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PŘEDMLUVA. 

Studie tato jest pátá v řadě, kterouž dle plánu r. 1864 vypracova-
ného tímto veřejnosti odevzdávám. Jedná o vrstvách Březenských, 
kteréž dříve jako opukové sliny a bakulitové jíly byly označovány. 

Také v té studii jest účelem přesně stanoviti zvířenu těchto vrstev 
a odstraniti odtud vše pochybné a z jiných starších vrstev tu uváděné. 

Mimo to má zřetel býti obrácen na okolnosť, že také v celku, jenž 
palaeontologicky přesně označen jako vrstvy Březenské, dlužno ještě roze-
znávati více horizontů, jejichž malé odchylky po stránce faunistické uka-
zují na různé poměry facií dle času a lokality. 

Velké množství zkamenělin, jež tu vyčteny jsou, obsahuje mnoho 
tvarů nových, o nichž tu jen předběžná zmínka se děje. Jejich definitivně, 
kritické určení bude zejména co se týče cephalopodů, gastropoda a bivalv 
úkolem speciellních monografii, kterým bude je pečlivě srovnávati s oněmi, 
ze starších vrstev pocházejícími. 

Druhy, přicházející na druhotném loži v pyropových slepencích, 
které bezpochyby z vrstev Březenských pocházejí, zůstavuji nepovšimnuty, 
neboť v novější době učiněn mladšími silami odvážný náběh k jejich samo-
statnému zpracování. 

Co v seznamu druhů jest uvedeno, nemůže co do vyčerpávající 
úplnosti činiti nároku, neboť jest mnoho druhů, jež nebyly uvedeny, po 
ruce jen v nedostatečných exemplářích a skoro každá exkurse poskytla 
věci nové. Také jest pravděpodobno, že obchodem mnoho dostalo se do 
cizích sbírek, co zůstalo mně proto neznámo; dle toho se časem počet 
druhů,   v Březenských   vrstvách přicházejících, jistě  zvětší.    K  
orientaci 
o rázu Březenských vrstev však to, co tu podávám, dostačí. 

i* 
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Dlužno jen litovati, že připravované monografie o gastropodech 
a echinodermatech z příčiny zevních překážek nemohly dosud býti uveřej-
něny, tak že se k nim odvolati nemohu. 

Za bližší údaje a kresby echinodermat jsem díky zavázán zesnu-
lému prof. dr. Ot. Novákovi, za gastropody p. prof. V. Weinzettlovi a za 
přesné určení foraminifer a pořízení velmi obtížných výbrusů musejnímu 
assistentu p. Jar. Pernerovi. 

Těchto praeparátů, jakož i četných výplavů nemohlo v přítomné 
práci s úplným vyčerpáním býti využitkováno i poslouží tyto v budoucnosti 
mladším silám za předmět zevrubnějšího studia. Znázornění mnohých těchto 
praeparátů barvou poskytlo by obrazy velmi poučné. 

Při  pořizování  kreseb přispěli mně pp. F. Blažka a Ph. 0. 
Nejdi. 
Ve příčině odůvodnění plánu, v této knize sledovaného, odkazuji 

na to, co řečeno bylo v předmluvě ve svazku o vrstvách Teplických. 
Starší literatura o našem útvaru křídovém byla již prof. Krejčím 

uvedena a oceněna na str. 155 prvního svazku Archivu, z kteréž příčiny 
netřeba toho zde opakovati. 

Ve příčině nepříznivých poměrů, za kterých jen s velkým namá-
háním mohl jsem práci tuto ukončiti, budiž poznamenáno, že věc velice 
znesnadnilo přesídlení musejních sbírek do nové budovy, kde není pro ně 
ještě žádných skříní a vše v bednách zabaleno jest. 

V Praze, v dubnu 1894. 

Prof. dr. Ant. Frič. 



I. Ráz a rozčlenění Březenských vrstev. 

Březenské vrstvy popsány byly původně prof. Reussem*) jako opu-
kový slin (Pláner-Mergel), později označeny jako bakulitovó jíly. Jedna čásť toho, 
co prof. Reuss jmenoval opukovým slínem, náleží k vrstvám Teplickým, již po-
psaným. **) 

Z té příčiny, že význam opukový slin, vztahující se na petrograůckou 
povahu vrstev, upotřeben byl v souvrství našeho útvaru křidového pro dva hori-
zonty, paleontologicky různé a snadno mohl by užit býti i pro více jiných poloh 
cenomanových a turonských vrstev, rozhodli jsme se, prof. Krejčí a já, označiti 
ony opukové sliny, které jsou mladší vrstev Teplických, dle naleziště Března, již 
pracemi Reussovými klassického, jako vrstvy Březenské, protože na nalezišti 
Březnu, mezi Postoloprty a Louny nalezena byla většina význačných druhů 
těchto vrstev. 

Seznamy zkamenělin***), kteréž Reuss z opukového slinu uvádí, obsahují 
vedle druhů, příslušných pravým vrstvám Březenským z okolí Lužice u Biliny, 
Března, Lenešic, Radoušova a Volenic také velmi mnoho jiných, které pocházejí 
z hlubších poloh Teplických vrstev od Kystry, Pátku, Brozan, Hořence, Chouče 
a proto s opatrností k nim přihlížeti nutno. 

Březenské vrstvy jsou šedé neb žlutavé sliny, které v hlubších polohách 
tvoří desky rázu více] opukového, v polohách vyšších pak nabývají vždy větší 
plastičnosti. 

Šedé neb skrovně zažloutlé sbarvení střídá se časem od metru k metru, 
aniž bylo by možno zjistiti toho příčinu (Vunický vrch). Šedá barva vůbec však 
převládá, zejména tam, kde vrstvy spočívají v poloze vlhké a za čerstva do ná-
ležité hloubky jsou otevřeny, kdežto barva okrová zdá se býti zjevem druhotným, 
způsobeným přístupem vzduchu. 

Plochy trhlin jsou často okrově až rezavě sbarveny. Kde hluboké polohy 
spočívají ve výši a v suchu, jako na vysočině mezi Mělníkem a Slivnem, nabývají 
podoby bělavých, zvonivých, tvrdých opuk. 

*) Keuss Geogn. Skizzen aus Bohmen. Kreidegebilde des westl. Bohmen. 1844. 
**) Teplické vrstvy str. 8. ***) Geogn. Skizzen aus Bohmen pag. 43. 
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Jako vzácnost vyskytují se ve výše položených plastických vrstvách polohy 
konkrecí sferosideritových, které bud1 zkameněliny obsahují (Březno), bud zcela 
prázdny jsou (u Času mezi Pardubicemi a Holicemi). 

Zvětralé hnědele, obdané krystaly sádrovce častěji svědčí o úplně zniče-
ných organismech. 

Bílé, zvonivé opuky inoceramové vyznačují se často na plochách trhlin 
zvláštními rozvětvenými, do kamene vhloubenými obrazci, které původ svůj mají 
v činnosti kořenů rostlinných, jež časem ještě přímo na místě tom zastihneme. (Obr. 1.) 

 
Obr. I.   Otisky kořenů rostlinných na plochách trhlin bílých zvonivých opuk 

z nejhlubších poloh Březenských vrstev. 
Z Vysoké u Mělníka. Přiroz velikost 

Ve styku s čedičem nabývají Březenské vrstvy tvrdosti jako rohovec 
k. př. na Kunětické Hoře u Pardubic a na Kozlu u Loun, kde prof. Kušta nalezl 
předhistorické nástroje, z tohoto materiálu vyrobené. 

Mnohé z kup čedičových a fonolitových jsou na své basi kol do kola ob-
klopeny pláštěm slínů, které náležejí vrstvám Březenským, avšak málo zkamenělin 
obsahují. Zdá se, že jsou to zbytky druhdy souvislého povrchu Březenských vrstev, 
které v dotyku s čedičem nabyly větší pevnosti a tak ochráněny byly před 
odplavením. 

Tyto polohy slínové jsou většinou zcela kryty lesem neb polnostmi a budou 
teprve později zevrubnějšímu výzkumu podrobeny. 

Podloží Březenských vrstev tvoří vrstvy Teplické a na mnohých místech 
sledovati lze nenáhlý vzájemný jejich přechod. Vytráceni se brachiopodů a 
ostno-kožců, pro Teplické vrstvy význačných, poskytuje možnost určiti přibližně 
hranici (na Bílé Cestě u Teplic, u Vunic, na Voškovrchu, u Poděbrad, u Mikulovic 
blíž Chrudimi, u Litomyšle atd.) 

