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XXVII.

O rostlinstvu vrstev chlomeckých.
Napsal dr. Edvin Bayer v Praze.
li{ 22
(Předloženo

obrazci v textu.

dne 26.

června

1896.)

V museu král. českého snesen byl přičiněním prof. dr. A. Friče
za mnoho let velmi cenný a bohatý material rostlinných otisků. ze
svrchního senonu t, j. z vrstev chlomeclCých zejména z okolí České
Lípy, z okolí Kieslingswalde v Kladsku a něco málo od Tannenbergu
u Rumburku a Vinařic na Chlomku II Mladé Boleslavi. Material těchto
nejvyšších vrstev křídových jest tím vzácnější, poněvadž získání jeho
vyžadovalo veliké píle a dlouhého času a mnohé z otisků jsou tak
pěkně zachovány, že určení jich, jak je z největší části popsal prof.
dr. VELENOVSKÝ, může býti úplně zajištěno. Mnohé z popsaných druhů
zastoupeny jsou ve více exemplářích a některé dokonce i celou řadou
.často pěkně zachovaných otisků.
8korem všechny zásoby byly prostudovány prof. drem. VELENOVSKÝM a uveřejněny většinou ve spise: "Die Flora der bčhmische»
Kreideformaiion", díl III. a IV. (Beitraege ZUl' Palaeontologie Oesterreich-Ungarns etc. E. MOJSISOVICs und NEmIAYR), něco málo pak ve
spisech: "Die Gymnospermen der bohmischen Kreideformation" a "Die
Farne der bohmischen Kreideformation."
Něco ze zásob, ještě ve starém museu uložených, nebylo prohlédnuto a stalo se mi přístupným při stěhování sbírek musejních.
~o důkladné revisi originalů a ostatního materialu, kterou mi svěřil
roprof. dr. FRIč, popřáv mi také dostatečného času, abych se ve sbír• kách řádně orientovati mohl, nalezl jsem ještě něco otisků nepopsaCOných, kterými chci seznam rostlin chlomeckých doplniti.
~
Zajímavá tato flora nejvyšších vrstev křídových tvoří ještě da::Sleko zřetelnější přechod do tertiarních usazenin, než to bylo možno
shledati u. předchozích a na otisky rostlinné chudých vrstev březenTř. mathematicko-přírodovědecká. 1896.
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ských, tedy v našem senonu ~podním, o nichž jsem ve věstníku král.
spol. nauk r. 1893. pojednal.
Ve vrstvách chlome~kých jsou zajímavé, zcela neklamné zbytky
rostlin s listy ročně opadavými, jako Quercus, Platanus, Prunus a Rhus
etc., z kterých v mohutně u nás vyvinutém cenomanu jen Platanus
padá na váhu, jinak flora cenomanu, jak již prof. VELENOVSKÝ na to
důrazně připomíná, jest nápadně rozdílná, majíc ráz úplně samostatný,
čistě tropický, V turonu českém opakují se mnohé nálezy z doby
cenomanské, ale ustupují pozvolna typům jiným, vyšším vrstvám kří
dovým vlastním.
Poměry našich bře~enských vrstev dostatečně prozatím illustruj e
moje práce z r. 1893, pokud jsem zbytky rostlinné, tam nalezené,
mohl dostatečně určiti. Jako tam tak i ve vrstvách chlomeckých spatřujeme ještě dosti nálezů, které až i s rostlinami cenomanskými úzce
souvisejí a byt jen ojediněle, jako zbytky poslední, přece na bohatost
vlastní, bujné flory křídové ještě upomínají. Tak ku př. Sequoia Reichenbach-i stojí tu v popředí zachována jsouc ve třech zcela zřetel
ných kusech. Hymenaea elongata rovněž neklamně nás poučuje o vytrvalosti mnohých Leguminos křídových, ku kterým přistupuje jako
nový, pádný doklad nález dvojího druhu kolikanásobně zachované
Cassie. Že to Leguminosy skutečně u nás v křídovém útvaru byly,
o tom poučuje nás znovu nový, nedávno získaný nález dvou krásných
luskův, objevených v lupcích vyšerovických; lusky ty silně upomínají
na rod lnga nebo Cassia, o kterémž nálezu chci příležitostně zvlášť
pojednati. Zcela zřetelný otisk tři listův od Eucalyptus angusta
z Kieslingswalde jest právě tak zajímavý, jako z téhož stanoviska
mnou podobně objevený a dobře otištěný lístek od Arolia coriacea
Vel., ku kterému jako doklad druží se také A. chlomekiana Vel.
- Ještě jiné druhy bylo by možno uvésti jako zbytky nebo lépe
doklady odkazující ku bývalé floře křídové v době českého cenomanu. Jest tedy zcela jasno, že rá~ doby křídové v těchto nejvyšších
vrstvách senonských ještě úplně setřen není a byť i květena jich silně
již zasahovala do třetihor, přece i přes to dobrým jsou pojítkem mezi
oběma obdobíma dávajíce dosti záruky o pozvolném přechodu z jedné
flory do druhé.
Některé z těchto rostlin nejvyšší křídy nejsou ovšem zachovány
v takém stavu, abychom s úplnou jistotou mohli určení jich zajistiti,
jednak pro nedokonalost nervatury, jednak pro necelost otisků listových. S mnohé strany, zejména se strany botaniků, připomíná se příčeské
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ležitostně, že určování takých otisků rostlinných jen dle listů a nervatury jest velice pochybné neb alespoň velice neurčité. Nechci upírati' že phytopalaeontolog sám, čím déle prací podobnou se obírá,
poznává nejistotu nebo nedokonalost takového určování rostlin, avšak
proto doufám, nesmíme spracování podobných otisků, provedla-li se
práce opravdu opatrně a svědomitě, hned předem odsuzovati, sice
bychom celé snažení palaeophytologů musili považovati za velice neurčité ano z větší části za úplně bezcenné a takým přece není. K aždému takovému soudci jest třeba uvědomiti si řádně cíl phytopalaeontologie vůbec. Botanik, jenž jedině právem ujímá se tohoto odvětví
vědy přírodní, pracuje nejen pro botanika, nýbrž i pro palaeontologa
resp. geologa a jest tedy oprávněn, pokud nespouští se svědomitého
a pečlivého výběru, aby pojednal i o takých zbytcích rostlinných,
které snad v tu chvíli nedají se zcela přesně určiti nebo v systemu
stávajícím skoro na jisto zařaditi, ale již jsou přece tak charakteristické, že se zvlášť popsati dají, neboť zde sleduje se cíl více palaeontologický než čistě botanický a zajištění i ztlumočení takých otisků,
ovšem co možná řádným popisem a zároveň i co nejurčitějším jich
vyobrazením provedené, pro ten aneb onen útvar, vrstvu nebo význačné naleziště, nabývá pro palaeontologa trvalé ceny, poskytujíc
mu zatímní srovnávací a jak jsem pravil, při svědomité práci phytopalaeontologově i cenný material pro studia palaeontologická vůbec.
V druhé řadě ovšem musí phytopalaeontolog sledovati přísně cíl botanický, pátraje svědomitě po tom, jak dalece může ten aneb onen
zbytek rostlinný přivésti v soulad s rostlinstvem recentním, Cíl tento
jest ovšem velice nesnadný, poněvadž phytopalaeontolog pracuje s materialem většinou velice rugosním a výsledky práce bývají tedy také
dosti kusé, avšak nejsou zhola zbytečné, poněvadž jediné pilným snášením a srovnáváním materiálu částečného, může se později přijíti
ku výsledkům určitějším, o čem nám ku př, takořka úplně cizí flora
kamenouhelná podává neklamných důkazů. Fossilní flora mladší zdá
se býti právě tím těžší k pochopení, poněvadž zahíha již příliš do
rostlinstva recentního, tedy nám úplně přístupného a proto zdá se býti
práce palaeophytologova v této stránce tím nedokonalejší a neurči
tější, čím více recentního materiálu má k srovnávání po ruce.
Nicméně, opatrným a důkladným studiem srovnávacím dospě
jeme zajisté i zde ku výsledkům dokonalejším a byt i mnohé z popsaných rostlin po čase do zcela jiného oddělení vřaditi se musily,
budou již alespoň po ruce a přispějí k lepší il1ustraci celkové, která
by bez předchozí, mravenčí práce podobné nikdy v té míře provésti
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se nedala, jelikož by vůbec mnohdy nebyl dán ani impuls k bližšímu
studiu toho neb onoho zbytku, na kterém pravý stav věci možno potom leckdy takořka hravě objeviti. Odhadování pouhých listů fossilnich bez plodů atd. jde ovšem zvolna a cestami velice křivolakými,
avšak pokračuje přece a dodělá se zajisté při svědomité práci také
určitých výsledků nabývajíc vždy větší a větsí pravděpodobnosti až
konečně šťastnějšími nálezy i dokonalé jistoty.

Z těch důvodův uvolil jsem se v popsání rostlin chlomeckých,
maje na zřeteli ovšem především svědomitý výběr otiskův a potom
nutnost nejen důkladného vylíčení charakteru jednotlivých úlomkův,
ale i co možná správného a vlastnoručně provedeného vyobrazeuí dů
ležitějších aneb vůbec po ruce jsoucích kusů každého, nově uvedeného
druhu.
Doufám, že přispěji tím palaeontologu k určitějšímu zobrazení
svrchní flory senonské a pro botaniky že urazím píď ještě daleké cesty k celkovému poznání rostlin fossilních.
Mimo výše uvedené práce VELENOVSKÉHO a dvojí práci GOEPPERTOVU: "ZUl' Flora des Quadersandsteins in Schlesien" Nova Acta Leop.
Car. Caes. Nat. CUl'. Vol. XIX. et XXII. a jiné, o nichž se dále pří
ležitostně zmiňuji, dostala se mi do rukou také práce od A. LANGENHANA a M. GRUNDEYE z Vratislavi: "Das Kieslingswalder Gestein und
seine Versteinerungen", 1891. S. A. aus d. 10. Jhb. d. Glatzer Gebirgs-Vereins, kde jest jedna tabule otiskův rostlinných, jen zběžně
kreslených a většinou neurčených. Tyto obrazy, pokud se to dalo,
hleděl jsem s naším mate rialem porovnati a určiti.

Cl'yptogamae vaseulares,
Polypodiaceae.

Ásplenites dttbius Vel.
Česká Lípa. VELl<~NOVSKÝ:

Několik úlomků listových.

"Die Fante der bohm. Kreidef." pag. 16, tab. II.,

fig. 17.-19.
Nedá se upříti, že tyto úlomky listové jsou velmi podobny rodu
Asplenium, avšak dokonalé určení jich prozatím nemůže býti provedeno pro nedostatek lepšího materialu.
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Pterldolelmma durum m.
Ohl'. 3. 4.

