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ROCNÍK X. TRIDA II. ClSLO 3.

Pfispèvek к flore ceského cenomanu.

Napsal

V. Maíík.

Práce z geologického ústavu prof. Woldficha.

(S 2 tabulkami.)

(Píedlozeno dne 16. listopadu 1900.)

Predmluva.

Jakkoli jiz vydány byly éetné práce o kfídové kvëtenë ceské, daleko

nevyéerpáno bylo nesmírné floristické bohatství éeskych naleziáf této, ve

vyvoji rostlinstva tak památné flory. V pfedlozené práci uvedeny jsou në-

které nové nálezy zejména z okolí prazského. Nejvíce otiskû pochází

z Vyserovic, Vidovle a Slivence. ObzvlàStë bylo to poslední nalezisté, jehoz

svètlé jíly mnohou zajímavou zvláétnost' poskytly.

Ku konci jest mi milou povinností vysloviti svûj uctivy dík pfedevSím

prof. Velenovskému, za nescetné rady a pokyny, jichi se mi od nëho

jako od dlouholetého odbornika v ohledu torn dostalo. Dále zavázán jsem

vrelym díkem prof. J. Woldfichovi za vzácnou pfízeñ a ochotu, kterouz

më pfi práci této podporoval. Téz dëkuji slavné Akademii za pénëzitou

podporu, к práci této mi udëlenou.

V Praze dne 1. listopadu 1900.

V. Mafík.

F i I i с e s.

Gleichenia vidovlensis Sp. n.

Tab. I„ obr. 1,2.

List dvakrát zpeíeny. Hlavní fapfk 2 mm silny. rovny, nesoucí lístky

husté vedle sebe pfisedající, skoro vstfiàné neb strídavé, smërem к vrcholu

ponenáhlu se zuzující. Úkrojky listové as 4 mm dlouhé, husté vedle sebe

Koipravy: Roí. X. Tf. II. t. 3. 1

III.
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sefadëné, v pied nachylené, skoro vstfícné, oválné, tupé zakoncené, roz-

sífenou basi pîisedlé s nervy takfka neznatelnymi. Sory nepravidelnê kruho-

vité, hustè vedle sebe nahloucelé, poétem 3—7 na jednom úkrojku.

Kapradina tato pficházela hojnè v hnëdavych lupcích na vrchu Vi-

dovli u Jinonic, tvofic tam jisty horizont mezi spoustami listù a vëtévek

druhû Myrica Zcngeri Ett. a Cunninghamia elegans Corda.

Listy vidovelské kapradiny dosahovaly as rozmërû dosti znacnych,

naé poukazuje zejména fragment obr. 1., jehoí fapfk hluboce jest do jilo-

vité bfidly vmáckly, a v prùbêhu svém, ac obnásí délku 9 cm, г cehoS jen

éás£ na vykrese naznaécna, pfec rozdil tlouätky na obou koncích fapíku

jest neznatelny. Téí íebra listkû jsou nâpadnè silná, iimi i sterilní liáí se

od ostatních ceskych kfídovych Gleichemií, zejména od Gleichemia Zippei

Heer. (J. Velenovsky: Die Farne der böh m. Kreideformation),

jfz se nejvíce podobá. Jak z vétsfho poótu vêtévek, vesmès z Vidovle po-

cházejících, souditi mozno, byly úkrojky listkové dosti tuhé konsistence,

nebof zanechaly po sobé patrnou vrstviéku uhelnou a povrch jejich jest

zccla hladk^ a rovny. Následkem toho vytrácejí se jak nervy primární tak

i sekundární, jen tu a tam na nékterych úkrojcích zdá se, ie prûbëh

nervíi byl jednoduse vidliénaty.

Na nékterych místech hlavního fapíku spatrujeme protáhlé rhombické

jizvy, tak te nejspíáe pokryt byl Supinami, jak jest tomu i u nékterych zijí-

cích druhû, na pf. Glcichenia glauca Hook.

NejdûleZitèjsi jest otisk obr. 2., pfedstavujíci fragment lístku pèknë

uchovalého a bohaté plodného. Sory, nejéastéji po áesti, pokryvají vëtSi

éásí plosky úkrojku lístkového, dotykajíce se samého hlavního zebra a

jsou vedle sebe tak stlaéeny, ze kontury jejch vètëinou v klikatych éarách

mezi sebou splyvají. Jednotlivé sory, dosti ve velikosti promënlivé, mají

prümér pfes 1 2 mm a nékteré z nich jeví vyznaény pro Gleichemie radi-

alné svazcity sloh uprostfed s hrbolkem, skládajíce se ze 4—6 segmentû,

jez patrnè odpovídají jednotlivym sporangiírn. Moíná, te zmínéné splyvání

sorû vzniklo teprve sekundárné vrstevním tlakem. Ac v naáem pfipadë ono

vidlicnaté délení vfetena, pro gleichenie tak charakteristické, dosud u kapra

diny této nalezeno nebylo, tu prece pfíslusnost' její к tomuto rodu die

tvaru sorü zdá se byti zfejmou.

Jak z popisu patrno, liSí se Gleichenia vidovlcnsis zejména velikosti

sorü, jako¿ i jejich zvláátním usporádáním ode vèech éeskych kfídovych

gleichenií, zejména od Gleichenia Zippei Heer, jakoz i od modletínské Glei

chenia Kurriana Heer. (Flora von M ole te in in Mähren.) Gleichenia

delicatula Heer, téz na Vidovli pficházcjící, jest habitu daleko në2nëj§iho.

III.
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Raphaelia Woldfichi. Sp. n.

Tab. I, obr. 3.-8.

Jedna z nejkràsnëjSfch a nejlépe známych kapradin, jez velmi pravdë-

podobnê jest typem ëistë kfídovym.