Východně od Mělníka, kde Teplické vrstvy zastoupeny jsou jen jedinou 
vrstvou křehkého, šedého slinu, asi 1 m. mocnou a druhy Terebratula semiglobosa 
a Haplophragmium irregulare vyznačenou, tvoří tyto přímo podloží bílých, zvoni-
vých opuk inoceramových. 

Nadloží vrstev Březenských tvoří kvádrové pískovce vrstev Chlomeckých, 
jak pozorovati lze to u Valdeku nedaleko Mnichova Hradiště a u Hrubé Skály 
nedaleko Turnova, kdež z Březenských vrstev prýští řada pramenů na úpatí ma-
lebných skal pískovcových. 



7 

Paleontologicky ráz odchyluje se výslovně od rázu vrstev Tepli-
ckých, neboť vystupuje zde, nehledíc k foraminiferám a radiolariím přes 100 no-
vých druhů. 

Význačná jest však především hojnost mřížovců ve hlubších vrstvách 
a poměrná chudoba co se týče foraminifer proti teplickým vápencům, neboť 
tyto sestávají z 50—70% foraminifer, kdežto Březenské vrstvy sotva 20% jich 
vykazují. Silnějším zvětšením shledá se u Teplických vrstev, že magma skoro jen 
z malých foraminifer a jejich zlomků se skládá, kdežto v Březenských vrstvách 
nic ústrojného se tu neukazuje. Houby jsou skrovně zastoupeny, a bud jen vol-
nými jehlicemi naznačeny, buď jen přicházejí v celých, však zkyzovatělých exem-
plárech, které ku studiu málo se hodí. Polypů jest velmi málo, mezi nimi však 
větev rodu, s Oculinou příbuzného. Ostnokožci zastoupeni jsou druhem 
Hemi-a s t e r  regulusanus, kdežto zástupcové rodů Holaster a Micraster 
následkem špatného zachování stěží a sotva bezpečně mohou býti určeny. 

Nápadná jest chudoba ve příčině brachiopodů, neboť zpravidla jest to 
jediný druh Terebratulina chrysalis, kterýž bývá nalezen, vše ostatní jest 
vzácné a nese známku zakrnělosti. B r y o z o y vyskytují se velmi poskrovnu 
a špatně jsou zachovány. Korýši zastoupeni jsou nápadně mnohými kraby a rody 
Enoploclytia, Paraclytia, Hoploparia a Palinurus, které již v Bělohorských vrstvách 
přicházejí. Rod Stenocheles vyznačuje bílé opuky inoceramové. 

Z bivalv jen málo jest význačných, nápadno jest však bohatství druhů 
a jednotníků rodu Nucula. 

Gastropodi nápadně hojní jsou ve vyšších polohách a zejména rod 
Aporrhais mnohými druhy jest zastoupen. 

Z  Cephalopodů  Ammoni tes  D 'Orb ignyanus ,  Amm. 
denta to-carinatus, Amm.  Alexandři a j. poprvé tu vystupují.  

Mimo zuby žraloci přicházejí z ryb jen šupiny, avšak kosti nacházející 
se na Lepidenteronu naznačují, že počet menších druhů byl značně větší, než-li 
jak se za to dosud mělo. 

Druhy v Březenských vrstvách poprvé vystupující. 

Podávám tuto přehled druhů, které v Březenských vrstvách poprvé se 
objevují, vynechal jsem však z nich všechny pochybné druhy, tak že časem až 
všechen pohotový materiál bude ještě doplněn a podrobněji propracován, řada 
druhů, tuto poprvé přicházejících ještě se zvětší. 

Iguanodon ? sp. Dipnolepis Jáhni, 
Fr. Squatina lobata, Eeuss. 
Notidanus simplex, Fr. 
Electrolepis horrida, Fr. 6 
nedostatečně známých druhů ryb 
kostnatých. 

Nautilus Reussi, Fr. Ammonites 
Texanus, Roin. Ammonites 
Germari, Reuss. Ammonites 
dentatocarinatus, Róm. Ammonites 
Schlonbachi, Fr. Ammonites 
D'Orbignyanus, Gein. Ammonites 
Alexandři Fr. 
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Scaphites auritus, Fr. et Schl. 
Scaphites Geinitzi var. binodosa. 
Hamites bohemicus, Fr. et Schl. 
Hamites verus, Fr. et Schl. 
Hamites Geinitzi, D'Orb. 
Hamites consobrinus, D'Orb. 
Crioceras menibranaceum, Fr. 
Turritella acicularis, Keuss. 
Trochus Engelhardti, Gein. 
Trochus amatus. Guilfordia 
acanthochila (Weinz). Alvania, n. 
sp. Alvania, n. sp. Eissoa, n. sp. 
Aporrhais Eeussi Gein. 
Aporrhais papillionacea, Goldf. 
Aporrhais eoarctata, Gein. 
Aporrhais subulata, Eeuss. 
Aporrhais arachnoides, Můll. 
Tritonium Proserpinae. 
Cancellaria sculpta, Eeuss. 
Neptunea carinata, Weinz, in lit. 
Cerithium Luschitzianum, Gein. 
Cerithium fasciatum, Eeuss. 
Cerithium binodosum, Eom. 
Cychlina cylindracea, Gein. 
Acteon doliolum, Můll. 
Acteonina lineolata, Eeuss. 
Avellana Humboldti, Můll. 
Scaphander cretaceus, Fr. n. sp. 
Acmaea depressa, Gein. 
Dentalium polygonům, Keuss. 
Dentalium ellipticum, Sow. 
Dentalium laticostatum, Eeuss. 
Nucula ovata, Mant. 
Pectunculus insculptus, Eeuss. 
Pectunculus arcaceus, Eeuss. 
Area bifida, Eeuss. 
Area pygmaea, Eeuss. 

Area propingua, Eeuss. Pholas 
reticulata, Můller. Teredo, n. sp. 
Lyonsia carinifera, D'Orb. Modiola 
tetragona, Eeuss. Pholadomya 
decussata, Eeuss. Venus laminosa, 
Eeuss. Venus parva, Sow. Venus 
pentagona, Eeuss. Avicula Geinitzi, 
Eeuss. Avicula pectinoides, Eeuss. 
Avicula minuta, Eeuss. Avicula 
neglecta, Eeuss. Avicula paucilineata, 
Eeuss. Pecten cicatrisatus, Goldfuss. 
Pecten dentieulatus, Hagen. Pecten 
subaratus, Nilss. Pecten trigemminatus, 
Gein. Terebratula ? transversa, Fr. 
Polycnemidium pustulosum (Eeuss). 
Etyus Buchi (Zittel). Neerocarcinus 
perlatus, Fr. 
Palaeocorystes, sp. 
Microcorystes parvulus, Fr. 
Callianassa brevis, Fr. 
Stenocheles esocinus, Fr. 
Cythere semiplicata, Eeuss. 
Cythere Karsteni, Eeuss. 
Cythere concentrica, Eeuss. 
Serpula tetragona, Sow. 
Serpula subtorquata, v. Můnster. 
Serpula subinvoluta, Eeuss. 
Cidaris sceptrifera, Mant. 
Micraster cf. Lorioli, Nov. 
Holaster cf. placenta, Agass. 
Hemiaster regulusanus, D'Orb. 
Trochocyathus Harveyanus, M. E. et H. 
Trochocyathus conulus (Phil). 
Geodia gigantea, Pocta. 

Z 91 druhů foraminifer, v Březenských vrstvách dokázaných, vyskytuje 
se poprvé 50, poněvadž však Bělohorské a Teplické vrstvy nebyly v novější době 
speciellně ve příčině foraminifer revidovány, není jisto, zdaž těchto uvedených 
50 druhů částečně již dříve se nevyskytuje. Uvádím zde proto jen několik zcela 
typických druhů, které dle mínění p. Pernera pro Březenské vrstvy jsou význačný. 
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Cornuspira cretacea, Eeuss. 
Haplostiche clavulina, Keuss. 
Valvulina spicula, Eeuss. 
Nodosaria Mayeri, Perner. 

Frondieularia angulosa, D'Orb. 
Frondicularia mucronata, Eeuss. 
Marginulina Mlssoni, Eomer. 
Polymorphina Iacrima, Eeuss. 

Mřížovci byli tu ve dvanácti druzích dokázáni, avšak i o nich platí 
totéž jako o foraminiferách, totiž že dříve nutno bude všechny starší vrstvy ve 
příčině radiolarií prozkoumati, než-li možno bude označiti druhy mřížovců pro 
Březenské vrstvy význačných. 



II. Popis lokalit v oboru Březenských vrstev prozkoumaných. 

Výzkum vrstev Březenských započat r. 1864 a bylo v něm s přestávkami 
až do r. 1893 pokračováno. 