Česká Lípa. -

Zřídka.

Vyobrazené kousky jsou zajisté
dvakrát zpeřeného listu.

části lístků nějakého alespoň

Base lístečků vejčitých, zašpičatěných je na hořejší straně volná,
tedy není na žebro narostlá, kdežto na straně dolejší je sbíhavá, podobně jako u některých Aspidieí spatřujeme.' Lístečky jsou poněkud
ku předu namířeny se špičkou dosti krátkou a krajem celým, jenž
byl asi sotva zoubky opatřen, nanejvýše zoubky jen docela malými.
Žebro lístků v bylo dosti silné, pevné, neboť jest rýhovitě v pískovci
otištěno, tak že upomíná tím na žebra Pterideí a Gleichenief. Nervy
lístečků jsou úplně setřeny a jen někde lze při pozorném prohlédnutí
ještě vystihnouti hlavní žilku ve způsobu jak jest na obraze vyznačena. Mezi fossilními rostlinami shledávám dosti podobným Pteridoleimma Kaltenbachi Deb. et Ett. [Die urwelt1. Acrobryen d. Kreideg.
v. Aachen und M. tab. VII. fig. 9.], jež má lístečky poněkud srpovitě ku předu zahnuté a na basi trochu sůžené, čímž se Iíší od podobného P. Michelini (1. c. tab. VI. f. 11, 12). Podle obrazů zmíně
ných autorův nemohu však náš otisk přiřaditi k některému z těchto
druhů také jen v úlomcích zachovaných. Přiřadil jsem jej prozatím
k tomuto dosud neurčitému rodu a stavím do příbuzenstva Aspidiei,
poněvadž Aspidium Heeri Ett. a A. Meyeri Heer (srov. HEER: Contrib. to the fossil flora of North Greenland 1869, tab. XXXIX. fig. 5.
- fíg, 3.) dají se ještě nejlíp porovnávati, ačkoliv specificky jsou ještě
značně rozdílné.
Od ostatních na první pohled podobných kapradin, z křídy popsaných, jako jsou ku př, Pecopieris borealis Brongn. v HEEROVĚ: Fl.
foss. arct. I. tab. XLIV. fig. 5 b. - III. tab. VII. f. 1. - Peeopteris
striata HEER ibid. III. tab. XXVI. f. 3. - Gleichenia Giesekiana HEKR
1. c. I., tab. XLIII. fig. 2. liší se dostatečně úlomky našeho druhu
svou zvlášť význačnou hasí lístečkův, jež jsou také špičaté a nikoliv
tupé a celkem kratší, právě více na zmíněné Pteridoleimma upomínající.
Docelil jsem vyobrazení ještě dvěma lístečky zcela dle originalu provedenými, aby dojem basí byl pro posuzovatele jadrnějším.
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Gleicheniaceae.
Gleichenia Zippei Corda sp.
Obr. 1.

Česlcá Lípa. - Dosti zřídka.
Listy nebo lépe kusy listů, jaké posud byly nalezeny, jsou dvakrát zpeřené, se silným hlavním žebrem, lístky skoro přímo odstálé,
lístečky hustě vedle sebe stojící, vejčité až podlouhle vejčité, k předu
namířené, s tenkým nervem hlavním a řídkými, postranními, šikmo
vybíhajícími, jednoduchými až vidličnatými žilkami.
Z prvu nalezl jsem jen vyobrazený kousek lístku s několika lístečky a přiřadil jsem tento úlomek po pilném srovnávání s jinými
kapradinami podobného tvaru ku GI. Zippei Corda sp., poněvadž se
úlomek z České Lípy co do velikosti a tvaru lístečků úplně shoduje
zejména s exempláři vyobrazenými ve VELENOVSKÉHO: "Die Farne der
běhm. Kreidef." tab. III. f. 3., 5., 6. Později nalezl jsem ještě dva
větší kusy lístkův z téhož stanoviska, nemohl jsem je však více nakresliti, ačkoliv tyto exempláře ještě lépe správnost určení mého zaruěují.

Otisk náš z chlomeckých vrstev mohl by býti ovšem příbuzný
s Benitzia calopteris Deb. et Ett. "Die urweltlichen Acrobryen des
Kreidegebirges v. Aachen und M." tab. V., f. 13.-17. (Denkschr. d.
k. Akad. d. Wiss. in Wien, 1859. Bd. XVII.).
Zmíněná Benitzia a Gl. Zippei jsou si totiž velmi blízké, ne-li
dokonce totožné, ačkoliv Benitzia má lístečky více přímo odstálé,
kdežto GI. Zippei oproti tomu většinou více šikmo odstalé. Srovnáme-li z Cách Benitzia calopteris tab. V. zvětš. f. 16., 17. s obrazem VELENOVSKÉHO 1. c. tab. III. zvětš. ě, 7., vidíme, že nervaturou
lístečků i postavením sorů obě velice se přibližují.
Srovnáváme-li HEEROVA vyobrazení od GI. Zippei, tedy poznáme,
že většina jich představujemohutně vyvinuté kusy listů, jichž lístečky,
poněkud protáhlejší, přibližují se více k původnímu vyobrazení Cordovu (Pecopteris Zippei), viz REUSS: Verstein. d. bňhrn. Kreidef., tb.
49, f. 2. Nicméně některá vyobrazení HEEROVA ve "FI. foss, arctica"
III. vol., tab. VI. f. 1., tab. VII. f. 2., tab. XXV. f. 1., 2., 3. mají
kratší a menší lístečky a shodují se úplně s obrazy VELENOVSKÉHO,
ku kterým se naše úlomky chlomecké silně přibližují, S těmito mů
žeme ještě srovnávati také Gleichenia Rinkiana Heer 1. c. I. tab. 43

f.6. -
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HEER sám poukazuje 1. c. pg. 80. k tomu, že jeho G. Rinkiana
upomíná na Benitzia calopteris a Didymosorus comptoniaefolius Deb.
et Ett. Podobně i GI. nervosa Heer. 1. c. III. tb. XI. f. 3. 4. je zevnějškem dosti podobna.
Než otisky chlomecké jsou přes svou maličkost tak význačné,
že je považuji zcela určitě za týž druh, jaký popsal 1. c. VELENOVSKÝ
z českého cenomanu a sice z Peruce, Mšena, Vyšerovic, Kounic a Hodkovic (Bohdánkov) a jejž přiřadil ku Gleichenia Zippei Corda sp.

Gleichenia comptoniaefolia Heer (Deb, et Ett. sp.).
Obr. 2.

Česká Lípa. -

Pořídku, jen jednotlivé lístky.

Listy dichotomicky se rozvětvující, lístky čárkovité, střídavé,
dolejší skoro rovné, hořejší poněkud málo prohnuté, vroubkované až
proti sečné (ku špici často jen slabě zoubkované), úkrojků na zpodu
splývajících až vejčitých, hořeji šikmo namířených.
Nalezl jsem několik necelých lístků, jeden velmi pěkně zachovaný, celý lístek jsem tu vyobrazil. Jest to rostlina velmi charakteristická, a dá se od podobných úlomkův jiných druhů dobře rozeznati.
DEBEY et ETTINGSH. (Die urweltl. Acrobryen des Kreideg. von
Didymosorus comptoniaefolius) praví
Aachen etc. tb. I. f. 1.-5.
na str. 189.: "Die Pfianze gehčrt bis jetzt ausschliesslich dem
Aachener Sande an und wurden an vier SteHen desselben Fragmente
davon aufgefunden."
Později nalezl ji také HEER: "Die Kreide-Flora der arct. Zone"
(Pattorfik) III. pg. 49. tab. XI. f. 1., 2. a připomíná na str. 50.:
,,1st sehl' ahnlich der Gl. Zippei, aber durch die schmálern, parallelseitigen, nach vorn kaum merklich verschmšlerten Fiedern und die
am Grunde verbundenen Fiederchen zu unterscheiden."

==

Phanerogamae.
Taxodineae.

Sequoia Reichenbachi Gein. sp.
Kieslingswalde. -

Zřídka,

VELENOVSKÝ: "Die Gymnospermen der běhm. Kreideformation",
pg. 20. Tab. IX. Fig. 14.
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LANGR. et GRUND. Tab. VI. obr. 2. větévka z Neuwaltersdorfu
určená za Geinitzia cretacea Endl.
Mimo větévku, VELENOVSKÝM vyobrazenou, nalezl jsem ještě dva
exempláře této rostliny, oba z téhož stanoviska pocházející.

Smilacineae.

Smilax panartia m.
Obr. 5.

KiesUngswalde. - Velmi zřídka.
Zachovala se jenom polovina listu v jediném exempláři a jeho
protiotisku. Objevil jsem tento list na větší plotně pískovcové. Tvar
listu byl tříhranně kopinatý, poloviční obrys jeho jest na obou otiscích zcela řádně zachován a čepel má dobře znatelné 2 nervy obloukové a jeden pokraj ní nerv, jak jsem je na obraze vyznačil. Velice po-

6

5

dobné listy shledáváme u Smilax californica Gray, ačkoliv listy našeho
druhu byly kožovitější a upomínají podobně na Smilax officinalis H. B.
K, a S. aspera L., jež zejména svou nervaturou silně se mu přibližují.
Listy posledně jmenovaného druhu jsou ovšem často svými laloky dole
šípovitě utvářeny, ale také se vyskytá dosti listův srdčíto- až i tří
hranně-vejčito-kopinatých, s kterými náš otisk souhlasí až na to, že
ostrých zoubků špičatých, jako II recentního druhu nalézáme, postrádá.
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Z fossilních toho rodu nejbližšími jsou třetihorní Smilax haering'iana Ung.-Sylloge plant. III. díl tab.
f. 2. a S. grandifoUa Ung, Není pochybnosti, že jest to list Smilaxu, který připojuje se
pěkně k listům třetihorním.
SCHIMPER-SCHENK praví ve Zittel: nHandb. d. Palaeontologie" pg.
829. »Nicht mit Unrecht kann man sagen, dass die beiden jetzt noch
in Europa vorhandenen Smilax-Arten, S. aspera und S. mauritanica,
Reste der Tertiaerfiora sind." V našem listu měli bychom tedy podobný,
prastarý typ již také v našem svrchním útvaru křl dovém přicházející.

xx.

Myricaceae.
Myrica acuttloba Brongn,
Obr. 21.