List dvakrát i tfikrát zpefeny, rozlozity, hlavní fapík as 2 mm silny,

klikatë zohybany, s postranními vétévkami 2—3 cm od sebe vzdálenymi,

skoro vstfiénymi, pOd úhlem 60 i vice stupñü odstálymi a obloukovitë

V pfed sklonënymr Listy skoro vstfiëné, v pfed nachylené, na basi vètévek

pefenodílné, postupnë perenoklané, pfecházející ponenáhlu v listky as 1 V2 cm

dlouhé, ováiné protáhlé, celokrajné s okrajem slabé zvlnënym, tupé zakon-

àené, v basi srdcitou rozSífené, krátce stopkaté neb pfisedlé, na konci vé-

tévek ve vlnité laloénaty pfiápicatély list splyvající. Listy povahy nekozovité

s nervaturou vyniklou, nervy ai к okraji dobíhající. Hlavní nerv v listu

zpefeném vlnity, dosti silny, к vrcholu se stenéující. Stfednl nerv v úkroj-

cích listovych klikaty, rozbíhající se v nervy sekundárnf témëf stejnë silné,

jednou i dvakrát hluboce vidlicnatë dëlené i jednoduché, odstálé.

Fragmenty vyobrazené pocházejí ze dvou naleziáí, totiz z hnédavych

lupkû vrchu Vidovle a jemnych bëlavych jilû sliveneckych. Exempláry

slivenecké li5í se od vidovelskych nejen lepäim stupnëm uchovalosti, ale

ponëkud téi svym habitem a trochu odstálejSí nervaturou, ale v úlomcích

tëzko obë rostliny od sebe rozliäiti.

Zivë upomíná tato kapradina, hlavnë svou zvláátní nervaturou, na

nèkteré, zejména v palaeozoiku bohatë rozsifené typy kapradin, jako :

Sphenopteris, Pecopteris, Aletkopteris, Odonioptcris a Neuropteris. Také tim

it z base listové soubëinë s hlavnim nervem vybíhají 1 —2 mocné nervy

sekundarní, blízí se Raphaelia vice jmenovanym kapradinám vyhynulym

nez pràvë recentnim, kdez pràvë jmenovany znak jest celkem vzácností.

Nápadnou shodu s krídovou kapradinou jevi zejména karbonská Neuropteris

hcterophylla Brongn. a to nejen v nervatufe, nybráí i v analogickém tvaru

krátce stopkatych h'stkû, aà pfibuznost' obou druhû jest as velmi pochybná.

Téz Schenkem popsany otisk Asplenium Rà'sserti Heer z albourského rhaetu

a Asplenium whitbyense Brongn. ze sibifské jury analogickym tvarem sem

se blízí.

Z ¿ijících forem jest to zejména Gymnogramme calomelanos Kaulf,

která ponëkud svou nervaturou a Osmunda regalis L., jez ààsteénë i tvarem

svych listü, na basi srdcitë vykrojenych ponëkud pfipomínají ëeskou rost-

linu krídovou. Podobnost' tato jest ale dosti neúplná a po plodních áástech,

kteréá by pfíbuznosf к naznaëenym dvëma rodum dotvrzovaly, nenalézáme

ve vrstvách kfídovych ani stopy.

Nepochybné pfíbuznou jest as senonská Raphaelia neuropteroides (M. H

De bey und Ettingshausen. Die urweltlichen Acrobryen des

Kreidegebirges von Aachen.) V äetnych vyobrazeních ve zminëném

m.
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díle se setkáváme se väemi navzájem do sebe pfecházejícími formami listo-

vymi, jez i u ceské Raphaelia Woldfichi spatfujeme. Toliko rozméry se-

nonského druhu jsou ponékud menSi. Ostatnë dokazuje i popis tohoto

kfídového typu pfíbuznosf obou forem. Popisujíí Debey a Ettings

hausen rod Raphaelia takto: »Frons bipinnato- v. tripinnato- pinatifida.

Pinnae pinnulaeque difformes sc. basi cordatae v. subcordatae v. adnatae

¡iberae v. decurrentes. Nervus médius pinnularum apicem versus valde

decrescens, flexuosus; nervi secundarii v. simplices v. bis-, ter-dichomi,

reflexi, tenues, remoti.«

Pëkn£ habituelní obraz poskytuje nám otisk velikého listu z Vidovle

obr. 3., na nëmz zejmena ponenáhly pfechod jednotlivych tvarù listovych

spatfujeme. V drive citovaném spise projeven náhled, ze by kapradina ona

mohla byti ponëkd splhavou, cemuz pruzné prohyby listu obr. 3. nijak

neodporují. Obr. 4. vëtévky z Vidovle má pëknë naznacenou hustou nerva-

turu a tu a tam zdá se, jako by zde sekundární nervy poblíze stfedního

nervu mezi sebou slabymi nervy kommunikovaly. Zvláété pëknë mûzeme

sledovati prûbèh nervatury v celém lístku na sliveneckém otisku obr. 5'

Jestë na jednu podivnou okolnosf pfi vyskytování Raphaelic tfeba

upozomiti. Jakkoliv uvádí Debey a Ettingshausen z vrstev u Cách

celkem na 15 exmplârû, téz i z Cech jich celou fadu známe, pfece nebyl

nalezen zádny plodny. Jest proto mozné, ze ona kapradina bud' vzàcnë

byla plodná, anebo ze jedná se tu o druh vynikající takovou heterophyllii,

ze snad zvlásí nalezené plodni casti s rostlinou sterilni ani nespojujeme.

Z ceské kfídy upomíná Pecopteris lobifolia Corda (Reus: Die Ver

steinerungen der böhm. Kreideformation.) ponékud na slive-

necky otisk obr. 6., ale pro nezfetelnosí v detailech tézko se o totoznosti

obou druhü rozhodnouti. Téz Gymnogramme bohémica Bayer (Einige п.