B. 1864 vykořistěno bylo nové naleziště1 u Valdeku a získány druhy,  od sběratele 

Grohmanna v okolí české Kamenice shledané. E. 1865—1869 studovány 
byly lokality: Vinaříce u Ml. Boleslavi, Turnov, Dnebohy, 

Voškovrch u Poděbrad,  vrch Sovický,  Čiňoves  a Králův Městec, 
Česká 

Lípa, Smiřice a Litomyšl. E. 1870 bydlel  jsem   delší  dobu  v 
Lounech  a  pracoval  v  Březnu,   Lenešicích 

a Černodolu. E. 1879—82 bydlel jsem delší dobu v Chocni a studoval 
podrobně lokality Sutiny 

a, navštívil Srnojedy u Pardubic. 
E. 1883 poznovu prozkoumal jsem Voškovrch u Poděbrad. E. 1889 vypracoval  
jsem   přesný   profil  u  Března  u  Loun   a   navštívil  Lužici 

u Biliny. 

Celkem navštíveno bylo 50 lokalit a vřaděno do sbírek musejních 300 
druhů v několika stech exemplářích. 

Při sbírání zkamenělin byl jsem vydatně podporován mnohými lokálními 
sběrateli. Především byla naše sbírka značně obohacena pozůstalostí dr. čurdy 
v Postoloprtech, neboť tento svým časem velmi pilně sbíral mezi Březnem a 
Lene-šicemi. V Březnu sbíral v posledních letech s velikou horlivostí a 
porozuměním p. Mayer, správce školy v Malnicích, jemuž velkým díkem zavázán 
jsem za celou řadu nových druhů. Tutéž bylo i p. prof. Weirizettlem, musejním 
kresli-čem p. F. Blažkou a p. Feiglem, učitelem v Lounech, horlivě pro nás 
sbíráno. 

V krajině kolem Mělníka, Vysoké a Ěepína sbíral p. Bukovský a učitel 
p. Jansa z Ěepína. Z dolního Bousova dostali jsme značnou řadu zkamenělin od 
veterána přírodníků v cechách p. lékárníka Fierlingera a z Voškovrchu u Poděbrad 
od p. lékárníka Heliicha. Velmi podstatně byla znalost Březenských vrstev ve Vý-
chodních Čechách podporována výzkumy dr. Jaroslava Jahna v okolí Pardubic, 
lokality Srnojedy, Holice a Nemošice jím byly odkryty a vykořistěny. 

Z okolí Chocně děkuji p. Fr. Hlaváčovi, tamějšímu lékárníkovi a z okolí 
Litomyšle p. prof. Bártovi za mnohé krásné nálezy. 
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Na exkursích provázel mne častěji p. dr. F. Počta, Jaroši. Perner a dr. 
Jaroslav Jahn a mnozí pánové, výše jako sběratelé uvedení. 

Všem těmto pánům budiž jménem výzkumu Cech a musea vzdán nej-
vřelejší dík. 

1. Okolí Teplice a Bíliny. 

Na patě Kudohoří, severně od Teplic nejsou Březenské vrstvy nikde 
zřejmě otevřeny i bývají zpravidla jen při vrtání na hnědé uhlí postiženy, v kterémž 
případě má největší praktickou důležitost je poznati. 

Vzhledem svým podobají se Březenské vrstvy nápadně hnědouhelným jílům 
této krajiny i nutno se plavením průby vyvrtané přesvědčiti, jsou-li v ní 
foramini-fery Či ne. Je-li průba z vrstev Březenských, nalezne se zpravidla 
Cristel-laria, pouhému oku patrná, ve zbytku výplavu, kdežto drobnohledem 
zjistiti lze množství malých druhů z rodu Textullaria, Globigerina atd. Dle toho 
seznati lze, že průba pochází z usazenin mořských, z kterých útvar křídový se 
skládá a které mnohem dříve byly uloženy, než-li ku tvoření hnědého uhlí došlo, i 
jest proto nejvyšší čas od dalšího vrtáni ustati. Neukazuje-li výplav průby žádných 
foraminifer, pak jest pravděpodobno, že náleží k jílům hnědouhelným. 

Kde při hledání hnědého uhlí hned důl se hloubl a přijde se do obvodu 
Březenských vrstev, tam najdou se také větší zkameněliny, nejčastěji Scaphity 
a malé škeble z rodu Nucula s ozubeným krajem zámkovým. Při podobné pří-
ležitosti dostal prof. Laube partii zkamenělin z krajiny severně od Teplic ležící.*) 

V krajině Teplické možno na tak zvané Bílé Cestě, která vede na Zá 
mecký Vrch, stopovati přechod Teplických vrstev do nejspodnějších poloh vrstev 
Březenských. Normální vápence Teplických vrstev s druhy Terebratula semiglobosa 
a Micraster cor testudinarium přecházejí znenáhla v tenké, zvonivé opuky inoce- 
ramové, které ještě jen druh Terebratulina chrysalis ve stavu zakrnělém chovají. 
Příslušnosti těchto inoceramovýeh opuk ku Březenským vrstvám seznáme níže na 
vysočině Mělnické a na Voškovrchu u Poděbrad i jest tato též nálezem klepet 
raka z rodu Stenocheles podporována. 

V krajině u Biliny navštívil jsem Lužici, naleziště, jež Reussem stalo se 
klassickým,  nalezl jsem tu však Březenské vrstvy velmi nedostatečně 
otevřené. 
Místa, kde Eeuss po léta sbíral, jsou dva pahrbky na potoce, které čedičovými 
žílami před odplavením byly chráněny.   Nejhlubší vrstvy, při potoce 
přístupné, 
mají barvu okrovou a obsahují Cerithium  Lužicianum,   pro tuto 
lokalitu 
velmi význačné. 

Keuss nalezl zde 226 druhů*), kteréž skoro vesměs též u Března při-
cházejí; poněvadž pak originály jeho druhů nikde nejsou označeny, upouštím od 
jich vyčtení. 

Jižně od Lužice jsou Březenské vrstvy dobře k nalezení otevřeny na úbočí 

*) Verhandlungen der geol. Eeichsanstalt 1872, pag. 232. **) 
Reusa: Versteinerungen der bóhm. Kreideformation. 
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zvaném „v Koptech", avšak jsou zde chudý zkamenělinami; přes to nalezl by zde 
místní sběratel příležitost sledovati rozdělení zkamenělin dle různých poloh (na 
základě profilu Březenského, jenž níže jest podán). 

2.   Okolí Postoloprt a Loun. 

Na pravém břehu Ohře u Března mezi Postoloprty a Louny zvedá se pří-
krá stěna slínovitých Březenských vrstev, které již Reussovi velké bohatství druhů 
poskytly. Poněvadž tu v době přítomné nalézá se nejbohatší a zároveň nejpřístup-
nější naleziště zkamenělin těchto vrstev a možno jest dotyčné vrstvy nálezů přesně 
označiti, rozhodli jsme se horizont tento dle tohoto naleziště nazvati vrstvami 
Březenskými. 

 

Obr. 2.   Prolil na pravém břehu Ohře u Března mezi Postoloprty a Louny. 
E. Ohře.   0. Vrstvy nuculové, přístupné jen za nízkého stavu vody.   1. Vrstvy geodiové, 

glauko-nitické.   2. Vrstvy radiolariové.   3. Vrstvy gastropodová.   4. Sférosiderity s Amm.  
dentatocari-natus.   5. Krabová vrstva.   6. Třetíhorní vypálené vrstvy.   7. Ornice. 

R. 1889 podrobil jsem toto místo přesnému výzkumu a naučil se tu pět 
poloh rozeznávati, z nichž každá vyznačuje se zvláštním palaeontologickým rázem. 
Jsou to vrstvy následující, na profilu obr. č. 2. naznačené. 

O. Vrstvy nuculové. Jsou to nejhlubší, zpravidla jen za nízkého stavu 
vody přístupné vrstvy. Barva jejich jest tmavě popelavá a skořepiny zkamenělin 
jsou bílé, kteráž okolnosť přiměla asi Eeusse vrstvy tyto pro podobnost jejich 
s gaultem folkstonským označiti jako gault v době, kdy poměr jejich uložení se 
zřetelem na starší vrstvy turonského stáří nebyl ještě znám. 
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Tyto nuculové vrstvy přístupny jsou také dále nad proudem a většina 
druhů, které Eeuss udává od Celny u Postoloprt, poehájí asi z této vrstvy, čímž 
se vysvětluje, proč některé druhy přicházejí jen zde a nikoli v polohách vyšších. 

 

 

Obr. 3.   Výplav z nuculové vrstvy (čís. 
o.) Březenského profilu. 

Zvětšeno 60krát.  (Čís. 29. praeparatu.) 