Česká Lípa. - ~elmi zřídka.
Nalezl jsem jen vyobrazený kus peřenosečného listu. Úkrojky
jsou formou a délkou k své šířce nejpodobnější k M. acutiloba Brongn.
jsouce také až ku zpodu volné. Nejzpodnější, levý úkrojek jest celý,
z něho můžeme také příbuznost rostliny lépe vystihnouti. Nervatura
upomíná silně na M. asplenifolia Rich., ačkoliv jest poněkud setřena.

Myrica oenigensis Heer (A. Br. sp.) je rostlině naší také dosti
podobna, avšak má protáhlejší úkrojky, jež jsou ku zpodu srostlé a
více ku předu namířeny; srov. HEER, Fl. tert. Helvetiae II., pg. 33.,
tab. LXX., f. 1.-4.
Nemaje více materialu po ruce, vřaďuji tento otisk do rodu
Myrica. Má-li nějaké vztahy ku Protaceím, v naší křtdě objeveným,
ukáže budoucnost, ačkoliv dle celého vzezření úlomku zdá se mi býti
přfbuznost jeho lm Myrica acutiloba za pravdě nejpodobnější.

Betulaceae.
Almu« Kefersteinii IIng.
Obr. 10.

Kieslingswalde. - Velmi zřídka.
Listy vejčité až okrouhle vejčité, pilovitě zubaté, s hlavním
nervem nápadně silným, nervy postranními dosti řídkými, v úhlu tupějším as 50 11 poněkud obloukovitě vybíhajícími. Tento list, který
nemá podobného v sbírce Kíeslingswaldské, v museu českém chované,
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můžeme ještě

nejlépe srovná vati s fossilním druhem Alnus Kefersteinii
Ung., případně také s některými obrazy A. nostratum Ung. (srovn.
ku pře HEER, Fl. tert. Helv. II. díl, tab. LXXI. fig. 15.), ačkoliv také
některé fossilní druhy dubů dosti se mu přibližují.
Quercus euryphylla Hos. et v. d. Mk. "Die Fl. d. Westf. Kdf.
tb. 28. fig.48.-50. velice se mu podobá zejména svým silným střed
ním nervem a řídčími nervy sekundárními. Při vyobrazení toho druhu
tab. 29. fig. 51. I. c. připomínají p. 106. autoři sami: "dass sich die
Figur durch die Zahl und den Verlauf der Secundaernerven mehr
odel' weniger von den ubrigen Figuren unterscheidet und wohl an
die Nervatur der Gattung Alnus erinnert." Právě však, že A. Kefersteinii má řidčí nervy sekundarní na rozdíl od ostatních druhův a
právě také tím čepel velice podobnou prvním třem vyobrazením Hos.
et v. d. Mk, díla, míním, že náš list (byf i byl blízce příbuzný pře
dešlým) spíše ku Alnus než ku Quercus by se měl přiřaditi.
Quercus furcinervis Rossm, sp. z plastické hlíny u Března, viz
E'l'TINGSH., Fl. v. Bilín, tb. XVI. f. 12. jakož i Q. pseudo-Alnus Ett.
ibid., tb. XVII. f. 3., daly by se zde také přirovnávati. Zvlást nápadným u našeho otisku jest hlavní nerv pro svou tloušťku, tak že
původně jsem pátral, nemám-li v rukou zbytek nějakého druhu Styrax,
jelikož ostatní nervy a forma čepele, jakož i zvláště uvedený, silný
nerv hlavní, nápadně se podobají radobojskému otisku Styrax Ambra
Ung., jenž však nemá zubův, kdežto u našeho listu zachoval se na
pravé straně zub, poukazující velice na pilovitou zubatost čepele olšové a sice, jak podle nervatury soudím, zubatost vzdálenější, tedy
ještě ku A. Kefersteinii poukazující.

Fagaceae.
Quercus pseudodryme,ja Vel.
Tannenberg. - Jen několik úlomků listových.
J{iesUngswalde. - Několik otisků listových.
VELENOVSKÝ: "Die Flora der běhm. Kreideform."
II. Th. pg. 17. Tab. II. Fig. 21., 22.
IV. Th. pg. 13. Tab. VII. Fig. 10.
GOEPPERT: "Nachtrag ZUl' Fl. d. Quaders. in Schlesien". Nova
Acta, Vol. XXII., 1. 1847, tab. XXXVII. f. 5, 6, 7 pod jménem Phyllites Geinitzianus Goepp.
LANGII. et GRUND.: Tab. VI. obr. 11., 15..určeno za PhyIlites
Geinitzianus Goepp. a Carpinites arenaceus Goepp.

o rostlinstvu
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praví 1. c. IV. díl str. 13., že list, tamtéž jím vyohrazený, jest jistě specificky rozdílný od listů Q. westfalica, jak zubatost a zejména nervatura dosvědčuje.
VELENOVSKÝ

Quercus westfalica Hos. et v. d. Mk.
Kieslingswalde. - Nejobyčejnější druh rostlin.
VELENovSKÝ:
"Die Fl. d. bohm. Kreideform." Il., tab. II. fig.
20., 23. pg. 17. - IV. tab. VII. fig. 7., 12., 13. pg. 13.
GOEPPER'I':
"ZUl' Fl. d. Quaders. in Schles." Nova Acta XIX.
1841. Tab. LI. fig. 4. list uvedený pod jménem Phyl1ites acuminatus
Goepp. mohl by sem patřiti, není-Ii to nějaká Lauracea ?
LANGR. et GRUND.: tab. VI. obr. 18.-20.
Jak dalece listy, vyobrazené VELE~OVSKÝM, dají se s druhem
westfalským v jedno srovnati, ukáže budoucnost. Museum král. če
ského chová z Kieslingswalde celou řadu podobných otiskův, ale celkem měnlivého tvaru, ačkoliv přece většina jich vyznamenává se velice mělkou až skoro úplně se ztrácející zubatostí oproti většině
dosti dobře a hojně ozubených listů díla Hosrovx a v. d. MARCKOVA.
Jeden jako druhý typ listů byl zajisté velice měnlivý a nedá se
upříti, že leckteré kusy westfalské našim silně se přibližují, ačkoliv
právě kusy vyobrazené VELENOYSKÝ}l formou svou listům westfalským
nejsou nejbližšími. VELENOVSKÝ praví 1. c. II. díl, pg. 17.: "Ich
zweifle nicht, dass die beiden Blatter zu derselben Art gehoren, besonders auch aus dem Grunde, weil sie in Westfalen, sowie auch in
Schlesien in denselben Schichten auftreten."

Quercus Velenovskýi m.
Obr. 7., 8., 9.

Kieslingswalde. -

Pořídku,

Hlavní nerv listu podlouhle vejčitého až kopinatého jest silný,
ku špici jen pozvolna se oužící. Druhořadé nervy, dosti silné, jsou
ostře do kamene vyryty, vystupuji asi v úhlu 45° v oblouku a poně
kud křivolace do špičky nízkých a dosti oddálených zubů. Nervy
třetiřadé jsou také velmi jadrné a poněkud křivolaké jako u Crcdnerií bývá. Čepel byla patrně poněkud protáhlá, dole do řapíka trochu
klínovitě sbíhavá. Řapík silný asi 2 cm dlouhý.
Jeden z našich listů, obr. 7., upomíná na některé Crerlnerie popsané VET,ENOVSKÝM. jako Credneria swpersies Vel. z České Lípy I. c.
I. díl. Tab. II. f. 8., 9., avšak tato má uhlazenější nervaturu odpoví-
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dajíc! více nervatuře Platanu, kdežto náš list upomíná nervaturou na
Credneria bohemica Vel. a tím také se odchyluje od druhu Credneria
laeoie Vel., to jest Platanus laevis, ku kterému zase formou se blíží.
Credneria arcuata Vel. 1. c. Tab. VI. f. 9. má sice tvar čepele
podobný, avšak nervaturou se dobře liší. Po důkladném srovnávání

8

tohoto kusu obr. 7. s jinými podobnými listy, poznal jsem, že nemůže
patřiti než ku listům dubovým a zároveň jsem přišel k tomu pře
svědčení, že ony druhé dva kusy listové, které vedle připojuii, totiž
obr. 8. + H. mohou patřiti jen ku tomuto typu, poněvadž se s popsanými druhy chlomeckými nesrovnávají.

o rostlinstvu
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Quercus pscudodrymeja Vel. nelze s otisky mnou vyobrazenými
sjednotiti. Byt i tvar listu trochu se blížil, tedy ostré zuby a tenké,
pěkně až skoro přímo nastražené nervy sekundarní docela jej odcizují, nebot nervatura a celý zjev listu Q. pseudodrymeja více upomíná na listy rodu Castanea.
Qnercus westfalica Hos. et v. d. MK. vykazuje daleko více pří
buznosti a sice listy, které jsou vyobrazeny v díle Hos. et v. d. MK.
"Die Fl. d. westf. Kreidef.", kdežto listy vyobrazené Velenovským ve
"Fl. d. bohm, Kreidef." jsou od mých listů zase značně odchylné, tak
že mi není možno, vřaditi je ku jednomu a témuž druhu. Listy westfálské souhlasí co do poněkud křivolaké nervatury s mými vyobrazeními a podobně i forma listová leckde velice se přibližuje, ačkoliv
tamtéž tab. XXXI. f. 83. vyobrazený, jediný list Q. rhomboidalis Hos.
et v. d. Mk. celým vzezřením ještě jest příbuznější druhu mnou zde
postavenému.
Quercus Fwruhjelmi Heer. llFl. foss. Alaskana" tab. VI. Fig 1.,
2. může se podobně jako dub westfálský vzíti v porovnání.
Quercus pseudocastanea Goepp. ibid. fig. 4. zpodem svým také
poněkud na náš druh.
Qucrcus gronlandica Heer. je trochu podobný, ale má hustší
a jemnější nervy sekundarní než náš druh a také zuby jsou moupomíná

hutnější.

Žijící Quercus Championi Beuth., který jest takřka bezzubý, při
bližuje se dosti formou čepele i nervaturou. Neobmezil jsem se však
na srovnávání listů dubových, nýbrž probral jsem řadu jiných, podobných anebo příbuzných rostlin fossilních, které by se tu v uvážení
vzíti mohly.