Pflanzen der perucer Kreideschichten in Böhmen) má ana-

logicky prûbëh nervatury, ale rhombickym tvarem úkrojku, jakoz i za-

konàenim listu dosti se od popisované zde kapradiny liäi. Snad pfibuzny

jest i otisk Osmtindophyllum cretacetim Vel. (Kvëtena ëeského ceno-

manu); nez ono srdèité vykrojení na konci úkrojkú se nikde u Raphaelia

Woldfichi nenachází.

Dovoluji si pojmenovati zajímavou tuto kfídovou kapradinu na pocest

vázeného geologa a palaeontologa prof. J. W o 1 d f i с h a.

Polypodites zonatus. Sp. n.

Tab. I., obr. 9.—12.

Plodní úkrojky listové silnë kozovité, páskovité, 2 — 3 mm siroké, pfes

2 cm dlouhé se zfetelnyrn stfedním nervem. Sory okrouhlé, skoro vstfíóné,

v souvislé fadé po obou stranách nervu, tësnë vedle sebe po celé délee

úkrojku plodního probíhající. Lístky sterilní as 1 cm dlouhé, povahy mëkké,

III.
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rhombické, tupé zakonóené, v predu zoubkované, dole celokrajné. Nervy

Tozplyvavé, vidlicnatë dëlené, v zoubkách zakoncující.

Kapradina dosud toliko známa z jemnych bëlavych lupkû sliveneckyeh.

Jak vidnc, spojují se zde dvoje listy formou nâpadnë od sebe se li-

sící. Jelikoz ale nacházíme obojí lístky v témze horizontu, na stejné pióse,

úplné stejnë zabarveny, v blízké vzdálenosti od sebe, zdá se byti tentó

náhled úplné správny. Zejmena otisk obr. 9. jest nejvíce pfesvédcující,

kdez vidíme, jakoby váechny Hstky ze spolecného stfedu vycházely. Taktéz

dolení sterilní lístek naznacuje vybëzkem svym jakysi pfechod к lístku

plodnímu. Dále z obr. 9. se dovídáme, ze stfední nerv byl patrnë velice

kfehky, ponévadz podle ného plodní lístek ve dva prouzky jest rozlomen.

Obr. 11. pfedstavuje lístek ponëkud §ir§í, ktery ale celou svou povahou

к pfedeslému se druzí. Nerozhodnuto vSak zústává, zdaz patfí к nasi

kapradiné silné kozovity, na kraji vroubkovany lístek obr. 13. O pfíbuz-

nosti jeho к pfedcházejícím svëdëi zejména zcela podobné vytváfené sory.

Receptacula této kapradiny jsou as 1 mm v prûmëru a jeví st vzdy

jako rada kruhovitych hrboikû. Kde vrstvicka uhelná na vrcholu hrbolku

jest otfena, objevuje se nám cernou teékou naznacená prohlubinka, je£

byla snad místem, kde sporangie byly upevnény. 2e receptacula na otiscích

jsou v¿dy к nám svou vyvyáenou ¿ástí obrácena a ne prohloubenou, zdá

se poukazovati к tomu, ie snad od nás odvrácená strana byla následkem

upevnénych na ni sporangii neb indusia tfàsnitëjSi a tím pevnëji к jílu

pfilnula neíí strana druhá.

Jaké vztahy pfíbuzenské mêla slivenecká kapradina к recentním?

Sterilní lístky svojí vidliânatou nervaturou, jakoi i zakonóením nervû v jednot-

livych zoubcích okraje pfipomínají ponëkud Lygodium. Analogicky tvar

plodních úkrojkü, podobné serialní usporádání sor nalézáme zejména u rodu

Polypodium na pf. Polypodium ciliation Willd. Taktéz s podobnym valovi-

tym receptaculem setkáváme se u polypodií. Nâpadnë vyvinuté receptaculum

tohoto druhu nacházíme na pf. u ceylonského Polypodium {Phymatodes)

nigrescens Blm. Neí sporangii, jeí by rázem pfíbuznos£ rozhodnouti mohly,

zde nenalézáme, aé jinak otisky jsou pfekrásné uchovalé.

Z ceskych kfídovych rostlin mohly by do pfíbuzenstva Polypoaiíes

zonaíus nálezeti Drynaria tumulosa a Drynaria fascia Bayer (Einige

neue Pflanzen d. perucer К r ei d e s с h i с h t e n in Böhmen, jez

maji obdobnë vytvofené sory; nez nervatury na plodních lístcích, jako

u jmenovanych dvou druhû na slivenecké kapradiné nenacházíme. Steril-

ními lístky liáí se váak vzájemné naprosto.

Senonská Carolopteris aquensis jakoz i Monheimia polydodioides a Mon-

heimia aquisgranensis (Debey und Ettingshausen. Kreide flora

von Aachen) nesou téz analogicky vytvofené sory. Tamtéz popisovaná

Zonopteris Goepperti habituelnë velice naäi kapradiné podobná, pfíbuznou

as, jak die sor souditi mozno, s touto není.
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Asplenium Velenovskyi. Sp. n.

Tab. I., obr. 13.

List asi б cm dlouh^, dosahujfci dole as áífky 18 mm. nesymetricky,

kopinaty, krátce íapíkaty, poznenáhla z dola nahoru do Spiôky se sbíhající,

se spiëkou ohnutou. Okraj slabë zvolnëny\ ostfe zoubkovaty, toliko na

tupëji okonëené assymetncké basi celokrajny. Nerv stíední stíhly, pone-

náhlu ku konci listu se zuzující. Nervy sekundární éetné, tenké, pod ostrym

úhlem z nervu stfedního vycházející, jednoduse neb dvojnàsobnè hluboce

vidlicnatë dëlené.

List tento pfekràsnè zachovaly, patrnë pûvodnë kozovity, nalezl jsem

toliko V jediném exempláfi v svëtlém jílu sliveneckém. Jak na první pohled

jasno, predstavuje jeden ulomeny úkrojek z pefenodílného vretena, tak

pûvodnë umfstëny, ze smëfoval ohnuty konec' listu dolû.