1. Glaukonit.   2. Kyz.   3. Jehlice 
hub. 4. Skořepiny foraminifer. 

Obr. 4. Výbrus nuculové vrstvy (čís. 0.) 
Březenského profilu. Zvětš. 40krát. (Čís. orig. 9.) 
1. Jehlice houby. 2. Výplně hnědelové v ko-
můrkách Globigerin. 3. Kyz. 4. Glaukonit. 
5. Yivianit. 6.> Foraminifery, nad nimi 
mřížo-vec Lithocyclia discus Per. 

Drobnohledným ohledáním zjištěno mnoho kyzu a glaukonitu, pak krásně 
modrá zrnka vivianitu (?). Okrouhlá zrnka hnědele, pocházející z vyplní komůrek 
globigerin; pořídku vyskytující se foraminifery, mřížovci Lithocyclia discus a je-
hlice hub. 

Z větších zkamenělin nalezeny v nuculové vrstvě následující: 

Otodus sulcatus. Corax 
heterodon. N a u t i l u s  
E e u s s i .  Am. 
D'Orbignyanus.  
Scaphites auritus. 
T u r r i t e l l a  a c i c u l a r i s .  
Turritella Noegerathiana. 
Pleurotomaria linearis. 
Aporrhais stenoptera. 
A p o r r h a i s  s u b u l a t a .  
Cerithium binodosum. 
Dentalium glabrum. 
Dentalium polygonům. 

Oardita tenuicosta. 
Nucula pectinata. 
Nucula semilunaris. 
Nucula sp. Leda 
siliqua. Area pygmaea. 
Leguminaria Petersi. 
Venu s  p en t ag on a .  
Avicula peetinoides. 
Pecten Nilssoni. Ostrea 
frons. Terebratulina 
chrysalis. Paraclytia. 

Ze seznamu tohoto vysvítá, že tato vrstva vykazuje již řadu zkamenělin, 
které poprvé v Březenských vrstvách vystupují. Jen Pleurotomaria linearis 
upo-mlná na Teplické vrstvy. 

1. Geodiová vrstva v rovině cesty jest velmi silně glaukonitická, takže 

 



14 

na výbrusu (obr. 5.) velmi nápadně vystupují zelená velká tělíska. Mimo jehlice 
hub spatřujeme též zrnka hnědelová a vivianitová, pak intensivně černé a okrouhlé 

skupiny malých zrnek křemenných, které snad 
náležejí rhizopodu. Z mřížovců jestLithodiscia 
discus hojna. 

Ve výplavu jest 50% zrnek glaukonitových a 
10% foraminifer: Textullaria, Cristellaria, No-dosaria s 
jasnými komůrkami, zřídka s černou výplní. 

Zvláštní pro tuto vrstvu jsou obrovské, již 
pouhému oku patrné jehlice od Geodia gigante a 
Počta, kteréž tu prof. Weinzettl poprvé odkryl. 

Z větších zkamenělin nelze skoro ničeho uvésti, 
přes to získal by si místní sběratel zásluhu, kdyby v 
případě příznivějšího otevření pozornost svou zvláště 
této geodiová vrstvě věnoval. 

2.  Radiolariová vrstva.  Tato vystupuje 
nad cestou v řadě pevnějších lavic, tak že bylo potřebí 
označiti ji písmenami a—c. Hornina její jest pevná, 
glaukonitická, tvoří tvrdé lavice a rozeznává se 
zřetelně od následující, jemnější vrstvy Gastropodová. 

V nejhlubší poloze 2a. ukázal výplav korová tělíska od Geodia gigantea, 
Globigeriny a kuličky, radiolariím podobné (obr. 6). 

 

 

Obr. 6.   Výplav vrstvy radiolariově. 

Zvětš. 40krát.   (Čís. praepar. 25.) 

1. Korová tělíska od Geodia gigantea. 2. 
Radiolaria.  3. Glaukonit. 4. Globigerina. 

Obr. 7.  Výbrus vrstvy radiolariové (čís. 

2«). Zvětš. 40krát.   (Čís praep. 10.) 
1. Glaukonit.   2. Intensivně černá tělíska. 
3. Eadiolarie.   4. Komůrka Globigeriny. 
5. Radiolarie.   6. Komůrky foraminifer. 

Poloha tato obsahuje 25% foraminifer, 15% glaukonitu a asi 3% mřížovců. Výbrus 
jest bohat na mřlžovce, vykazuje též trochu glaukonitu a zvláště velká zrnka 
intensivné černé hmoty (2). Obr. 7. 

Obr. 5.   Výbrus geodiová 
vrstvy (cis. l.) Březenského 
profilu. 

Zvětš. 40krát.   (čís. 7. 
praepar.) 

1. Glaukonit.   2. Vápenec? 
3. Hnědel.   4. Intensivně 
modrá zrnka (Viyianit?).    5. 
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Poloha 26 nedala ničeho odchylného, za to poloha 2c osvědčila se jako 
n a l e z i š tě  od  Di c ty omi t r a  r egu l a r i s  a  Po rod i seus  g l au con i t a rum.  

Nejbohatší radiolariemi osvědčila se poloha 2d, která obsahuje rody Stylodictia 
Porodiseus, Dictyomitra a v níž nejnověji i rod Eopalastrum jsem nalezl. 
(Obr. 9. a 10.) 

 
Obr. 8.   Výbrus radiolariová vrstvy (čís. 
2c). 

Zvětš. 60krát. (Cis. praepar. 21.) 1. 
Glaukonit.   2. Cemá tělíska.   3. Komůrky 
foraminifer.   4. Dictyomitra regularis.   5. 

Porodiseus glauconitarum.   6. Hranatá 
světlá zrnka. 

 
Obr. 9.   Výbrus radiolariová vrstvy (čís. 

2tí). Ku znázornění množství radiolarii. 

Zvětš. 40krát.   (Čís. praepar. 16.) 

  

Obr. 10.  Výbrus radiolariové vrstvy (čís. 2d) Březenského profilu. 
Zvětš. 175krát. (Čís. praepar. 16.) 

1.   Glaukonit.   2. Vápenec.   3. Komůrky foraminifer. 4. Stylodyctia Haeckeli, Zittel. 
5. Porodiseus glauconitarum, Pern. 6, Dictyomitra multicostata Zitt. 7. Eopalastrum sp. 

Nápadno jest,  že nezdařilo se ve výplavu nalézti nikde stopu mrížovců. Z 
větších zkamenělin po dlouhém hledání jen málo bylo nalezeno, z čehož 
následující uvádím: 

Notidanus sp. Corax 
heterodon. Saurocephalus 
marginatus. 

Lepidenteron se zbytky mnohých ne-
známých ryb. Nautilus sublaevigatus. 
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Helicoceras Eeussianum. Nucula pectinata. 
Aptychus radiatus. Corbula caudata. 
Trochus Engelhardti. Lima Hoperi. 
Voluta elongata. Ostrea (Wegmanniana?) 

3. Gastropodová vrstva zaujímá střed celého profilu a jest vlastním 
sídlem bohaté fauny Březenských vrstev, zvláště četnými cephalopody a gastropody 
bohaté, jejiž výčet níže následuje. 

Výbrusy jsou poněkud bohatší foraminiferami nežli výbrusy vrstev před-
chozích, avšak u porovnání s Teplickými vrstvami dlužno je v té příčině přec 
jako chudé označiti.   Mřížovci zdají se úplně scházeti. 
 

 

Obr. II.   Výbrus pevné koule z vrstvy 
gastro-podové (čís. 3.) Březenského 
profilu. 

Zvětš. 4Okrát. (čís. praepar, 3.) 
1. Černá tělíska.   2. Jasná hranatá zrnka. 

3. Foraminiíery s intensivně černými výplněmi 
komůrek. 

Obr. 12.   Výbrus gasiropodové vrstvy (čís. 
3.) Březenského profilu. 

Zvětš. 40krát. (Cis. praepar. 4.) 
1. Glaukonit. 2. Jasná hranatá zrnka. 3. Cri- 

stellaria.   4. Skupina světlých zrnek. 
5. Vápenec. 

 
Obr. 13. Zlomek z vrstvy gastropodová vrstev Březenských. 

V přirozené velikosti znázorněn, aby viděti bylo místy vyskytující se hojnost zkamenělin. 
1. Zlomky krabů. 2. Aporrhais. 3. Rybí šupina. 4. Cylichna.  5. Holaster. 6. Eissoa. 