Populus mutabilis Heer. forma repando-crenata ukazuje ku mému
vyobrazení Č. 7. dosti podobnosti při některých listech co do tvaru
i nervatury ku pře v Heerově "Fl. tert. Helvetiae" II. díl, tab. LXII.,
fig. 5., 6. Nezdá se mi však, že by list kieslingswaldský patřil do tohoto oddělení rostlinstva.
S tímtéž vyobrazením ě. 7. dají se poněkud srovnávati některé
listy rodu Ficus, ku příkladu Ficus populina Heer, viz v Ettingsh.
Fl. v. Bilín I. Tab. XXI. f. 10. a recentní Ficus hirsuta ibidem tub.
XXIV. f. 2. (Naturselbstdruck).
Vyobrazení naše Č. 9. nápadně jest podobno špičkám fossilní kří
dové rostliny Aralia Saportanea Lesqx. "Cretaceous and tert. Hora CI
(Dakota Group) Vol. VIII. tab. VIII. f. 1.
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Bude se snad zdáti, že jsem tu spojil v jedno tvary velice rozdílných listl', avšak při bedlivém srovnání charakteru nervatury a způ
sobu, [akým čepel jich jest ozubená, pozná zajisté každý, že listy tyto
ncmohou vřaditi se jinam, než ku listům dubovým a poněvadž s ostatuimi již popsanými listy dubovými, které z útvaru chlomeckého zname,
sjednotiti se nedaj], není pranic vyloučena možnost, že by listy tyto,
jevící nn-si sebou daleko větší příbuzuost než ku listům popsaných
dubů Kieslingswaldských, představovaly mim třetí druh dubový, byt
i také silně polymorfní. Není docela pravdě nepodobno, že by v té
době bylo mohlo existovat mnohem více druhů dubových, než posud
z otistků se dá vyčísti a doufám, že budoucnost ukaže, že předpo
klad tento nebyl nesprávný, neboť jest na snadě pro veliké množství
otisků listí jak dubového tak i jiných rostlin blízce příbuzných, v tomže
nalezišti se objevujících. Na počest prof, dra. VKLENOVSKÉHO, jenž největší č.íst rostlinstva chlomeckého nám vyložil, dovoluji si tyto velmi
pěkně otištěné listy jeho jménem označiti.

Artocarpeae.
Flcus

ťracta

Vel.

Kie8lilb!Jswalde. - Dosud jen v jediném otisku,
VEI,ENOVSKÝ: Die .Flora d. bohm. Kreideť. IV. Th. fig. 10, tab.
VIII. lig. 15.
Mimo tento otisk, dolejší polovinu listovou, kterou VEl,ENOVSKÝ
na dotčeném místě vyobrazil, nebylo dosud v zásobách musejních něco
podobného nalezeno. Veškeré kusy podobné a na první pohled značně
se přibližující, zejména zlomky od Dryandroides a Bignonia silesiacn,
jsou nervaturou úplně rozdílné. Veškeré znaky tohoto jediného otisku
poukazují na rod Ficus. Autor sám 1. c, praví, že exemplář Kieslingswaldský neliší se praničím od třetihorního druhu Ih:lmovA F'. ut'Ultinerri8.

Credneri aceae.
Oredneria superstes Vel.
Česká Lípa. -

Zřídka,

VELENOVSKÝ: "Dic Flora d. boluu. Kl'eideforlll." I. Th. lig. 1:).
(8.) tab. IV. (II.) lig. 7.-H.

Lepších exemplářů, než Vl'~"I':N()VBK Ývyobrazil, jsem v materialu
musejním nenalezl Vl'lLKIWV SlO'" I. c, připomína: "Ich habe diese Blattel' als cine Crednerienart bestimmt; die Richtigkeit diesel' Auffas-
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sung bedarf jedech die Bestštigung durch weítere Studíen, - Ich
bezweífíle nicht, dass man sehr leicht eine andere Pfíanzenart finden
kann, mit welcher diese Blštter verglichen werden kónnten." Rostlina tato blíží se ku Oredneria laeois VeL, která ovšem nyní ku rodu
Platanus se řadí, jak také již VY.I,E1'(JV8Kt ve "Květeně česk, cenomanu" sám učinil. S druhem nové uvedeným n Platanu.'; onomastus"
nejsou otisky z 6. Lípy totožné, zejména hase listová 1. C. tab. IV.
obr. 8., !J. značné je odchyluje a více odporučuje ku typu zmíněného
druhu P. laeois. Ačkoliv nervatura druhu Cr. superstes svědčí více
nervatuře jemnéjší u Platanus než markantnějšímu sítivu pravých
Crednerií, přece ponechávám dosud platný název užitý V ELEN(J\,SKÝlf,
pokud by nebyl nalezen nějaký celý exemplář, aby změna oprávněnou
slouti mohla.

Profeaceae.
Dl'yandrfJ'ldes quercina Vel.
Obr. 18.-16.

Česká Lípa. - Velmi hojně v menších a užších exemplářích.
Kieslingswalde. - V několika cxemplařích vétšíéh rozměrů.
VI':J,ESOV8Kt: "Die Fl. d. běhm. Kreidef."

n.,

pg. 8., tab. II. tig.

8a-15. IV. pg. 13 tab. VII. fig. 8.
Listy jsou pevné, kožovité, podlouhle až úzce kopinaté, ku předu
pozvolna súžené, doleji celokrajné, v hořejších dvou třetinách ostře
zubaté se zuby poněkud ven obrácenými a zejména na širších listech
oddalenějšímí a také hrubšími.
Hlavní nerv silný jen pozvolna se
oužtcí, někde skoro stejně tlustý. Postranní nervy, mnohem tenčí: vybíhají v dosti ostrém úhlu ku ohbí zubů a vystupují těsné při kraji
listovém obloukovitými kličkami ku zubu výše položenému. Slabší
nervy postranní téhož řádu končí slepě v žilnatině řádu třetího, jr-ž
bývá obyčejně nesnadno zřetelna. Řapík dosti krátký asi 1 cm dl.
(Celkem dle VI';J,ENOV8Kf;HO).
Otisky těchto listů, jak VELESOVSKÝ I. c. pg. 8. již připomíná,
jsou co do tvaru dosti měnlivé a mohu nyní připojiti, že rozdíly ty
jsou ješté tím nápadnější, srovnáme-Ii otisky z České Lípy s otisky
Kieslingswaldskými. Skoro se mi zdá, že listy tyto, ač jinak celkem
velice souhlasí, nepatří druhu jedinému, jak již nápadný rozdíl velikosti pro obě stanoviska konstantní činí pravděpodobným. Prozatím
ovšem není možno oba tvary od sebe řádněji odlišiti a svědči všecky
ještě mnou nalezené kusy jen výše uvedenému typu velikolistému.
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uvádí a kreslí z Kieslingswalde jen jeden list, za to ovšem
zachovanou nervaturou. Podařilo se mi nalézti ještě
několik kusů dosti charakteristických a dostatečně zachovaných a vyobrazil jsem je tedy ku docelení této zajímavé rostliny, zvláště pokud se mohutnějších exemplářů Kieslingswaldských týče, obr. 13.-16.

VELENOVSKÝ

s velmi

pěkně

13

12.

Otázka jiná jest, jak dalece jsme oprávněni nález ten přiřaditi
do oddělení Proteacei t Povaha i tvar listu, jakož i silný střední nerv
(ač jest někdy dosti měnlivý) velice souhlasí s některými druhy této
čeledi a sice jak se žijícími tak i s fossilními, avšak nervy postranní
nedávají k tomu záruky dokonalé. VELENovSKÝ sám l. c. IV. fig. 13.
připomíná, že bude zapotřebí srovnávati podobné otisky ještě důklad
něji s rodem ll1yrica.

o rostlinstvu
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V literatuře phytopalaeontologické na mnoha místech děje se
zmínka o listech fossilních podobného tvaru, z nichž některé dříve ke
Proteaceím kladené nyní za zbytky Myriceí se prohlašují, ale také
naopak.
Probíral jsem celou řadu rostlin recentních a nemohu upříti, že
některé Myricaceae skutečně velice se přibližují listy svými těmto
zbytkům chlomecké flory zejména vzhledem a zakončením nervů sekundarních, ku př, Myrica mexicana a Myrica sapida Vahl., avšak podobnou ba ještě podobnější nervaturu shledáváme také u mnohých
Lauraeei, kde ovšem listy nejsou zubaté, leda jen vlnovitě na kraji
zprohýbané, což ovšem i u. Myrica přichází.
Prozatím zůstáváme při určení vyznačeném VELENOVSKÝM, neboť
není třeba pouštěti se do změny nějaké dříve, dokud nemáme pádněj
ších známek, ku př. plodů, abychom určitěji věc posouditi mohli..
V křídovém stupni u Oaeh (Aachen), jenž silně našemu stupni ehlo,
meckému se přibližuje, jsou právě Proteaceae značněji zastoupeny
oproti čeledi Myricaceae a není nemožno dle náhledu SAPORTOVA, že
by Proteaceae v křídě se vyskytující mohly míti nějakou genetickou
příbuznost s později, zejména v třetihorách se objevujícími Myrikami.
Chci ještě upozorniti na některé otisky fossiIní, které by se
s vyobrazenými kusy chlomeckými měly porovnati.
Dryandroides haldemiana Hos. et v. d. Mk. (Die Fl. d. vVestf.
Kdf.) porovnává již VELENOVSKÝ 1. c. pg. (34.) 9. s naší chlomeckou.
Co do obrysu dosti se shodují zejména Kieslingswaldské, tedy větší
exempláře se jmenovanou westfalskou rostlinou, avšak nervatura této
rostliny je hustší a parallelnější a také zuby jsou hustší, tedy četnější
než u naší rostliny shledáváme.
Dryandt'oides hakeaefolia Ung. a Dr. brevifolia Ett, co do zevnější formy jsou velice podobny v některých obrazech rostlině VELENOVSKÉHO, avšak nervatura jejich je hustší a více parallelní, srovn.
ku př. "Ettingsh. Foss. Fl." v. Haering tab. 20. f, 1-4."
Dryandroides acuminata Ung. sp. připodobňuje se také této rostlině, srov. HEER: Fl. tert. Helv. II. tab. XCIX. f. 19.
Jak VELENOVSKÝ voleným jménem druhovým naznačil, blíží se
eho Dryandroides také ku Quercus a autor porovnává také kusy odČeské Lípy pocházející 1. c. pg. 8. s druhem Q. furcinervis Rossm.
sp., odpírá však, že by D. quercina souhlasila s listy dubovými co
do tvaru zubů a pak co do zakončení sekundarních nervů. Nicméně
nemohu popříti, že listy popsané jakožto Qu~rcus drym~ja Ung, (Koehelsee) a Dryophyllum curticellense a D. Deuialquei Sap. et Mal'.
Ti. matbematicko-přírodovědecká.1896.