Upomíná nejvíce na nëkteré tvary z recentních rodû Acrostickum,

Blechnum, Asplenium. Zejména podobnost! s poslednim rodem jest tak ná-

padná, ze jde takorka do poslednich detaillû, pripomeneme-li si obzvlàStë

kozovité tropické druhy jako jsou: Asplenium polyodon Forst, A. nitens Stv.

a A. contiguum Kaulf. Aókoliv nejsou na sliveneckém listé vyvinuty sory,

které na recentních Aspleniích této sekce jsou protáhlé a nepfilis vyniklé,

piece s velikou pravdépodobností lze vfaditi kfidovy druh do tohoto rodu.

Ostatnë známo, ze éetné druhy asplenií byly jiz hojnë rozsifeny za

doby mesozoické, jak vysvítá zejmena z prací o jurské flofe sibifské.

Kapradina slivenecká lièi se naprosto ode vêech dosud známych ée-

sky-ch druhû; jakousi, ovsem velmi vzdálenou podobnost", nalézáme na ne-

úplném otisku Marattia cretácea Vel. (Die Farne d. böhm. Kreide

formation.) Nez prûbëh nervû a zkonàeni listu jest zde podstatnë jiné.

Pteridoleimma aneimiifolium Debey et Ettingshausen (Die urweltlichen

Acrobryen des Kreidegebirges von Aachen.) podobá se nerva-

turou popisovanému zde druhu, aie rûzni se veskrze celokrajnym okrajem.

Pèknà tato kapradina budiz pojmenována die prof. J. Vele n o vsk é h o,

velezaslouzilého o prozkoumání àeské flory kfidové.

Polypodites gracilis. Sp. n.

Tab. I., obr. 14.—15.

Úlomky listu jednou az dvakrát zpefené. Ukrojky listové 3—4 mm

dlouhé, skoro vstfiéné neb stfidavé, kopinaté, na konci pfiâpiëatèlé, zuzenou

basi pfisedlé, celokrajné, bez patrného nervu.

Toliko ve 2 exempláfích z peruckych jflû sliveneckych.

Otisky této nëzné, drobounké kapradinky jsou krásné tmavolinédë

na bëlavém pozadí jílu vyznaàeny. Jelikoz po sorech neni tu ani stopy,

tézko se o pfíbuznosti nasi kapradinky к recentním formám vysloviti. Ve

likou vèak podobnost' ve vegetativních éástech jeví nëkteré drobné druhy
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tropickych polypodií, na pf. Polypodium filicula Kaulf., kdez pficházejí ana-

logicky vytvoíené úkrojky listové s nepatrnë naznacenymi nervy.

Gleichenites coriaceus. Sp. n.

Tab. I., obr. 16.

List jednou dëleny, s úkrojky as б mm dlouhymi, skoro vstfíénymi,

hustè vedle sebe sefadënymi, tupë zakonëenymi, basí porozäifenou pfised-

lymi. Nerv stfedni slabë znatelny.

List, jak z mnozství hmoty uhelné souditi lze, silné kozovity, pochází

jen V jediném fragmentu z jilû sliveneckych. Die celkového tvaru э uspo-

fádáni listu, jakoz i die nezfetelnych stop po sorech nálezela by tato

kapradina mezi gleichenie a sice byla by jednou z néjvëtsich druhû

ceské kfidy.

Sphenopteridium tenerum. Sp. n.

Tab. Г., obr. 17.

Obr. 1 7. pfedstavuje dvakrát zvëtseny úlomek útlé, aé dosti rigidni

kapradinky. Lístky její jsou dvakrát dëlené s úkrojky 3 mm dlouhymi,

ovalnymi, chobotnatë vykrajovanymi, pfisedlymi. Nervy v prûbëhu svém

vícekráte vidliénatè dëlené.

Pochazi z bèlavych jílü sliveneckych a jest ode vsech dosud známych

éeskych kapradin kfídovych naprosto rozdílná. Pro neznámé dosud éásti

plodní jest fragment tentó systematicky neurcitelny. Toliko lze vytknouti,

ze silné upomíná svou nervaturou, jakoz i laloènatë okonôenymi drobnymi

lístky na nëkteré karbonské dnihy Sphenoptcris na pf. Spkenopteris obtusi-

loba Brongii.

Pteris slivenecensis Sp. n.

Tab. L, obr. 18.

List jednoduse zpefeny, s asi 1 mm sünym, Stíhl^m, dole ohnutym

rapíkem. Úkrojky listové 1—3 cm dlouhé, 2—5 mm áiroké, hustè vedle

sebe seradëné, skoro vstficnë, ¿árkovité, se slabë zvlnënym hladkym okrajem,

na koci do spiëky se zuzující, dole rozáífenou basí pfisedlé. Nerv stfední

átíhly, ponenáhlu ku konci se vytrácející. Nervy sekundárni jednoduse vidlié-

naté rozeklané.

Kapradina tato nalezena toliko vjednom exempláfi na jílovité bridle,

na rúi souéasné byl otisknut krásny list Hederacphyllum peltatuvi. Na ori-

ginále vidíme listy nepravidelnè väelijak sklonëné, smaëkané a pfes sebe

prehnuté, proéez musily byti povahy mëkké a ohebné.

Vfaditi sliveneckou kaprad' к nëkterému ze známych druhû éeské

kfídy nezdá se byti správnym. Perucká Laccopteris Dunkcri Schenk jest
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forma V kazdém ohledu mnohem rigidnéjáí. Pteris frígida Heer a Pteris

Albcrtini Dunk, jsou die vidlicnaté nervatury kapradinë naáí mnohem blizäi.

Nez vykrajováním base listové mezi dvéma ukrojky liäi se podstatnè jmeno-

vané dva druhy od této. Pfibliznë totéz moáno fici i o rodu známém

z moravské kfidy Matonia Wiesneri Krasser (Beiträge zur Kenntniss

der fossilen Kreideflora von Kunstadt in Mähren). Z recent-

ních kapradin mozno poukázati na preôetné analogie zejména z rodu Pteris,

na pf. Pteris quadriaurita Retz.