7. Venus.   8. Turritella.  9.  Antedon.    10.  Avellana.   11.  Cardium.   12. 
Baculites. 

13. Turbo.   14. Nucula.   15.  Oidaris?    16.  Fusus.   17. Dentalium.    18. 
Aporrhais. 

19. Cristellaria.   20. Micraster.   21. Aporrhais.   (Určení jsou jen přibližná.) 

Poněvadž tato vrstva jest nejpřístupnější a pro sběratele nejvděčnější, do-
staly se do různých sbírek hlavně druhy z ní. Bohatství jednotníků i druhů jest 
vskutku obdivuhodné;  aby mohl si čtenář učiniti o něm představu, podávám vy- 
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obražení kousku, jenž na 20 cm.  plochy vykazoval  přes 20 jednotníků a 
skoro tolikéž druhů (obr. 13.). 

V následujícím seznamu shledáme z této vrstvy: 

ryb ............................. 13 korýšů ......................... 5 
cephalopoda   .  .  .  .11 ostnokožeů .................. 8 
gastropodů ................. 43 polypů     ................... 5 
bracMopodů    . . . .    5 porifer    . . . . . .    4 
bryozoí ....................... 4 foraminifer     . . . .  45,  úhrnně  143 
druhy. 

4. Vrstva  sferosideritová.   V nejvyšší poloxe vrstvy 
gastropodová 
leží nepříliš mocná vrstva 'kulatých neb plochých konkrecí zvící ořechu, pěstě až 
i hlavy; některé dosahují až 50 cm. délky. Zdravé jádro jejich sestává ze šedého, 
velmi tvrdého sferosideritu a jej obklopující kůry vykazují různé stupně okysličení, 
jež jeví se různými barvami tonů rezavě červených až okrově žlutých. 

Výbrus neokysličeného sferosideritu jeví sloh z dosti stejně velkých,  ne-
pravidelně čtverhranných dílců, z nichž každý ve středu má tmavý bod. Po 
menších ústrojných zbytcích není zde stopy (obr. 14). 

Z větších zkamenělin jsou zde nejhojněji Ammonites 
subtricarinatus a Am. dentatocarinatus. Scaphity vyskytují se 
varietou, jako Se. binodosus uvedenou, v silných 
exemplárech. Zkameněliny nejsou zmáčknuty a jejich 
negativy mají velmi pěkný povrch, pro odlitky zvláší 
způsobilý, zejména u bivalv a gastropodů. 

Z ryb nalezen byl tu jen skvostný exemplář 
druhu, příbuzného s rodem Elopopsis, na geodě 70 
cm. dlouhé, z cephalopodů 8, gastropodů 8 a bivalv 5 
druhů. 

5. Vrstva   krabová.    Jako   takovou 
označuji žlutavé a šedé, dosti plastické uloženiny, 
které nad sférosiderity leží,  nesnadno jsou pří 
stupny i vyznačují se nápadnou hojností korýšů. 

Výbrus její vykazuje trochu glaukonitu, pak 
hnědá zrna s rezavě červenou obrubou, cihlově 
červená malá jádra a intensivně černá jádra 
foraminiferová. Výplav dal jehlice hub a asi 2% 
foraminifer (obr. 15.). 

Z větších zkamenělin nalezen byl tu zub rybí, z 
hlavonožců Ammonites dentatocarinatus a nový pro 
Cechy rod Grioceras. 

Z Gastropodů jen 4, z bivalv 3 druhy, z 
nichž nalezeno 8 druhů: 

 Obr. 14. Výbrus pevné šedé koule 
z vrstvy sferosideritové (čís. 4) 

Březenského profilu. 
Zyětš. 60krát.   (Čís. 7. 

 
Obr. 15.   Výbrus vrstvy 

krabové (5ís. 5.) Březenzkého 
profilu. 

Zvětš. 40krát   (Čís. 8. 
praepar.) 
1. Glaukonit. 2. Zrna hnědelová 
se světle rezavě žlutou obrubou. 
3. Červená zrna. 4. Vápenec. 

Nápadná jest  hojnost  

korýšů. 2 



18 

Polycnemidium pustulosum. 
Polycnemidium, n. sp. 
Palaeocorystes. Úlomek 
velké kraby. 

Callianassa brevis. 
Paraclytia, celý exemplář. 
Hoploparia, celý exemplář. 
Pollicipes elongatus. 

Za horlivé sbírání v této vrstvě jsem díky zavázán p. řídícímu Meyerovi 
v Malnicích. Jím sbírané kusy označeny jsou OS. (což značí „nad sferosideritem"). 

Po této poslední vrstvě, náležející ještě ku vrstvám březenským, následují 
třetihorní vrstvy, zemními požáry vypálené a ornice. 

Podávám tuto nyní seznam druhů, na tomto nalezišti Reussem a mnou 
zjištěných, dle jich rozdělení v 6 tuto označených polohách. 

Seznam druhů, nalezených v Březnu u Loun s přesným označením 

vrstvy nálezu. 
(Srovnej str. 12, profil obr. 2.) 

Druhy písmenou B. označené jsou na základě autority Reussory do tohoto seznamu pojaty, 
naší sbírce však scházejí. 
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Přehlédneme-li výsledky, z předchozího vyplývající, jest nám se zřetelem 
na petrografickou povahu slinitých opuk především vytknouti hojné vyskyto-
vání se zrnek glaukonitových, která ve hlubších polohách jsou velmi hojna a jichž 
směrem vzhůru stále ubývá. 

Jest pravděpodobno, že souvisí s tím blízkosť sopečných zjevů ve 
Středo-hoří, jichž činnosť (snad v podobě menších, podmořských výbuchů) v době 
tvoření se vrstev Březenských znenáhla utuchala. 

Ostatní mineralogické součástky souvisí s organickými zbytky. Okrouhlá, 
hnědá a černá zrnka většinou pocházejí z výplní komůrek foraminiferovych. Jemná 
základní hmota nejeví ani při silném zvětšení ráz původu organického. 

Výzkum výbrusů se zřetelem na živočišné zbytky ukázal, že radiolarie 
přicházejí ve vrstvách, které jsou chudý foraminiferami, kdežto vrstvy těmito bo-
hatší zřídka neb žádné mřižovce neobsahují. V celku jest hojnost foraminifer mno-
hem menší nežli ve vrstvách Teplických a nalezne-li se někde větší počet menších 
i větších druhů nahromaděný, tož jest to nejspíše obsah zažívací roury některého 
ostnokožce neb červa. 

Výplavy ukázaly se pro studium těchto vrstev nedostatečnějšími nežli vý-
brusy, neboť jimi patrně mnoho se ztrácí. Tak neshledali jsme na př. ve výplavu 
jedné vrstvy žádných mřížovců, kdežto výbrus téže vrstvy byl jimi bohat. 

Ve příčině rozdělení větších druhů jeví se hlubší polohy chudými co do 
počtu druhů i jednotníků a obsahují tu a tam i zbytky zvířeny vrstev Teplických. 
Hlavním sídlem druhů, pro Březenské vrstvy význačných jest vrstva gastro-
podová, po níž opět úbytek znamenati lze ve vrstvě sferosideritové, kterýž ještě 
se stupňuje ve vrstvě krabové, na zbytky korýšů bohaté. 

u 
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Březenský profil zdá se býti dobrým měřítkem pro všechny ostatní, 
stejno-tvaré uloženiny na pravém břehu Ohře i může býti potvrzen všude, kde 
vrstvy dobře jsou otevřeny, zevrubným jich prozkoumáním. 

Mnohé odchylky naskytují se na levém břehu Ohře, ku jehož pozorování 
nyní se obrátíme. 

Levý břeh Ohře v okolí Lenešic, Vršovic a Vunic. 

Na levém břehu Ohře nenaskytuje se nikde tak příznivá příležitost ohledati 
vrstvy Březenské, jako nalezli jsme ji na břehu pravém i nutno se proto spokojiti 
s vykořistěním jednotlivých lokalit, na zkameněliny bohatých. Vrstvy, řadou čedi-
čových kup zdvižené a vegetací většinou zcela pokryté, nepřipouštějí studium ve 
příčině rozdělení druhů dle jednotlivých poloh. Bylo by to tím zajímavější, že na 
levém břehu vystupují druhy, jichž v Březně nebylo lze nikde nalézti, k. p. Am. 
Germari, kterýž pak opět teprve v okolí Pardubic se vyskytuje. 

Nejvděčnější lokalita sběrací byla r. 1870 stráň, táhnoucí se od Lenešické 
cihelny severovýchodně ku patě Eané, kdež Březenské vrstvy do údolí spadající 
kryly vrstvy Teplické. Strž mračen, která před mým příchodem stihla krajinu 
lounskou, utvořila na této stráni hluboké výmoly a vyprala zkyzovatělé zkameněliny 
z drobivého slinu, tak že tisíce exemplářů mohly býti nasbírány. Nyní stala se loka-
lita tato pro lesní kulturu dosti nepřístupnou. 