2

XXVII. Ed vin Bayer:

18

nápadně se přibližují zejména mému vyobr. Č. 13., prvý takořka celým vzezřením až na příliš vytáhlou špičku, kdežto obě Dryophylla
souhlasí s některými našimi listy více jen co do síly středního nervu
a co do běhu nervů sekundárních, za to však jsou čepele jich protáhlejší a zuby daleko četnější než u našich kusů.
Quercus pseudo-laurus Ett. (von Sobussan) "Fl. v. Bílin" mohl
by se zde rovněž vzíti na přetřes, ačkoliv zpod listu jest tu příliš'
zaokrouhlený a list skoro bezzubý.
Tvar ano i nervatura některých kusů nyní mnou vyobrazených
upomíná dosti silně na Deioalquea insignis Hos. et v. d. Mk. 1. C., zejména širší formy této rostliny dosti se přibližují nálezům Kieslingswaldským a užší zase nálezům z České Lípy.
Jest patrno, že při posavadním měnlivém materialu není možno
rostlinu tuto přesně přiděliti do určité kategorie rostlinné a zůstávám
tedy prozatím při původním označení, jaké volil VELENOVSKÝ, přidá
vaje pouze za příčínou nově objevených a zde vyobrazených kusů
téže rostliny něco více srovnávacího materialu, abych zároveň při následujícím druhu, který jsem oddělil od tohoto, mohl tím lépe porovnání obou rostlin provésti.
List, který kreslí GOEPPERT v "Nachtrag z. Fl. d. Q. in Schl."
1. c. tab. XXXVII. f. 10., mohl by se sem přiřaditi, není-li to úzkolistá forma od Quercus pseudodrymeja Vel. s ohrnutými kraji čepe
lovými.

Dryandroides geinoglypha m.
Obr. 11., 12.

Kieslingswalde. -

Dva exempláře.

Listy jsou velmi pevné, podlouhle kopinaté, ku předu pozvolna
súžené se zuby oddálenými a tupými. Hlavní nerv silný, jen málo ku
špici se oužlcí, Postranní nervy značně tenčí, avšak velmi ostře do
kamene vyryté, vybíhají y tupějším úhlu než u druhu předcházejícího,
jinak jest nervatura tomuto druhu dosti podobna.
Tyto otisky upomínají sice na listy popsané VELENOVSKÝM pod
jménem D. quercina, avšak nervatura sekundarní, jak vyobrazení moje
co možná pečlivě a věrně propracovaná ukazují, není u obou typů
listových totožná. Čím déle jsem tyto dva kusy porovnával s ostatními otisky podobnými a z téhož stanoviska nasbiranými, tím více nabýval jsem přesvědčení, že tu mám rostlinu novou, alespoň druhem
rozdílnou. Listy této rostliny liší se nápadně ode všech ostatních listů
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podobných zejména svojí nervaturou, jež se nedá dobře přívéstí
v soulad ani s D. quercina Vel. Některé z popsaných, fossilních listů
do téhož rodu vřaděných, jsou podobnější naší rostlině než rostlinám
Velenovského.

Dryandroides banksiaefolia Heer., Fl. tert. Helv. II. díl. Tab. C.
f. 3., 4., 7-10. jest co do nervatury nejbližší, ačkoliv u této jsou
zoubky velice četné. Jinak by se naše otisky se samým rodem Bank..
sia dosti srovnávaly, zejména hlavní nerv, skoro všude stejně silný,
bije tu do očí a není ani také vyloučena možnost, že listy naše tupě
byly zakončeny.
.

Dr'yandroides hakeaefolia Ung. "Fl. tert. Helv. Heer" II. díl
XCIX. co do zevnějšku i co do nervatury shoduje se
tab. XCVIII.
také s naším druhem a podobně dosti příbuznosti ukazuje D. lignitum Ung. spec. viz ku př. Heer I. c. tab. XCIX. Rostlinu tuto při
řadil UNGER ku rodu Quercus, kdežto HEER 1. c. pag. 46.
101. rozhodně tutéž ku Proteaceím vřad'uje; podobně také Ettingsh. -

+

+

Z dubových fossilních listů jest našim nejpodobnější ještě Quercus neriifolia A. Br., srovnej ku př, HEER I. c. tab. LXXIV. f. 3., 4., 7.
Mimo Proteaceae srovnával jsem také Myricaceae s těmito otisky
a nedá se upříti, že některé jako ku př. M. Faya Ait, svou nervaturou sekundarní a nepravidelnými zuby značně se přibližuje, ačkoliv
zakončení nervů přece je poněkud odchylnější a také primarní nerv
silně ku špici se ztenčuje, kdežto u našich listů zůstává skoro stejným. Dosti podobná až na své zuby jest také M. aethiopica L.
Že by rostlina Kieslingswaldská mohla míti nějakou příbuznost
s listy některých fíků, pochybuji, přece však upozorňuji na podobné
listy ku př, Ficus lanceolata Heer I. c. tab. XX. f. 3. 4. a ze žijících F. americana Aubl. Ettingsh. Fl. v. Bilíit (Naturselbstdruck).
Souhlasí tu ovšem poněkud jen nervatura a forma čepele, ale
bezzubé. Připomínám při tom zároveň, že Ficus fracta Vel., ač zlomek tento na první pohled na Dryandroides geinoglypha upomíná,
s touto nemá pranic společného, neboť nervatura jeho, pěkně parallelní a takměř přímočarná, jak na obraze VELENOVSKÉHO velmi dobře
dle originalu je provedena, zcela řádně se liší od obloukovitých, sekundarních nervů naší rostliny.
Jak dalece tento druh, mnou uvedený, ku Proteaceím se smí
nám příští, bohatší material, podobně jako u druhu VELENOVSKÝM stanoveného.
řaditi, osvětlí

2*
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Nyctaginaceae.

Plsonia atavia Vel.
Česká Lípa. -

Zřídka.

VELENOVSKÝ: "Die Flora d. běhm. Kreideform." IV. Th. pg. 6.
Tb. VIII. fig. 13., 14.
LANGR. et GRUND.: tab. VI. f. 8. mohla by se zde vřaditi.
VELENOVSKÝ praví 1. c. pag. 7.: "Diese Blattform stimmt sehl'
gut mit den zahlreichen AbbiIdungen, welche in Ettingshausen's Flora
von Haering als Pisonia oceanica (solI heissen eocenica) beschrieben
sind. Ich trenne unsere Kreide-Blštter von dieser tertiaeren Art nur
wegen des verschiedeuen Alters der 8chichten, in welchen sie vor-

kommen."
Menispermaceae.

Cocculus extinct'us Vel.
KiesUngswalde. -

Vzácně.

VELENOVSKÝ: "Die Fl. d. b. Kreidef." IV. pg. 3. tab. II. fig. 1., 3.
VELENOVSKÝ řadí tyto velmi krásně zachované otisky ku rodu
Cocculus porovnávaje otisky Kieslingswaldské s listy východoindického
druhu C. polycarpus Rxb. a připomíná, že nervatura dokonale souhlasí. V čeledi Lauraceí a Piperaceí shledal také dosti podobných
tvarů listových souhlasících i co do hrubší nervatury, avšak jinak
přece poněkud odchylných.
Velice podobný list shledal jsem II UNGERA: ve 8ylloge plant.
fossil. III. tab. 18. f. 3. 4. (Denkschr. cl. k. A. d. Wiss. Wien 25.
Bd.). List tento má velmi nápadnou, takořka dokonalou podobnost
s listy C. extinctus Vel. a mohl by snad s tímto druhem býti tótožny,
neboť UNGER sám prozatím jen přiřadil jej ku Melastomaceím pod
jménem Melastomites radobojana Ung., řka 1. c. pg. 57.: "Das Blatt,
welches ich hieher ziehe Fig. 3. (4), traegt zwar nicht vollkommen
den Typus der Melastomaceenblatter, doch kommen unter denselben
die verschiedensten Formen und Nervaturen vor, daher dies Fossil
einstweilen hier seinen Platz einnehmen mag."
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Lauraceae.
Olnnamomum personatum m.
Obr. 6.

Kieslingswalde. -

Ve dvou

exemplářích.

Listy podlouhle vejčité, s hlavním nervem dosti silným a dvěma
basalnímí obloukovitými nervy postranními. Těsně při kraji táhne se
tenký nerv pokrajný, slabě znatelný. Nervy spojující hlavní nerv s postranními obloukovitými vycházejí asi v úhlu 45° a jsou asi dva již
dosti dole ku stopování. Nervatura jemnější se nezachovala.
Původně měl jsem po ruce jen vyobrazený exemplář a porovnával jsem pilně otisk tento nejen s listy od Cinnamomum, Cocculus
a podobnými fossilními, nýbrž zejména také s listy některých druhů
rodu Smilax, poněvadž nervatura úlomku našeho zdála se mi býti od
předešle jmenovaných poněkud odchylou. Nález neklamného 8milaxu
(S. panartia) dával mi k tomu pobídnutí. U S. pseudosyphilitica
Kunth. a S. Domingensis Willd. (Portoriko) nalézáme tvar i nervaturu čepele dosti podobnou. Z fossilních listů zejména Heerův S. convallium, jejž také VELENovSKÝ uvádí ve Fl. v. Vršovic bei Laun tab.
II. f. 21.-23., velice se přibližuje.
Později dostalo se mi do rukou ještě několik kousků starší zásoby a tu byl také z Kieslingswalde uschován daleko lépe zachovaný
list, který mnohem určitěji poukazuje ku Cinnamomum a blízce pří
buzným typům. List tento, jejž jsem bohužel více vyobraziti nemohl,
jest právě tak veliký jako list prvý, má však velmi pěkně zachovanou
hořejší část listu, zde právě důležitou. Porovnávaje dobře oba listy,
shledal jsem při silném osvětlení se strany, že na exempláři, jehož
vyobrazení podávám, vybíhá ještě po straně basa1ních nervů, trochu
výše nad jejich kořenem šikmo ku kraji listovému silnější žilka, jaká
právě. u Cocculus a Cinnamomum u některých druhů se objevuje.
Tento zjev jsem v obraze vice vyznačiti nemohl.
Cocculus mohl by tu míti dosti příbuznosti, poněvadž typ toho
rodu byl VELENOVSKÝM také v těchže vrstvách zjištěn, avšak tvar listu
značně od našeho se liší. Cenomanský druh, Cocculus cinnamomeus
Vel. (Lipenec) jest sice tvarem čepele podoben, ale jemnější nervaturou úplně cizí. Více přibližuje se ještě Cinnamomum Scheuchseri a
O. polymorphum Heer (incI. Ceanothus polymorphus A. Br.). Některé
fossilní druhy Daphnogene a podobně i VELENOVSKÉHO Aralia propinqua
dají se podobně dosti dobře přirovnávati. Oddělil jsem prozatím nález
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tento ·pod zvláštním jménem, až by nám hojnější material důkladněji
věc objasnil, Prozatím mohu směle zmíněné dva listy ku Cinnamomum
přiřaditi.

Laurus afftnis Vel.
Kieslingswalde. -

Velmi

hojně.