Coniferae.

Inolepis bohémica. Sp. n.

Tab. L, obr. 19.

Siétice podoby ellipticné, skoro 2 cm dlouhé, témëf 1 cm Siroké v para-

stichách uspofádanymi, stfechovité se kryjícími Supinami, jichz velikosti

smërem к vrcholu rychle pfibyvá. Podoba Supin rhombická. Jednotlivé

supiny jeví tu a tam na svém povrchu slabé podélné éárkování, které po-

nëkud upomíná na vroubkovany okraj éupin rodu Glyptostrobus a Taxo-

dium. Nez celkovy ráz supin pfiblizuje se vice abietineím. Po braktejích

na této siátici, která právó není dosti dobfe uchovalá, nenacházíme ani

stopy. —

Tësnë vedle Siátice na té¿e bridle nalézá se vëtévka к áiáce sklonënà,

s rídkymi éárkovitymi, asi 1 cm dlouhymi lístky, jez jsou zaSpiëatèlé a

mají slabë znatelny strední nerv. Vëtévka sama jest velmi útlá, upomínající

na Taxodium. Patfila-li к vedlejäi siátici, jest tëzko stanoviti.

Zajímavou tuto koniferu, která podstatnè od vsech dosud známych

druhû éeské kfídy se liáí, nalezl jsem toliko v jediném exemplári v pev-

nych bfidlách pískovcového lomu u Vyáerovic, souéasné s listy Kranera

mirabilis a s vëtévkami záhadnych konifer.

Inolepis imbrícala Hecr z grônlandské kfídy má velmi podobné vy-

tvofené a ryhované supiny a mûze byti proto ceské konifefe pfíbuznou.

Nez postrádáme v onéch vyáerovickych bfidlách vstfiínych, pfitisklyoh

listkü pro grönlandskou formu vyznaénych.

Sequoia oblonga. Sp. n.

Tab. I.. obr. 21.

Si§ka 3^2 cm dlouhá, as 13 mm Siroká s dosti fídkymi áupinami, které

na príifezu jeví se na konci konicky porozáifené, stejnë as áiroké jako

dlouhé, uprostfed s malym vyrûstkem.

Siska obr. 21., jakoz i dva jiné excmpláfe pocházejí ze Slivence a

jsou vesmés podclnë pferazené, tak ze pozorujeme Siáky pouze na prûfezu

a o obrysech povrchu supin nedovídáme se niéeho.
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Velikou chudobou poétu supin, jakoá i protáhlostí äiäek jak od Se

quoia fastigiata Sternb, tak i od Sequoia Reichenbachi Geinitz naprosto

rozdilná. Taktéz po sterilních vétévkách, pro tyto druhy velmi charakte-

ristickych, nebylo na zminëném nalezisti ani stopy.

S kterymi listnatymi vètévkami sequoí, jichz pficházely v jílech slive-

neckych asi 3 druhy, jest SiSky tyto spojovati, nelze dosud s bezpeô-

ností fíci.

Widdringtonia Reichii Ett.

Tab I., obr. 23. Tab IL, obr. 2.

Drobounká tato konifera vseobecnë v peruckych lupcích rozáírená

byla i v sliveneckych jílech zastoupena. Její Stlhlé vëtévky pokryvaly casto

v sousedství sequoí tu a tam nëkteré bfidly, a oproti formám známym

z VySerovic (J. Velenovsky: Die Gymnospermen der böhm.

Kreide formation) vyznaàovaly se ponékud odchylnym vyvinem pupenû,

jez byly na sliveneckych otiscich znaànë mensi a sedëly v poctu 1—3 na

konci jednotlivych vëtévek. Kazdy pupén skládal se z nëkolika málo dro-

bounkych, krátkych, na konci zaokrouhlenych áupinek. Tyto poíhéry pëknë

ukazuje vyobrazeny fragment vëtévky obr. 23. tab. I.

Die vSeho se zdá, ze slivenecké otisky pfedstavují nám jen mladSí

stadia téhoz vyèerovického druhu, jelikoz со do rozvëtveni a tvaru listû

nejeví od sebe patrnych úchylek.

Sequoites polyanthes Sp. n.

Tab. II., obr. 1.

Vëtévky stíhlé, nepravidelnë pod ostrym úhlem dëlené, s lístky hustë

spiralnë na vétévkách sestavenymi. Lístky 3—5 mm dlouhé, jehlicovité,

nesmácklé, zaâpiôatëlé, na basi sbíhavé, nahofe ponëkud ohnuté a odstálé.

Jak z popisu vysvítá, druzí se tato konifera habitem sterilních vëtévek

nejblize к recentní Sequoia gigantea Endl., jakoz i z peruckych vrstev zná-

mérau druhu s pfiléhavymi listy Sequoia heterophylla Vel. (Die Gymno

spermen der böhm. Kreideformation.)

Nejpodivnèjsi jest ale u naSí konifery zvláétní její kvëtenstvi, odlisné

nejen od kvëtenstvi sequoí, nybrz váech zijících konifer vùbec. Na slive-

neckém otisku vidíme v levo nahofe vidlicnatë rozdëlenou vétévku, nesoucí

bohaté, patrnë nevyspélé saméí kvëtenstvi, témëf 4 cm dlouhé, s pfeéet-

nymi, klasnatë nahlouéenymi, drobounkymi kvitky. Tvar jednotlivych kvitkû

jest kulovity a zdá se, ze sedëly po jednom v úzlabí dosti Siroké, pfiápiéa-

tèlé brakteje.