Seznam zkamenělin, nalezených na úpatí Rané nad Lenešiekou 
cihelnou. 

Belemnites sp. (Phragmaconus a úlomky). 
Nautilus Reussi, Fr. Ammonites 
(Sehlonbachia) Germari Keuss, sp. 
Ammonites   (Placenticeras)   

D'Orbig-nyanus, Gein. 
Ammonites (Phylloceras) bizonatus, Fr. 
Amonites  (Pachydiscus)   peramplus, 

Mant. juv. 
Scaphites auritus, Fr. 
Scaphites Geinitzi, D'Orb. 
Hamites verus, Fr. 
Hamites Geinitzi, Fr. 
Helicoceras Reussianum, Fr. 
Baculites Faujassi Lamk. (var. bo-

hem.), Fr. 
Turritella Leneschicensis, Weinz. 
Turritella multistriata, Reuss. 

Turritella acicularis, Eeuss 
Turritela Noeggerathiana, Goldf. 
Scala decorata, Gein. Scala Philippi, 
Eeuss. Natica Gentii, Sow. Natica 
vulgaris, Eeuss. Natica acutimargo, 
Rom. Eissoa Reussi, Geinitz. Turbo 
decemcostatus, v. Buch. Trochus 
Engelhardti, Gein. Solárium 
baculitarum, Gein. Xenophora 
onusta, Nils. Aporrhais stenoptera, 
Goldf. Aporrhais Eeussi, Gein. 
Eapa cancellata, Sow. Fusus 
Nereidis, v. Munst. Cerithium 
pseudoclathratum, D'Orb. Cerithium 
fasciatum, Eeuss. Cerithium 
binodosum, Eom. 
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Cancellaria sculpta, Eeuss, sp. 
Neptunea Leneschicensis, Weinz. 
Mitra Eoemeri, Eeuss. Cylichna 
eylindracea, Gein. Acteon ovum, 
Duj. Acteon doliolum, Miill. 
Acteonina lineolata, Eeuss. 
Dentalium polygonům, Eeuss. 
Carditta tenuicosta, Sow. Astarte 
acuta, Eeuss. 

Nucula semilunaris, v. Buch. 
Nucula pectinata, Sow. Area 
striatula, Eeuss. Modiola 
tetragonus, Eeuss. Tellina 
concentrica, Eeuss. Ostrea 
Frons, Park. Exogyra lateralis, 
Níls. Parasmilia centralis, 
Mant. Trocho cyathus 
Harveyanus, M. Ventriculites 
angustatus, Eom. 

Mimo tyto druhy, zcela jistě z Březenských vrstev pocházející nalezeny 
v materiálu sebraném také druhy, náležející hlouběji ležícím vrstvám Teplickým: 

Ostrea semiplana. Magas Geinitzi. 
Terebratulina rigida. Ehynchonella Cuvieri. 

Druhy v Leiiešieíeh nasbírané pocházejí z úrovně gastropodová vrstvy 
březenského profilu. Zkyzovatělé zkameněliny i tam někdy přicházejí, kdežto 
u Lenešic jsou pravidlem. Jádro lenešiekých zkamenělin tvoří neporušený kyz, 
kdež zevní vrstva proměněna jest v hnědel a časem i skvostně doužkuje. 

Příznivý přehled rozčlenění Březenských vrstev sliboval svah vrchu Chlumu 
nade dvorem „Zajezy", kterýž hlubokými výmoly byl otevřen, avšak pro chudobu 
zkamenělin málo poučení poskytl. 

Po Teplický-ch vrstvách, patrných dobře jako nejspodnější odstavec, ná-
sledují tu nejdříve černavé sliny, které mohly by dobře odpovídati nukulové vrstvě 
Březenského profilu, pak následují okrové vrstvy s četnými, zcela zvětralými 
kon-krecemi kyzovými zvící ořechu až pěstě. (Na těchto daří se višním). Pak 
následují šedé vrstvy bez zkamenělin, jež neposkytují ničeho, z čeho by se na 
jejich stáří dalo souditi. (V polovině výšky jejich daří se ořechům). 

Nejvyšší vrstvy, posázené akáty, obsahovaly na oprchalých plochách skrovné 
zbytky zkyzovatělých zkamenělin, jež možno odtud až k bohatému nalezišti 
leneši-ckému sledovati. Po sferosideritové vrstvě není tu stopy. 

Drobnohledný výzkum těchto vrstev, chudých na větší zkameněliny, byl 
by proto tím žádoucnější, nutno jej však odložiti na dobu pozdější. 

Dále k východu na úpatí Hoblíku a za ním následujících malých kup če-
dičových bylo častěji pátráno po hnědém uhlí; z jedné pokusné šachty obdržel 
jsem Scaphites Geinitzi. 

Teprve dále nad Vršovicemi nalezli jsme na lokalitě „Cernodol" zvané 
hluboký výmol, jenž zajímavé zkameněliny poskytl. Hornina jest tu světle okrová 
a odpovídá stářím gastropodová vrstvě Březenského profilu. 
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Seznam zkamenělin, nalezených, v rokli „Černodoly" 
nad Vršovicemi u Loun. 

částečně sbíráno učitelem p. Feiglem v Lounech. 

Osmeroides Lewesiensis, Ag. Pycnodus 
cretaceus? Ag. Cladocyclus 
Strehlensis, Gein. Ammonites 
(Schlonbachia) Ger m ar i, 

Keuss. Ammonites (Acanthoceras) 
dentatocari- 

natus, Rómer. 
Ammonites (Cosmoceras) Schlonbachi Fr. 
Seaphites Geinitzi, D'Orb. Scaphites 
auritus, Fr. Hamites bohemicus, Fr. 
Helicoceras Reussianum, .Gein. 
Turritella acicularis, Reuss. Turritella 
multistricata ,Reuss. Turritella 
Noeggerathiana, Goldf. Natica 
vulgaris, Reuss. Rissoa Reussi, Gein. 
Trochus Engelhardti, Gein. Guilfordia 
acanthochila, (Weinz). Solárium 
baculitarum, Gein. Aporrhais 
stenoptera, Goldf. Aporrhais 
megaloptera, Reuss. Aporrhais 
subulata, Reuss. Cerithium 
pseudoclathratum, D'Orb. Cerithium 
binodosum, Rom. Cerithium fasciatum, 
Reuss. Mitra Roemeri, Reuss. Cylichna 
cylindracea, Gein. 

Acteon doliolum, Můll. 
Capulus ? 
Dentalium polygonům, Reuss. 
Dentalium glabrum, Gein. 
Cardium semipapillatum, Reuss. 
Carditta tenuicosta, Sow. 
Eriphyla lenticularis, Goldf. 
Nucula semilunaris v. Buch. 
Nucula pectinata, Sow. 
Pectunculus insculptus, Reuss. 
Area undulata, Reúss. Area 
striatula, Reuss. Modiola 
tetragonus? Reuss. Pholadomya? 
Gastrochaena amphisbaena. Gein. 
Tellina concentrica, Reuss. 
Venus subdecussata, Rom. Venus 
laminosa, Reuss. Corbula 
caudata, Nils. Gervillia 
solenoides, Defr. Inoceramus 
Cuvieri, Sow. Pecten Nilssoni, 
Goldf. Pecten Dujardini, Rom. 
Lima (granulata ?) D'Orb. 
Exogyra lateralis, Sow. Ostrea 
semiplana, Sow. Haplos tiché. 
Trochamina irregularis, P. et J. 

3.   Okolí Vunic. 

Další příležitost nahlédnouti do stavby Březenských vrstev na levém břehu 
Ohře poskytuje vrch Vinice u Vunic, nedaleko Koštic. Nad Teplickými vrstvami, jež 
na břehu Ohře na den vystupují, viděti lze na jižním svahu jmenovaného vrchu 
odkryté vrstvy Březenské, na nichž již z daleka patrný jsou střídající se šedé 
a žlutavé polohy, kteréž při bližším ohledání neposkytují stopy zřetelných zkamenělin. 

Teprve na vrcholi vrchu přístupny jsou okraje pevnější vrstvy, která dává 
bělavé,  štípatelné desky, v nichž nalezeno mnoho rybích šupin a více zkamenělin, 
význačných pro gastropodovou a sferosideritovou vrstvu Březenského profilu.  (Ně-
které druhy, kteréž  Reuss z Vunic uvádí, pocházejí přímo z místa Vunic, 
kdež-Teplické vrstvy jsou přístupny). 
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Seznam zkamenělin, nalezených na Vinici u Vunic. 