VELENOVSKÝ: Die Flora d. bohm. Krdf. IV. Th. fig. 9. tab. V.
fig. 4., 5., 7., 8.
GOEPPERT: "Nachtrag z. Fl. d. Q. in Schl." Nova Acta XXII.
tab. XXVII. f. 8. ·pod jménem Phyllites enervis Goepp. Podobně by
se sem mohly vřaditi z předcházející jeho práce N. Acta XIX. pars
II. tab. XLVII. fig. 16., 18a.
Li\NGH. et GRUND. tab. VI. fig. 12. mohla by sem patřiti.
Dle VELENOVSKÉHO 1. c. jest tento druh specificky rozdílný od L.
plutonia Heer, jehož otisky byly také u nás v cenomanu u Lipence
a Chuchle nalezeny.

Platanaceae.
Platanus onomastus m.
Obr. 17., 18.

Kieslingswalde. -

Zřídka.

Nervatura tohoto listu jest velice podobna nervatuře našich pě
stovaných platanů a vyobrazení č, 17. upomíná skoro docela na spodní
jeden lalok listu od Pl. occidentalis L., tak že si můžeme s velikou
pravděpodobností, šetříce ovšem běhu a zakončení nervového, na originalu velmi jadrně znatelného, představiti, jak list Kieslingswaldský
vypadal. Hlavní nerv i nervy sekundární jsou dosti silné, nervy tertiamíodpovídají úplně nervatuře platanů recentních, Mimo dva nervy
basalní nalézáme u našeho listu ještě po jednom sekundárním, tedy
od hlavního nervu se odštěpujícím nervu postranním, nejdoleji umístěným, jenž jest již značně tenčí. Listy našeho druhu byly patrně
trojlaločné se dvěma silnými basalnímí nervy, případně měly, jak
u recentních platanů zejména u P. orientalis bývá, pět laloků, byly-li
ještě spodnější oba nervy sekundární, z nichž v našem případě jeden
ještě se zachoval, mohutněji vyvinuty. Rozdíl jest však ten, že při
pětilaločném listu recentních platanů vychází do nejzpodnějších laloků
vždy po jednom nervu, který se odštěpuje od basalního nervu, kdežto
u: listu Kieslingswaldského odštěpuje se nerv taký ze středního, hlav-
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ního nervu, tedy jakožto nerv sekundarní. Jest to list platanový,
který upomíná tím na křídové listy Platanus laevis Vel. a P. rhomboidea Vel. a zároveň se blíží silně listům platanů třetihorních.
Platanus aceroides HEER (GOEPP.) srovnej HEER: "Fl. tert. Helv."
II. díl, .tab. LXXXVIII., f. 13. jest dosti příbuzný svou nervaturou,
ačkoliv tvar listu při zmíněném vyobrazení od našeho se odchyluje.
Ostatní vyobrazení HEEROVA tamtéž obrysem svým našemu daleko více
se přibližují, zejména fig. 8., avšak všecky mají rozsochu nervů basalních až u řapíku, tedy podobně jako čepel recentního P. occidentalis.
Náš list byl co do obrysu zajisté podobně utvářen, kdežto však
všecky obrazy P. aceroides značnou zubatostí se honosí, měl list mnou
vyobrazený, jak z běhu nervů a částečně zachovaných ještě krajů dá
se dobře vystihnouti, jen velice sporé zuby na okraji. Tím se zase
náš list blíží více ku P. occidentalis.
Platanus Quillelmae GOEPP. mohl by býti také příbuzný, zejména
HEER: "Contrib. to the foss. Fl. of North Greenland" 1869. tb. XLVII.
fig. 3.
Platanus pannonica Ett. "Foss. PH. v. Heilg. Kreuz bei Kremnitz" jest také dosti podoben, ačkoliv zbytky našeho listu jsou jadrnější.

Rosaceae.
Prumus oerasiformd« Vel.
Kieslingswalde. -

Zřídka.

VELENOVSKÝ: "Die Flora d. bohm. Kreidef." IV. Th. pag. S.
tab. VI. fig. 2., 7.
Oba originaly jsou velmi krásně zachovány. Nalezl jsem ještě
2 otisky témuž typu odpovídající.

Caesalpiniaceae.
Hymenaea elongata Vel.
Česká Lípa. -

Vzácně.

VELENovSKÝ: "Die Flora d, běhm. Kreidef. III. Th. pg. 10. tab.
V. fig. 3.
Tento otisk podobá se velice rostlině, objevené VELENOVSKÝM
v Chuchli a popsané pod týmže jménem 1. c. fig. 5. Jest to tedy druh,
který se udržel u nás až do konce období křídového.
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Cassia melanophylla Vel.
Česká Lípa. -

V několika exemplářích.
VELENoVSKÝ: 1. c. IV. fig. 5. tab. VIII. fig. 1., 2., 8., 9., 11., 12.
LANGR. et GRUND. tab. VI. fig. 14. jest patrně list nějaké Cassie.
Dle protažené špičky dá se nejlépe ku tomuto druhu vřaditi. .
Protažená špička listová vyznačuje velíce dobře tento druh před
jinými fossilními druhy.

Cassia atavia Vel.
Kieslingswalde. - Dosti hojně.
VELENOVSKÝ: 1. c. IV. pg. 6. tab. VIII. fig. 3.-7., 10.
Otisky tyto velice souhlasí s třetihorními Cassia phaseolites
a C. hyperborea (HEER: Fl. Tert. Helv.), ale poněvadž pískovce Kieslingswaldské počítáme ještě ku křídě, oddělil také VELENOVSKÝ i zde
nález svůj druhotně od zmíněných třetihorních listů.

Anacardiaceae.

Rhus eretacea Vel.
Česká Lípa. - Hojně.
VELENOVSKÝ: "Die Fl. d. b. Kreidef." IV. Th. pg. 7. tab. IV.
fig. 7.-12.
Nejpodobnější k těmto otiskům jest R. prisca Ett. ("Die tert.
Fl. v. Haering)",

,

Vitaceae.

Cissites ertspu« Vel.
Česká Lípa. - Jediný exemplář.
VELENOVSKÝ: "Die Fl. d. b. Kreidef." IV. pg. 12. tab. IV. fíg, 6.

Myrtaceae.

Eucalyptus angusta Vel.
Obr. 19.

Kieslingswalde. - Několik otisků listových.
LANGR. et GRUND. Tab. VI. f. 13. mohla by se sem vřaditi.
Listy čárkovito-kopinaté asi 7-10 mm šir., celokrajné, uprostřed nebo trochu doleji, poněkud .porozšířené, na konci v delší tvrdou
špičku povytažené s řapíkem rovným, pevným, až 1 cm dl., přechá-
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zejícím do čepele v hlavní nerv dosti silný, přímý, teprve ku špicí
se oužícl. Postranní nervy jsou velmi četné v úhlu asi 45° vycházející a jemnou žilkou po kraji listu se táhnoucí vespolek spojené.
(Dle VELEN.).
Nalezl jsem 5 vyznačných exemplářů v materialu z Kieslingswalde nastřádaném. Nervy postranní jsou tu sice úplně setřeny, avšak
tvar listů a sila otisků dávají nám úplnou záruku, že jest to týž druh,
který popsal a vyobrazil VELENOVSKÝ ve své květeně křídové z Vyšerovic, Kounic, Mělníku nad Sázavou, Bohdánkova, Lipence, Chuchle
a Počernic, tedy vesměs z českého cenomanu.
Z vyšších vrstev křídových ani tedy z chlomeckých druh tento
nebyl dosud popsán ani vyobrazen. Jest tedy nález tento tím zajímavější, poněvadž nám poskytuje zase jeden zcela neklamný doklad ku
vytrvalosti některých druhů rostlinných, které v starší křídě tak v bujném byly rozkvětu a přece ještě na konci doby křídové v nejvyšších
vrstvách, blížících se květenou svou ku době třetihorní, v dosti řádně
zachovaných zbytcích se nám ukazují.
Rostlina naše mohla by se ovšem srovnávati s jednotlivými laloky listovými rostliny Deioalquea haldemiana Sap. et Mar. zejména
s úzkými a velice podobnými laloky var. angustifolia Hos. et v. d. M.
ve Fl. d. W. Kdf. srovn, tab. XXXIlI.-XXXIV., poněvadž tato var.
má kraje lalokův skoro úplně rovné, kdežto var. latifolia má je poněkud vlnité. Z našich kusů listových není možno věc tu dokonaleji
vyšetřiti, mohu však tolik připomenouti, že kraje našich listů jsou
zcela zřetelně bezzubé a že base listová zdá se daleko více upomínati na Eucalyptus.
Týmže právem mohli bychom poukázati ku třetihorní Salix angusta Al. Br., která bez ohledu na nervaturu s našimi otisky silně
se shoduje. Srovn. HEER Fl. Tert. Helv. Vol. II. tab. LXIX. - UNGER
"Sylloge pl. foss." III. tab. XXII. f. 17.

Aral iaceae.
Á'ralia Ohlomekiana Vel.
Česká Lípa. -

Zřídka.

VELENOVSKÝ: Die Fl. d. b. Kreidef. I. pg. 13. tab. III. fig. 3.
Rozčlenění listu, nervatura a pevná, kožovitá povaha čepele poukazuje zřetelně ku Aralíaceím. Nejpodobnější list má A. quinquepartita Lesq.
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A'ralia eoriacea Vel.
Obr. 20.

Kieslingswalde. -

Velmi

vzácně.

Listy (vlastně lístky listu dlanitě zpeřeného) kopinaté, ku špici
i basi súžené, dole často nesouměrné, v hořejší polovině hrubě vroubkováno-zubaté, v dolejší celokrajné. Hlavní nerv přímý, dosti silný až
do špičky málo se oužící, Četné a útlé sekundamí nervy vycházejí
v ostrém úhlu a spojují se při kraji vespolek iemnými obloučky.
Jemnější žilnatina zřídka vyniká. Řapík rovný, až 2 cm dlouhý. (Dle
VELENOVSKÉHO: "Die Fl. d. b. Kreidef. III. pg. 11.)
Nalezl jsem dosud pouze jediný, maličký lístek avšak' cele zachovaný, na němž sekundární nervy dají se ještě vystihnouti. Na první
pohled vřadili bychom otisk tento spíše ku Aralia (Panax) dentifera
Vel. 1. c, pg. 13., avšak při bližším ohledání lístku toho poznáváme,
že souhlasí jediné s výše uvedeným druhem, poněvadž jen hořejší
polovina nese jadrně vyznačené zuby, střední nerv i při malém listu
tomto až ku špici silně jest vyryt do kamene a nervy postranní vybíhají řídčeji a méně ostře, než jak A. dentifera Vel. ukazuje. List
tento jest ode všech ostatních podobných listů Kieslingswaldských
velmi určitě rozeznatelný.