Z recentních forem má ponëkud analogické kvëtenstvi rod Taxo

dium, a¿ tu kvitky daleko nejsou tak pravidelnë a hustë vedle sebe se-

skupeny.
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Druh tentó byl castym zjevem, ovSem hlavnë v sterilnich vëtévkàch

V lupcích sliveneckych, pomísen namnoze s podobnou jemu formou, )ei

ale vedle lístkü pfisedlych nesla téz dlouhé a odstálé jehlice podobné jako

Sequoia heterophylla Vel. Jelikoz ale po áiskách, pro poslední druh vyznaô-

nych (viz: J. Velenovsky, Ueber einige neue P f 1 a n z e n f o r me n

der böhm. Kreide formation) nebylo v sliveneckych jilech ani stopy,

jest tèzko tyto formy vzajemnë spojovati.

Dacrydites incertus Sp. n.

Tab. I., obr. 20.

Vëtévka teninká, stfhlá, zahnutá, fídce posázená stíidavymi, cárkovi-

tymi, as 3 mm dlouhymi, slabë zahnutymi, odstálymi lístky.

Celkem upominá nepatrny tentó slivenecky fragment na nëjaké Da-

crydium a jest specificky od ostatních konifer ceského útvaru kfídového

rozdílny. Dacrydium densifolium Vel. (Die Gymnospermen der böhm-

Kreideformation) z teplickych vrstev pocházejíci, nemá se sliveneckou

formou nie spolecného.

Dicotyledoneae.

Platanus vyserovicensis. Sp. n.

List rozmërû dosti znaénych, jak z fragmentó obr. 4., tab. IL, patrno,

asi 20 cm délky (bez fapiku) dosahující, vice ménë hluboce trojlaloény, na

konci v dosti ostrou spiàku se sbíhající. Stfední jakoz i postranni laloky

mëlee lalocnatë zubaté. Nervy primární i sekundární silné, v prûbèhu ne-

pravidelnë slabë lomené, nervy tertiarní, z tëchto pod pravym úhlem vy-

cházející, tvofí políéka tvaru obdélníkového. Nervy quarterní a quinterní

nedosti zfetelné. Nervatura nejvíce odpovídá ve vyäerovickych bfidlách

hojnë pficházejícímu druhu Credneria bohémica Vel. (Die Flora der

böhmischen Kreideformation. I. Th.)

Dále vyznacuje se popisovany zde vySerovicky druh jeètë tím zají-

mavym znakem, ze cipy listové, tam kde zakonáují mocnéjsí nervy, jsou

prodlouzeny v krátky, tuhy zoubek. V slabáí mire téz listy Credneria bohé

mica Vel. jeví tutéz vlastnosf. Analogicky zakonceny jsou téz listy Platanus

orientalis L., le¿ tu jsou vyrûstky jen povahy blanité. Ostatnë kfídové

platany vûbec vykazují pevnëjSi, koznatou konsistenci a celkem hrubsí

nervaturu nez recentní, coz snad s teplejSím klimatem doby kfídové souvisí.

Aékoliv vyáerovicky fragment poukazuje na pfíbuzenství s ostatními

ôeskymi platany, pfece nemozno jest kterykoliv z nich s ním stotozñovati.

Nejblíze jemu stojí z moravského cenomanu známé druhy Platanus mora-

vica Krasser a Platanus acute triloba Krasser. (Beiträge zur Kenntniss

der foss. Kreideflora von Kunstadt in Mähren.) Jelikoz ne
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známe basi vyserovického listu, nelze s uróitostí totoznos£ jeho s právé

jmenovanymi druhy dokázati.

Po plodech, jez by správnosf uréení dotvrzovaly, nenalézáme v onëch

vyáerovickych bfidlách, kde tentó list pfichází, ani stopy ; nez okolnost! tato

nemûze nás nikterak pfekvapiti, uvázíme-li, ze perucké vrstvy vûbec v po-

mèru ku spoustám listu jsou na plodní óásti velice chudé.

Myrica Zenkeri Ett.

Tab. IL, obr 6., 7.

Listy sem patfící v peruckych vrstvách vSeobecnë rozsííené byly jiz

obsírné popsány prof. Velenovskym. (Die Flora der böhmischen

Kreideformation. II. Th.) Taktéz v sliveneckych jileen byl tento druh

zcela vsednim zjevem a sice vyskytovaîa se tu hlavnë úzkolistá forma.

Alespoñ tak áiroké listy, jak jsou známy z Vidovle, tam nepficházely. Nerva-

tura na nëkterych listech sliveneckych byla tak kràsnë vyznaôena, ie vy-

nikaly namnoze i nervy pátého fádu a pfipomínala i v detailech nékteré

severoamerické myriky.

V «Kvëtenë ëeského cenomanu« popisuje prof. Velenovsky

jehnédovitá kvëtenstvi Myricanthium amentaceurn Vel. a pronáéí náhled, ze

by patf iti mohla bud listûm Myricophyllum Zengeri neb M. serratum. Náhled

tento potvrzuje se i z naleziStë sliveneckého, nebot' pràvë v tëch vrstvách,

kde hojnë vyskytuje se Myricophyllum Zengeri, tam téi objevují se i ob-

dobná kvëtenstvi, z nichz jedno jest vyobrazeno na tab. II. obr. 7. Malé

osamocené elliptiéné plûdky, jaky vidime na pf. na tab. II., obr. 14., pfi-

cházely éasto v jilech sliveneckych a také nejspíse к této myrice nálezí.

Hederaephyllum peltatum. Sp. n.

Tab. П., obr. 8.

List Stitovity, as 9 cm dlouhy, 13 cm Siroky, celokrajny, celkem oválny,

toliko na hofe po obou stranách mëlee vykrojeny. Nervatura základní

paprsíitá, z centra v doleni polovinë listu vycházející. Nervy primarní,

celkem rovné, Stíhlé, ponenáhlu ke kraji se zuzující. Nervy sekundárnl

obloukovité, pod ostrym úhlem vycházející, jez anastomosují navzájem skoro

kolmo к sobé postavenymi, slabë znatelnymi nervy tertiarními. Nervatura

vesmës slabë naznaëena a nad povrch listu nevyniklá.