Coprolith. Pecten Nilssoni, Goldf. 
Cyclolepis Agassizi, Gein. Pecten Dujardini, Eom. 
Osmeroides (Lewesiensis), Ag. Ostrea juv. 
Osmeroides divaricatus, Gein. Annomia immitans, Fr. 
Cladocyclus Strehlensis, Gein. Terebratulina chrysalis, Schlott. 
Amm. (Acanthoceras) dentatocarinatus, Ventriculites angustatus, Eom. S čet- 

Eomer.                                     [Gein.nými s radiolariemi na 
výbrusech. 

Amm. (Placenticeras) D'Orbignyanus. Ventriculites sp. 
Scaphites Geinitzi, DrOrb. var. bino- Cristellaria rotulata, D'Orb. 

dosus, Eom. Frondicularia angustata, Mls. 
Baculites. Flabellina cordata, Eeuss. 
Voluta Eoemeri, Gein. Trocbamina irregularis, P. et Jon. 
Dentalium glabrum, Gein. Thecosphaera spongiarum, Perner. 
Dentalium medium, Sow. Dictyomitra conulus, Perner. 
Nucula pectinata, Sow. Dictyomitra multicostata, Zittel. 
Pinna decussata, Goldf. Druppula convoluta, Perner. 

Stylodictya Haekeli, Zittel. 

4.   Okolí České Kamenice a České Lípy. 

Přejdeme, nyní ku pozorování zbytků Březenských vrstev, vyvinutých na 
pravém břehu Labe ve východní polovině cech. Ve skutečnosti jest nám tu za-
bývati se jen s malými zbytky bývalých rozsáhlých a souvislých usazenin, které 
velkou čásf severních Cech pokrývaly. 

Vystoupením mas čedičových a znělcových roztrhán byl druhdy souvislý 
celek v četné malé shluky, z nichž některé byly vyvřelými hmotami přikryty aneb 
odplavení v plen vydány. Nemůže býti úkolem přítomné práce vypočítávati všechny 
tyto zbytky, které většinou správně vyznačeny jsou na mapách c. k. říšského geo-
logického ústavu, nýbrž nutno omeziti se tu na pozorování jednotlivých, příznivě 
otevřených míst, která připouštějí poznati palaeontologický ráz těchto vrstev. 

K zachování Březenských vrstev přispělo jejich přikrytí kvádry pískovco-
vými vrstev Chlomeckých, pod jejichž okraji v okolí české Kamenice a České 
Lípy vystupují. 

Tak nalézáme v okolí České Kamenice pod zbytky vrstev Chlomeckých 
na den vystupující vrstvy Březenské ve výmolech a strouhách potočních; taková 
místa vykořistil svým časem pilný sběratel zkamenělin Grohmann a opatřil jimi 
musea v Drážďanech, v Praze a j. 

V čas stavby dráhy otevřeny byly vrstvy, jimiž se zabýváme, ve větším 
rozsahu v okolí nynějšího nádraží a z té doby datují se v následujícím seznamn 
uvedené nálezy zkamenělin. 
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Seznam zkamenělin, nalezených u České Kamenice. 
Většinou ze sbírky p. Grohmanna. 

Osmeroides Lewesiensis, Agass. 
Otolith. 
Scaphites Geinitzi, D'Orb. 
A. (Placenticeras) D'Orbignyanus, Gein. 
Ammonites. 
Hamites. 
Helicoceras. 
Baculites. 
Turritella multistriata, Reuss. 
Natica vulgaris, Reuss. 
Turbo decemcostatus, Reuss. 
Trochus Engelhardti. Gein. 
Solárium baculitarum, Gein. 
Aporrhais megaloptera, Reuss. 
Aporrhais subulata, Reuss. 
Aporrhais coarctata, Gein. 
Cerithium. 
Voluta elongata, Sow. 
Mitra Roemeri, D'Orb. 
Oylichna cylindracea, Gein. 
Acteonina lineolata, Reuss. 
Avellana Humboldti, Miiller. 

Dentalium glabrum, Gein. 
Dentalium medium, Sow. 
Isocardia. 
Nucula semilunaris, v. Buch. 
Nucula pectinata, Sow. 
Leda siliqua, Goldf. 
Pectuneulus insculptus, Reuss. 
Area undulata, Reuss. 
Area striatula, Reuss. 
Tellina concentrica, Reuss. 
Tellina tenuistriata, Reuss. 
Venus laminosa, Reuss. 
Avicula pectinata, Sow. 
Inoceramus Cuvieri, Sow. 
Pecten squamula, Lam. 
Ostrea Wegmaniana, D'Orb. 
Brachiopod. 
Cytherella. 
Trochosmilia. 
Cristellaria rotulata, D'Orb. 
Flabellina cordata, Reuss. 
Platanus laevis, Velen. 

Nové vydatné naleziště zjistil jsem u místa Valdeku nedaleko Něm. Bene-
šova, kde příkrý břeh potoka stromovím zcela zakrytý, poskytl nám mnoho nových 
druhů. Naleziště to by zasloužilo, aby je místní sběratel pilně vykořisťoval. 

Seznam zkamenělin, nalezených na potoce u Valdeku nedaleko 

Něm. Benešova. 

Enchodus Halocyon Ag., Zahn. 
Osmeroides Lewesiensis, Ag. 
Cyclolepis Agassizi, Gein. 
Saurocephalus marginatus, Reuss. 
Otolith? Nautilus juv. 
Scaphites Geinitzi, D'Orb. 
Helicoceras Reussianum, Fr.    
Velký 

4 cm široký úlomek. Hamites (Nr. 
13). Baculites. Velmi velké 20 mm 
široké 

komory. 

Natica vulgaris, Reuss. 
Solárium baculitarum, Gein. ? 
Turbo? (Nr. 46.) Turbo, n. 
sp. 
Trochus Engelhardti, Gein. 
Aporrhais stenoptera, Goldf. 
Aporrhais Reussi, Gein. 
Aporrhais megaloptera, Reuss. 
Aporrhais subulata, Reuss. 
Cerithium fasciatum, Reus? 
Voluta elongata, D'Orb. Mitra 
Roemeri, D'Orb. 



30 

Cylichna eylindracea, Gein. 
Acteonina lineolata, Eeuss. 
Avellana Huinboldti, Můll. 
Acmea depressa, Gein. 
Dentalium medium, Sow. 
Isocardia? 
Astarte nana, Reuss. Eriphyla 
lenticularis, Goldf. Nueula 
serailunaris, v. Buch. Nucula 
pectinata, Sow. Leda ? n. sp. 
Pectuneulus insculptus, Keuss. 
Area Geinitzii, Reuss. Area 
undulata, Reuss. Venus 
laminosa, Reuss. Corbula 
caudata, Mls. 

Gerwillia solenoides, Defr. 
Mytilus, n. sp. 
Pecten Mlssoni, Goldf. 
Ostrea hippop. var. vesicul, 
Ostrea Wegmaniana. 
Brachyopod. n. 
Oytherella o vata, Roni. 
Ophioglypha, sp. 
Hemiaster regulusanus, D'Orb. 
Trochosmilia. 
Cristellaria rotulata, D'Orb. 
Dentalina? 
Nodosaria Zippei. 
Chondrites. 
Frenelopsis bohemica. 

Dle tohoto seznamu jest zjevno, že zvířena této krajiny souhlasí zcela se 
zvířenou okolí lounského a že přístupné vrstvy odpovídají gastropodovým vrstvám 
březenského profilu. 

Na cestě od Valdeku ku České Lípě postihli jsme u Stružnice v plném proudu 
hloubení dolu, založeného na útraty měšťanů českolipských za účelem hledání hně-
dého uhlí. Na haldě leželo mnoho zkamenělin Březenských vrstev jako zjevný do-
klad, že hloubí se ve vrstvách mořského původu, které mnohem dříve nežli hnědé 
uhlí byly uloženy. Nalezl jsem tu: 

Aporrhais. Nucula semilunaris. 
Rissoa. Area, sp. 
Trochus Engelhardti. Cristellaria rotulata. 
Cylichna. Frondicularia angusta. 

Má vysvětlení v té příčině byla od dílovedoucího podniku velmi nemilostive 
přijata s poznámkou: „a co kdyby bylo přece hnědé uhlí pod tím". Když jsem 
po několika týdnech opětně tudy se bral, byly práce již zastaveny. 

V okolí České Lípy byly v novější době zářezy dráhy tannenbergské Bře-
zenské vrstvy na mnohých místech otevřeny, aniž by kde poskytly zkameněliny 
v pozoruhodnějším množství. Jižně od dotčeného místa na zářezu dráhy u 
Aschen-dorfu podařilo se mně na oprchalých výkopech shledati partii zkyzovatělých, 
špatně zachovaných zkamenělin. 

Seznam zkamenělin nalezených v zářezu dráhy u Aschendorfu blíže 

české Lípy. 
Scaphites Geinitzi. 
Baculites. Natica 
vulgaris. Natica 
Genti. 