Oleaceae.

Phillyrea Engelhardti Vel.
Česká Lípa. -

Dosti hojně.

VELENOVSKY; "Die Fl. d. b. Kreidef." IV. pg. 7. tab. IV fig.

2.-5.

:

LANGR. et GRUND. tab. VI. fig. 7. mohl by se k tomuto nálezu
není-Ii to mladý list od Prunus cerasiformis Vel.
VELENOVSKÝ 1. c, připomíná: "Diese Blattart kann mit dem besten Erfolge mít den Blšttern der jetzt lebenden Ph. latifolia L. vergIichen werden."
vřaditi,

Bignoniaceae.

Bignonia silesiaca Vel.
Kieslingswalde. -

Hojně.

VELENOVSKÝ: "Die Fl. d. b. Kreidef." IV. pg. 8. tab. VII. fíg.

1., 2., 5., 11., 15.
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Tyto pěkné otisky mohou se dobře s některými druhy rodu Bignonia porovnávati, které mají lichozpeřené listy, k čemu zvláště
dobře original VELENOVSKÉHO 1. c. obr. 1. poukazuje.

Incertae sedis.
Běmer.

? Chondrites furcillatus A.
Obr. 22.

Chlomek u

Vinařic

(Mladá Boleslav). -

Zřídka.

Tyto červe vité, tu a tam jakoby rozvětvené otisky, jež jsou asi
2-3 mm silné, upomínají silně na druh, vyobrazený pod výše uvedeným jménem v díle GEINITZOVĚ: "Das Elbthalgebirge" II. díl, tab.
46. f. 5. Nedá se z toho, co se nám tu zachovalo, souditi, je-li to

Obr. 22. Chondrites furcillatus A. Bom, nějaká

Chlomek.

Floridea a sice Gigartinacea. Tvarem podobá se sice zbytek
chlomecký podobným řasám, poněvadž však jiného důvodu mimo podobnost k určení nemáme, připomínám za příčinou stanoviska, dle kterého vlastně vrstvy ty jmenujeme, nález tento i zde alespoň jakožto
tvar na Chondrites furcil1atus ještě nejvíce upomínající.

o rostlinstvu

'Vrstev chlomeckych.

29

Vyklad k cbraaüm.
Obr.
Obr.
Obr.
Obr.
Obr.

1. Gleichenia Zippei Corda sp. - Ceska Ltpa,
2. Gleichenia comptoniaefolia Deb. et Ett. sp. - Ceska Ltpa,
3., 4.· Pteridoleimma durum Bayer. - Ceska Ltpa,
5. Smilax panartia Bayer. - Kieslingswalde.
6. Cinnamomum personatum Bayer. - Kieslingswalde.

Obr. 7., 8., 9. Quercus Velenovskyi Bayer. - Kieslingswalde.
Obr. 10. AInus Kefersteinii Ung. - Kieslingswalde.

Obr.
Obr.
Obr.
Obr.
Obr.
Obr.
Obr.
Obr.

11.-12. Dryandroides geinoglypha Bayer. - Kieslingswalde.
13.-15. Dryandroides quercina Vel. - Kieslingswalde.
16. Dryandroides quercina Vel. - Kieslingswalde.
17., 18. Platanus onomastus Bayer. -- Kieslingswalde.
19. Eucalyptus angusta Vel. - Kieslingswalde.
20. Aralia (DewaIquea) coriacea Vel. - Kieslingswalde.
21. Myrica acutiloba Brongn, - Öeskä Lipa,
22. Chondrites furcillatus A. Römer. - Chlomek.

Die Flora der Chlomeker Schichten.
Von Dr, Edvin Bayer.

In dem Landes-Museum von Böhmen wurde Dank der eifrigen
Bestrebung des Herrn Prof. Dr, A. FRIC im Laufe mehrerer Jahre
ein sehr kostbares und reichhaltiges Material von fossilen Kreidepflanzen aus den sogenannten "Chlomeker"-Schichten, die den oberen
Senon-Ablagerungen entsprechen, zusammengetragen und es wurde
auch das Gros desselben vor einigen J ahren von Prof, J. VELEr\OVSKY
eingebend studiert und beschrieben.
Diese Pflanzenpetrefakte stammen theils von Böhmisch-Leipa,
theils von Tannenberg bei Rumburg her, die gute andere Hälfte aber
wurde dem grüngelbliehen Sandsteine von Kieslingswalde in der
Grafschaft Glatz entnommen und somit auch bei der Bearbeitung des
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streng böhmischen Materials zugleich berücksichtigt. In den Ablagerungen von Chlomek (bei Vinaric unweit Jung-Bunzlau), denen eigentlich die betreffenden Kreide-Schichten Böhmens ihren Namen verdanken, wurden nur einige fragliche Pflanzen-Ueberreste gefunden,
die dem sogenannten Chondrites jurcillatus A. Römer ambesten entsprechen dürften.
Bei der Revision des in das neue Museumgebäude hinübergebrachten Materiales habe ich noch daselbst einige neue und interessante Pflanzenpetrefakte entdeckt und erlaube mir also dieselben der
Oeffentlichkeit vorzulegen. Trotzdem die Bestimmung dieser noch
übrig gebliebenen und grösstentheils rugosen Pflanzen-Abdrücke viel
Mühe erheischte und in mancher Hinsicht fraglich bleibt, habe ich
mich dennoch auf gütige Anordnung des Herrn Prof. FRIC entschlossen, mich dieser Arbeit zu unterziehen in der U eberzeugung, dass
ein Phytopalaeontolog eine doppelte Aufgabe zu verrichten habe,
nämlich die phyto- und die palaeonto-Iogische. Wenn auch manche,
von den Pflanzenpetrefakten zur Zeit fraglich wären, oder besser gesagt die Bestimmung derselben anfechtbar sein könnte, so ist dennoch
bei einer richtigen Auswahl der Fossilien und einer gewissenhaften
Beschreibung nebst einer ebenso vorsichtigen, bildliehen Wiedergabe
derselben in erster Reihe der palaeontologischen Aufgabe Genüge gethan, da sie das auf diese Weise behutsam für die Wissenschaft aufgehobene Material wenigstens vorläufig für ihre eigenen Zwecke verwerten kann und nachher bei den späteren Studien derselben Ablagerung den rein botanischen Bestrebungen ein desto reicheres Vergleichsmaterial überliefern könnte, als es sonst überhaupt möglich
wäre.
Aus diesem
riale nur die zur
nach vorsichtiger
auch eigenhändig

Grunde habe ich aus dem sehr reichhaltigen MateZeit bestimmbaren Blattabdrücke gewählt, dieselben
Prüfung zum Zwecke dieser Arbeit gewählt und sie
abgebildet.

Es bleibt noch zu bemerken, dass mir nebst den, hierher einfallenden Abhandlungen von GOEPPERT, GEINITZ und VELENOVSKY, noch
eine Arbeit: A.LANGENHAN und M. GRUNDEY "Das Kieslingswalder
Gestein und seine Versteinerungen" 1891 Breslau, zur Hand kam,
wo die Blätter aber grösstentheils unbestimmt geblieben sind. Ich
habe sie, soweit es die flüchtig aufgeworfenen Abbildungen erlaubten,
theilweise bestimmt oder berichtigt und in dem böhmischen Texte
unter dem betreffenden Namen berücksichtigt.

o rostlinstvu
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Cllyptogamae vasculares,

Polypodiaceae.
Pteridoleimma durum m.
Fig. 3. 4.

Böhmisch-Leipa. -

Selten.

Diese kleinen Farnüberbleibsel erinnern an Aspidien-Fiedern,
besonders durch die oben freien und unten etwas herablaufenden
Fiederchen, die in leichter Biegung ein wenig schief nach oben gerichtet sind. Dieselben waren ganzrandig, höchstens dass die Zähne,
wenn sie vorhanden waren, hätten sehr klein sein müssen. Die Nervatur ist verwischt und nur hie und da erkennt man noch den Hauptnerven der Fiederchen. Die Spindel der Fiedern war sehr fest, rinnenförmig und ist ziemlich tief in dem harten Sandsteine abgedruckt,
so dass dies an die Pterideen-Fiedern errinnert. Unter den fossilen
Farnen findet man eine Aehnlichkeit bei dem Aachener Pteridoleimma
Kaltenbachi Deb. et Ett., wo auch die Fiederehen eine verengte Basis
und eine etwas sichelförmig gebogene Form zur Schau tragen. Aspidium Heeri Ett. und A. Meyeri Heer dürften auch ein wenig verwandt sein.

Gleicheniaceae.
Gleichenia Zippei Corda sp.
Fig. 1.

Bohmisch-Leipa. -

Ziemlich selten.

In dem weissen, feinkörnigen, harten Sandsteine dieser Ablagerung fand ich ein Stückehen einer Farnkraut-Fieder, welche ich nur
zu den Gleicheniaceen einreiben kann. Ich habe mir die Mühe genommen, dieses Bruchstück mit mehreren ähnlichen Fossilien zu vergleichen und kam endlich zu dem Resultate, dass dieses kleine
Pflanzenüberbleibsel nur zu der oben angedeuteten Species angehören
kann, weil die wenigen, noch erhaltenen Blattfiederehen schief nach
vorne gerichtet sind und am besten noch den Abbildungen, die VELENOVSKY in seiner Abhandlung: "Die Farne d, böhm, Kreideform. " geliefert hat; entsprechen. Inwieweit die Pflanze mit der G. Zippei überhaupt übereinstimmt und sich von der Benitzia calopteris Deb. et
Ett. als auch von der G. Rinkiana Heer unterscheidet, bitte in dem
böhm, Texte nachzusehen.

XXVlI. Edvin Bayer:
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Gleichenia comptoniaefolia Deb, et Ett. sp.
Fig.2.

Böhmisch Leipa. -

In einigen Blattfiedern.

Die Blattfiedern entsprechen vollkommen denjenigen der Aachener Pflanze und wir haben somit wieder einen Beweis, dass die betreffenden Ablagerungen einander gleich sind.

Phanerogamae.

Smilacineae.
Smilax panartia m.
Fig.5.

Kieslingswalde. -

Sehr selten.

Ein unverkennbar richtig bestimmtes Smilacoideen-Blatt, dessen
Nervatur zwar ziemlich destruirt ist, dessen Form aber noch sehr
gut und gründlich ausgeprägt zu Tage tritt. Die recente Smilax calijornica Gray hat die ähnlichsten Blätter, obzwar dem Kieslingswalder Fossil auch die Blätter von S. aspera L. ziemlich nahe
kommen. Die Vergleichsfiguren der ähnlichsten, fossilen Arten bitte
in dem böhm, Texte zu beachten.