Toliko v jediném exempláfi ze Slivence.

Jelikoz list sleduje vërnë väechny vyvyseniny a prohlubinky jemného

jílu a jest jen slabë àedavë otisknut, nebyl as povahy pevné, nybrz mëkky

a vlàôny a spise patfil formé bylinné nez stromovité. Svazky cévni na vy-

obrazeném exempláfi jsou na pfechodu do fapiku z listového pletiva vy-

trzeny a nepravidelnë do stopky veházejí.

III.
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List pro svou originální formu a zvlààtni prûbëh nervatury tëzko

s recentními druhy srovnatelny. Celkem ale odpovídá nervatura nejvíce

rodu Hederá a jest jistè pfíbuzny kfídovym formám Hederá primordialis

Sap. a Hederá credneriaefolia Ve/. (Die Flora der böhm. Kreide

formation I. Th.)

Na listé sliveneckém znatelny jsou éetné uhelné skvrny, jez dékují

za svûj püvod nejspíáe nëjaké rezi.

Eucalyptus angustus Vel.

Tab. IL, obr. 9., 10., 11., 12.

Obáírny popis tohoto v cenomanu ceském, moravském i saském vse-

obecnë rozSífeného druhu, nalezneme ve spise prof. Velenovského: »Die

Flora der böhm. Kreideformation « IV. Th.

Téz v jílech sliveneckych byl tentó list nejcastëjSim úkazem v celé

tamnèjSi flofe a pro naleziâtë ono nejvyznacnëjSi rostlinou namnoze v tak

pëknè uchovalych exempláfích, ze mozno jeétë pfipojiti nëkteré detailly

к drive zmfnënému popisu. Na originálech sliveneckych, jichi со mozná

vërné vyobrazení podávají obr. 9. 10., П., 12., shledáváme, ze sekundární

nervy jsou pomërnë slabé, ponëkud lomené prûbèhu kamptodromického.

Nervy tertiarní jsou dvojího druhu. Jedny vybíhají z hlavního nervu pod

ostrym úhlem mezi dvëma nervy sekundárními a anastomosují s nimi po-

stranními vëtévkami. Na obr. 11. a 12. vidíme zfetelné, ze mezi okrajem

listovym a protáhlymi oblouky nervû sekundárních probíhají v oblouécích

slabounké nervy tertiarní.

Z pripojenych vyobrazení vychází na jevo, ze Eucalyptus angustus

Vel. i nervaturou podstatnë se rúzní od Eucalyptus Geinitzi Heer (J. Vele-

novsky: Die Flora der böhmischen Kreideformation. IV. Th.)

a nelze tudíz názor Engelhardtûv*) (Ueber Kreidepflanzen von

Niederschöna), jenz oba druhy spojuje, pokládati za správny.

List musil b^ti velmi kozovity, éemuz nejlépe nasvëdéuji i nálezy

slivenecké, kde spodní i svrchní vrstva pokozková byvá zachována jakozto

tenké blanky. Drzí-li blanky píi sobé, jest list tmavè hnëdë zabarven a

nervatura jen slabë na povrchu vystupuje. Castëji se stává, ze pfi átípání

lupku list rozdëli se ve dvë poloviny, z nichz kazdá zvlàètë zûstane na

rozrazenych kusech lupkû tkvëti. Tu byvá zabarvení zlutavè hnédé az

oranzové, kteréz ale není püvodní, nybrz pochází od povlaku limonitového.

Je-li list takto rozpûlen, vynikají detailly nervatury daleko zfetelnëji, nez

*j Tyz autor prohlasuje mylnë ve zminéném spise Aralia eiegans Vet. (Die

Flora der böhmischen Kreideformation. III. Th.) za atgu, coi nejlépe vyvrací

ta okolnosf, Ze v oné vrstvé vyscrovické, kde tentó druh pfichází, nalezly se sladko-

vodni Uniony. Ostatné celá perucká kvétena jeví naprosty suchozemsky Charakter.

ill
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na listu celém, kde se nervatura mezi hmotou listovou vytrácí. Pozoru-

jeme-li mikroskopem sloupnutou blanku epidermální, jeví na povrchu svém

nepravidelnè polygonální buñky, mezi nimiz lze i rozeznati porüznu roz-

trousené prûduchy.

Monocotyledoneae.

Poacites cretaceus. Sp. n.

Tab. П., obr. 13., 14.

Lístky úzké, éárkovité, nëco près 1 mm áiroké. Nervatura jemná,

sestávajíci as z 15 — 20 hustè vedle sebe pravidelnë, rovnobëznë probíhají-

cích nervù, mezi sebou anastomosujících krátkymi, slabáími, kolmo stojícfmi

nervy sekundárními. Tím nabyvajf lístky na povrchu svém struktury jemnè

obdélnikovitë sííované, jak spatfujeme na zvëtseném vyobrazení 13., tab. II.

Nèjakého vyniklého nervu stfedniho není zde pozorovati.

Nalezistë bëlavé jíly slivenecké.

Nékteré exempláry jsou dosti tmavë otisknuty, jiné jen bledé nazna-

ceny. Jaké délky as dosahovaly lístky nasi rostliny, nelze fíci, ponèvadz

dosud nalezené útrzky jsou nanejvyS 1 cm dlouhé.

Rostlina tato nabyvá zvlástní zajímavosti tím, aó je-li urcení správné,

ze by to byl teprve druhy typ jednodëlozny z àeské kfídy popsany. liuto-

mites cretaceus Ve/., (J. Velenovsky, Kvëtena àeského cenomanu),

jediná dosud známá odtud forma jednodélozná, jest znaônë vétáích roz-

mèrû a má zfetelny strední nerv vedle slabsích postranních

Krasserem popsané Typhaeoloipium cretaceum (Beiträge zur

Kenntniss der fossilen Kreideflora von Kunstadt in Mäh

ren) má na povrchu svém téz sííovitou nervaturu, ale jest mnohonásobné

sirsi otisku sliveneckého.

Mezi iijícími nacházíme pfeëetné formy s analogickou nervaturou,

jmenovati mozno zvlááté rody Sparganium, Typha, Eriocaulon a j. v.

Patrnë jsou slivenecké otisky fragmenty nëjaké vodni jednodëlozné

rostliny, jez pro útlosí svoji pràvë jen v jemnych, pro vodu nepropustnych

jilech, zachovati se mohla.

Se zcela analogickym otiskem shledáváme sevEttinghausenovè

spise »Die tertiäre Flora von Häring in Tirol <, uvedenym pode

jménem Zosterites affinis Ett., kdez jsou rovnèz tak rozmetané fragmenty

óárkovitych listkû s jemnou rovnobëznou nervaturou.

III.
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Incertae sedis.

Ephedrites baccatus. Sp. n.

Tab II., obr. 3.

Plûdky as 2 cm dlouhé, skoro elliptiëné, s konturou neuréitè laloc-

natou. Na povrchu jejich objevují se v neuréitém pofádku sestavené vy-

rûstky supinovité, as 5 cm dlouhé, vejéité, na konci porozáífené a tupé

zakonéené.

Zábadné tyto plûdky byly v sliveneckych jílech dosti hojné a na-

mnoze pfekrásné uchovalé. Jak z cetnych nálezíi vysvítá, sedély as tyto

plûdky obyéejnè po dvou na vétévkách pfitisklé. Pouhych sterilních vétévek

jsem ve zmínéném naleziáti nenasel. Vétévky ony jsou as 3 mm z sífí na

povrchu nepravidelné podélné vráséité a pfipomínají habituelné ponékud

lipeneckou Frenelopsis bohémica Vcl. (Ueber einige neue Pflanzen

formen der böhm. Kreide formation.) Nikde vsak na vétévkách

nenalezl jsem onéch vstfíénych Supinovitych listkû pro lipenecky druh

charaktei istickych.

Nápadná jest variabilita ve tvaru téchto plodü. Nékteré jsou na po

vrchu svém skoro hladké, jiné mají povrch slabéji neb silnéji laloénaty,

konecnë u nèkterych, jako u vyobrazeného, protahují se laloky v útvary

áupinaté, tak ze éiní dojem jakoby siáky néjaké konifery. Mozno tudíz, ze

nálezejí vice druhûm, aneb jsou to snad rúzná stadia vyvinu téhoz druhu.

Z velice promènlivych obrysü jednotlivych útvarú seznáváme, ze plûdky ty

byly bobule s ponékud kozovitym obalem. Celkovy habitus plodních vétévek

upomíná dosti na néjaky druh ephedry ; nez nenalézáme tu vstfícnych

útvarú listovych ani na plodech, ani na vétévkách. Také semena u ephedry

velikostí svojí vyznacná musila by byti na otiscích zfetelná. Téí ponékud

podobné plûdky, sedící na analogickych vétévkách, vyskytují se u nèkte

rych tropickych loranthaceí.

Jelikoz vübec nebyly nalezeny vétévky ve spojení s listy, jest ne-

mozno záhadnou tuto kfídovou rostlinu nékam do systemu zafaditi.



Vysvëtleni к: ta bulkám.

Tabulka I.

Obr. 1., 2. Gleichenia vidovlensis. 1. Fragment vëtàiho listu. 2. Plodny

lístele. Vesmés z Vidovle.

Obr. 3.—8. Raphaelia Woldfichi. Obr. 3., 4. z Vidovle. Obr. 5.-8.

ze Slivence. Obr. 5. b) s provedenou nervaturou jest zvètseny list 5. a).

Obr. 9.—11. Polypodites zonatus ze Slivence. Obr. 9. a 11. pfedsta-

vuji plodnf éásti. Obr. 10. sterilni list.

Obr. 12. Kapradina pfedeSlému druhu pfíbuzná.

Obr. 13. Asplenium Velenovskyi ze Slivence.

Obr. 14., 15. Polypodites gracilis ze Slivence. Obr. 15. ponëkud

zvètseny.

Obr. 16. Gleichenites coriaceus z jilû sliveneckych.

Obr. 17. Sphenopteridium tenerum. Fragment dvakrát zvètseny. Nale-

zisté Slivenec.

Obr. 18. Pteris slivenecensis ze Slivence.

Obr. 19. Inolepis bohémica z sedy'ch lupkù vyserovickych.

Obr. 20. Dacrydites incertus. Dvakrát zvëtàenà vëtévka ze Slivence.

Obr. 21. Sequoia oblonga. Na pfí¿ pferazená SiSka z jílú sliveneckych.

Obr. 22. Sequoia Reichenbachi. Ulomená supina ze Slivence.

Obr. 23. Widdringtonia Reichii Ett. Fragment ze Slivence.

Tabulka II.

Obr. 1. Sequoites polyanthes. Vëtévky s bohatym kvëtenstvim ze Sli

vence.

Obr. 2. Widdringtonia Reichii Ett. Vëtévky ze Slivence.

Obr. 3. Ephedrites baccatus. Plûdek sedící na vëtévce ze Slivence.

Obr. 4., 5. Platanus vyierovicensis . Fragmenty listové z §edych lupkû

vyserovickych.

III.
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Obr. б. 7. Myrica Zengeri Ett. Obr. 6. Dvakrát zvètèen^ list ze Sli-

vence.

Obr. 8. Hederaephyllum peltatum. Otisk listu ze Slivence.

Obr. 9.— 12. Eucalyptus augustus Vel. Obr. 10.— 12. s vërnè prove-

denou nervaturou.

Obr. 13." 14. Poacites cretaceus ze Slivence.

Obr. 13. otisk nêkolikrâte zvëtsen^.

III.