Myricaceae.
Myrica acutüoba Brongn.
Fig. 21.

Böhmisch-Leipa. -

Sehr selten.

Ich fand nur das abgebildete Blattfragment und reihe es der
M. acutiloba Brongn. bei. Die Nervatur ist ziemlich destruiert, da
das Blatt ein wenig zerdrückt ist, nichtsdestoweniger kann man an
dem untersten, linken Blattabschnitte die ganz unversehrte Contour
sehr deutlich wahrnehmen und an allen Abschnitten neben ihren
Mittelnerven auch noch die anderen Secundärnerven herausfinden.
Auch die M. asplenifolia Rieb. ist diesem Abdrucke sehr ähnlich.

o rostlinstvu
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Betulaceae.

Ainus Kefersteinii Ung. (Goepp. sp.).
Fig. 10.

Kieslingswalde. -

Sehr selten.

Diesen Blattabdruck kann man noch am besten mit den Blättern
der A. Kefersteinii vergleichen, wozu besonders die breitere Form
der Spreite, der dicke Hauptnerv und die nicht zahlreichen SekundärNerven einen sicheren Beleg bieten. Dass die Spreite sägezähnig war,
beweist noch ein wohlerhaltener Zahn der rechten Contour des ab'gebildeten Blattabdruckes und benimmt uns die Möglichkeit eines
Vergleiches mit den sehr ähnlichen Blättern der Styrax Ambra
Ullg.

Fagaceae.
Quercus Velenovskyi m.
Fig. 7., 8., 9.

Kieslingswalde. -

Nicht häufig.

Diese Blattabdrücke scheinen auf den ersten Blick etwas heterogene Elemente zu vereinigen. Ich habe diese drei Blattreste nach
'sorgfältiger Erwägung und Vergleichung nebeneinander gestellt. Die
Spreite war eiförmig-elliptisch bis länglich, oben abgestumpft, unten
in den Stiel zusammengezogen. Die Haupt- und Secundär-Nerven sind
ziemlich stark, oft in der Weise, wie es bei den Crednerien der Fall
ist, scharf und etwas unregelmässig ausgeprägt. Die Secundärnerven
bogig auslaufend.
Diese Quercus-Blätter könnten wohl mit einigen anderen, schon
beschriebenen Arten in näherer Beziehung stehen, allein ich stelle
diese Blattreste zu Ehren des, um die Kreidepflanzen Böhmens überhaupt und um die Kieslingswalder-Flora insbesondere verdienten
Forschers, Herrn Prof. Dr. VELENOVSKY, unter seinem Namen als eine
eigene Art daneben.
Weder mit der Q. westfalica Hos. et v. d. Mk. noch mit der
Q. pseudodrymeja Vel. ist diese pflanze zu verwechseln. Mit einigen
.Abbildungen der Q. westfalica, die Hos. et v. d. Mk. zeichnen, haben
amsere Blätter etwas Verwandtes, weit weniger aber mit denjenigen
'Formen derselben Species, die VELENOVSKY in seinen Arbeiten zeichnet;
'won diesen sind sie sicher verschieden. Eine grössere Verwandschaft
Ti. mathemarlcko-prlrodovedeckä. 1896.

3
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könnte die Quercus rhomboidali« Hos, et v. d, Mk. tab. XXXI. fig.
83. aufweisen und nebenbei die Quercus Furuhjelmi Heer zum Vergleich herangezogen werden. Die untere Hälfte des besonders auffallenden Blattrestes (unsere Fig. 7.) hat mich dazu bewogen, noch
einige andere Pflanzengattungen zu Rathe zu ziehen, und ich bitte
darüber den böhmischen Text zu vergleichen. Ich komme nur zu dem
Schlusse, dass diese 3 Blattabdrücke mit keiner von denjenigen Arten,
die VELENOVSKY beschrieben hat, identisch sein können und trenne sie
somit unter bosonderem Namen.

Proteaceae.
Druandrouies quercina Vel.
Fig. 13.-16.

Bolunisch-Leipa. - Sehr häufig.
Kieslingswalde. - In einigen Exemplaren.

Velenovsky hat schon in seiner "Flora d. böhm. Kreideform. ",
H. -t IV. Th., einige Exemplare von diesen Blattabdrücken beschrieben und abgebildet und zwar einige kleinere und schmale Blätter
von B. Leipa und später auch ein grösseres Exemplar von Kieslingswalde. Ich habe von dem letzteren Standorte noch einige sehr gut
erhaltene Blätter entdeckt und hier dieselben mit möglichster Vorsicht bildlich dargestellt. Diese Blattabdrücke stimmen mit demjenigen,
das Velenovsky von diesem Standorte (I. c. IV. Th.) abgebildet hatte,
sehr gut überein und es steht ausser Frage, dass alle diese Blätter
einer und derselben Gattung angehören. Ob diejenigen von Kieslingswalde, die alle grösser und etwas breiter sind, mit den kleineren und
schmäleren Exemplaren von B. Leipa specifisch zusammenfallen, das
kann man derzeit wohl vermuthen, dennoch aber nicht mit absoluter
Bestimmtheit begründen.
Die Frage, die schon Velenovsky 1. c. IV. pg. 13 mit. Nachdruck hervorhebt, ob man es hier mit einer Proieacee oder einer Myricacee zu thuu habe, muss man vorläufig in suspenso lassen, da man
ausser den Blättern bis jetzt keine weiteren Belege weder für dieeine noch für die andere Annahme anzuführen im Stande ist. Wieich in dem böhmischen Texte bemerke, könnten diese Blätter, dieich abbilde, mit noch einigen anderen Pflanzengattungen verglichen
werden. Die diesbezüglich citirten Pflanzen bitte ich aus dem böhm..
Texte zu entnehmen.
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Druandroides geinoglypha m.
Fig. 11., 12.

Selten.
Diese ziemlich gut erhaltenen Blatthälften erinnern zwar stark
an die vorhergehende Art, allein die unter einem weit stumpferen
Winkel auslaufenden und nicht so bogigen, sondern etwas mehr geradlaufenden Secundärnerven, sowie die beinahe stumpfen und weiter
von einander entfernten Zähne sprechen sehr für eine andere Pflanzenart. Ich habe lange diese Blätter geprüft und sowohl mit den vorhergehenden als auch mit vielen anderen ähnlichen recenten und fossilen Blättern verglichen und ich muss gestehen, dass mir diese
Blätter gar nicht zu der Druandroides quercina Vel. passen wollen.
Schon die sehr scharf in das Gestein geradezu wie eingravierte Nervatur, die ich so viel als möglich naturgetreu wiedergegeben haba,
die sehr dicke, rinnenförmig vertiefte Spur des Hauptnerven verleihen
diesen Abdrücken der D. quercina gegenüber ein ganz anderes Aussehen und ich habe sie schon gleich bei der ersten Revision des
Materiales als eine andere Pflanze separiert. Inwieweit sie zu der
Dryandroides gerechnet werden darf, ist ebenso fraglich, wie bei der
vorhergehenden Art und ich habe sie nur aus dem Grunde hier eingereiht, weil sie, was die Nervatur anbelangt, an die Dryandroides
banksiaefolia Heer erinnert, obzwar die Bezahnung eine verschiedene
ist. Ich habe in dem böhmischen Texte noch mehrere andere fossile
Pflanzen zum Vergleiche gewählt und daselbst die Vergleichsfiguren citiert.
Kieslinqsicalde. -

Lauraceae.
Oinnamom um personntuni m.
Fig.6.

In zwei Exemplaren.
Ein Blattabdruck, welcher am besten noch mit einigen recenten
als auch fossilen Cinamomum-Arten zu vergleichen wäre, was ich an
einem später aufgefundenen Exemplare noch besser als an dem hier
abgebildeten erkannt habe. Das Nähere bitte ich in dem böhmischen
Texte nachzusehen.
Kieslingswalde. -

Platanaceae.
Piatanus onomastus m.
Fig. 17., 18.

Kieslingswalde. -

Selten.
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Dieser schöne Pfianzenrest hat sich zwar nur in einigen Bruchstücken erhalten, die aber sämmtlich, besonders wie die Fig. 17 zeigt,
unverkennbar zu einem Platanen-Blatte gehören.
Die Nervatur ist beinahe dieselbe, wie diejenige, die man an
den Blättern des Platanus occideniolis L. verfolgen kann, nur mit
dem Unterschiede, dass man an dem Kieslingswalder Blatte unter.
den 2 Basalnerven noch je einen zwar weit feineren, aber aequivalenten, also sich von der Hauptader abzweigenden Nerven findet, was
wohl darauf hindeuten mag, dass wir es hier noch mit einer Art zu
thun haben, die, obzwar sie den recenten Platanen beinahe gleichkommt, dennoch stark an die Kreide-Arten
Platanus laevis Vel. et
P. rhomboidea Vel. erinnert und ein ebenso schönes Uebergangsglied
zu den tertiaeren Platanenarten (bosonders P. aceroides Heer) darstellt, Mit der zuletztgenannten Art kann ich vorläufig diesen Pflanzenrest nicht identificiren.

==

Araliaceae.
Aratia cortacea Vel.
Fig. 20.

Kieslingslcalde. - Sehr selten.
Ein kleines Blatt, welches man auf den ersten Blick versucht
wäre zu der A. dentifera Vel. zu stellen, da aber an unserem Blatte
nur die obere Hälfte der Spreite bezahnt ist, der Mittelnerv stark
und die Seitennerven nicht so zahlreich auftreten, kann der Blattabdruck nur zu der Aralia coriacea Vel. gehören.

Myrtaceae.
Eucalyptus angusta Vel.
Fig.1\:).

Kieslings'Walde. - Einige Blattabdrücke.
Ich habe etwa 5 charakteristische Exemplare entdeckt, welche
sämmtlich an die von VELENOVSKY für den böhm. Cenoman beschriebene und abgebildete Art E. angusta passen. Die Spreite war fest
mit scharfen, glatten Rändern, die ziemlich parallel verlaufend nur
etwas unterhalb der Blattmitte den grössten Abstand von der Mittelrippe aufweisen. Da die feinen Secundaernerven bei unserem Materiale nicht erhalten sind, so könnte man wohl diese Blätter noch
entweder mit den Lacinien der Deuialquea holdemiana var. angustifolia Hos. et v. d. Mk., oder mit den Blättern der tertiaeren Soli»
angustifolia AI. BI'. vergleichen.
Näkladem Krälovske

Ceske

Spoleönost i Näuk -

'I'iskem dra Ed. Gregra v Praze 1896.