Aporrhais stenoptera. 
Trochus Engelhardti. 
Mitra Roemeri. 
Rissoa Reussi. 
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Avellana Humboldtiana. 
Ostrea semiplana. 

Trochocyathus. 
Scyphia, sp. 

5. Okolí Litoměřic a Radoušova (Grabern). 

Na jižním svahu Středohoří v krajině litoměřické jsou Březenské vrstvy 
vyvinuty jen facií bílých, zvonivých opuk inoceramových, které nejhlubším polohám 
odpovídají. Teplické vrstvy zcela znenáhla do nich přecházejí, jak pozorovati možno 
to na cestě od vápenných lomů u Gaubenhofu do Michalovic. Zaujímají vrcholy 
výšin kolem Litoměřic, které vinicemi jsou pokryty a nejsou nikde pro studium 
příznivě otevřeny. Tarasy ve vinicích jsou z těchto inoceramových opuk vystaveny 
a úzké uličky jejich úlomky pokryty. Jen někdo, kdo by delší dobu v krajině žil, 
mohl by při příležitosti zakládání nebo přeměny některé vinice získati lepší pře-
hled v sledu vrstev a jejich zvířeny. 

Mezi Ouštěkem a Čes. Lípou nalezl již Keuss u Eadousova Březenské vrstvy 
vyvinuté v podobném tvaru jako u Lužice a Března. Blíže místa jsou málo pří-
stupny; nalezl jsem tu r. 1865 následující druhy: 

Scaphites. Mláďata. 
Baculites s embryonálními komůrkami. 
Natica canaliculata. 
Solárium baeulitarum. 
Dentalium glabrum. 

Venus laminosa. Pholadomya 
decussata. Nucula 
semilunaris. Oristellaria 
rotulata. Veš velmi špatně 
zachováno. 

Výplav  dal  něco  málo  foraminifer,  trochu  glaukonitu  a   drsné   
kuličky kyzové. 

Vrch Sovický a okolí Mělníka,  Vysoké,  Repína, 
Chotětova a Benátek. 

V podobné facií jako v okolí Litoměřic nalezly jsme Březenské vrstvy vy-
vinuté v okolí Roudnice na Sovickóm vrchu*) jako bílé opuky inoceramové. 

Z té příčiny, že prof. Zahálka v krajině této dlouhá léta sbírá a obšírnou 
publikaci o tom připravuje, nechci jej předstihovati i přecházím k vylíčení partií 
vrstev nás zabývajících, jež na výšinách v okolí Mělníku vystupují. 

Plochá pokrývka křídových usazenin u Vysoké, Střem, Hostina, Ěepína, 
a Slivna nese malé shluky bílých opuk inoceramovýeh. Tyto spočívají na 
jílovi-tých, asi 1 m mocných slínech, kteréž vyznačeny druhy Haplophragmium 
irregu-lare a Terebratula semiglobosa, jeví se jako vrstvy Teplické. Nejvyšší polohy 
opuk inoceramových vyznačeny jsou druhy Callianassa brevis a Stenocheles. Na 
úlomcích mimo smáčklé Inoceramy vyskytuje se ještě Micraster, Holaster, 
rybí šupiny a aptychy. 

*) Srovnej Teplické yrstvy str. 39 Profil, ě. 15. 
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Výbrusy mají strukturu zcela odchylnou od oné vrstev Teplických. Zá-
kladní hmota jest jemnozrnná a na kolmém výbrusu vykazuje řadu vodorovně ulo-
žených zrn. Základní hmotou táhnou se rozvětvené světlé žíly bez kontur, které 
jsou něčím zcela význačným,  neboť dále na východ v Čiňovsi  opět se 
vyskytují. 

 

Obr. 16.   Kolmý výbrus bílou inoceramovou opukou z Hostina. 
a. 1. Jasné žíly bez kontur.   2. Vodorovné řady troavých. zrn.   3. Velmi jemnozrnná 
základu 

hmota.   Zvětš. 4Okrát.   číslo orig. 89. 
b. Cásl  téhož výbrusu silněji zvětšená.   1.  Vodorovná řada zrn.   2.  Skupina zrn 
písečných. 
3.  Glaukonit.   á.  Černá jádra.   5. a 6. Komůrky foraminifer.   7. Eezavě červená jádra s 
jasnou 

obrubou.   8. Hranoly ze skořepin inoceramoyýeh?   9. Vivianit. 
 

Obr. 17.   Plochý výbrus bílou inoceramovou opukou ze Střem. 
a. 1. Mřížovec?   2. Foraminiíery.   3. Jemná zrnka písečná. A. Jemná hmota základní. 5. 
Globi- 

gerina.   Zvětš. 40krát.   číslo orig. 97. 
b. Čásí téhož výbrusu silněji zvětšená.   1. Zrna křemitá.   2. Komůrky foraminifer.   3.   
Černá 

jádra.   4. Vivianit. 

Při slabém, 40tinásobném zvětšení patrno jest velmi málo foraminifer. Při 
14Otinásobném zvětšení viděti tu a tam zlomky a jednotlivé komůrky foraminifer, 
pak glaukonit, skupiny jemných zrnek křemenných, vivianit, černá jádra a výplně 
hnědelové z komůrek se světlou obrubou. 

TJ Střem objevilo se v základní hmotě při silném zvětšení neobyčejně mnoho 
zrnek křemenných. 

Inoceramové opuky jsou zpravidla poblíž sídel lidských otevřeny za účelem 
dobývání staviva, kteréž hlubší jejich polohy poskytují ač v jakosti pochybné, nebot 
povrch jejich nedrží omítku. 

Sbíral jsem opětovně na různých nalezištích, vyslal jsem též p. Bukovského, 
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velmi snaživého palaeontologa do krajiny i obdržel mnoho od p. Jansy, učitele 
v Kepíně, než přes to jest seznam druhů velmi malý. 

 

Mimo zbytky Březenských vrstev, v krajině této zřetelně vystupující, při-
cházejí v krajině mezi Chotětovem a Beznem malé, vegetací zcela zakryté partie, 
na nichž zpravidla vesnice jsou založeny, protože vlhké jíly podporují zakládání 

 

Obr. 18,   Lom mezi Střemy a Jenichovem. 
í. Jíly Teplických vrstev. 2. Železitá vrstva 1*60 m. 3. Šedá, drobivá vrstva T50 m. 4. Desko- 

vitá opuka 50 cm.   5. Ornice. 

studní, kdežto Jizerské vrstvy, podobná místa obklopující k účelu tomu jsou ne-
vhodný a teprve hlouběji pod nimi vodu lze dostihnouti. 

Tato místa, položená v krajině té na vrstvách Březenských v dobách vy-
puknutí cholery velice trpěla. 

3 
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Obr. 19.   Profil v lomu p. Pixy (čís. 35) v Hostině severně od Byšie. 
X,  Jílovitý slin 1 m mocný s Haplophragmium irregulare.   Teplické vrstvy, obsahující dále 
u Řepína  druh Terebratula  semiglobosa.   2.  Modravé, deskovité opuky.   3.  Pevná lavice,  

z níž 
stavivo  se bere.   4.  Deskovitá opuka „Křfdlák" s inoceramy.   5.  Nejtenčí bílé deskovité 

opuky 
s Callianassa brevis.   2—5. Březenské vrstvy 3 m mocné.   6. Velmi slabá vrstva ornice. 

6.   Okolí Sychrova, Turnova a Hrubé Skály. 

Severozápadně od Turnova leží záhadné vrstvy nepokryté nad tunelem 
sychrovským. Mají zde vzhled drsný, poněkud písčitý, drobivý, jenž dosti odchyluje 
se od obyčejného vzhledu vrstev Březenských; v Turnově samém shledáme tytéž 
ve tvaru zcela podobném. Zdá se, že jsou to přechodní vrstvy mezi Teplickými 
a Březenským! vrstvami, neboť setkáváme se zde se druhy jako jsou Eryphila 
lenticularis a Area subglabra, kteréž jsme uvykli ve mnohem hlubších vrstvách 
v téže velikosti a způsobu zachování spatřovati. Souvisí to snad s okolností, že 
uložily se vrstvy tyto blíže bývalého břehu mořského. 

Výbrus vykazuje po skrovnu foraminifer a jehlic houbových, trochu 
glauko-nitu ve velkých podélných kusech, pak velké partie černé drtě, jakož i 
komůrky velkých foraminifer, černou hmotou vyplněné. Místy vyskytují se větší 
partie souvislých zrnek křemenných. Z větších zkamenělin byly následující 
nalezeny: 

Seznam zkamenělin, nalezených nad tunelem u Sychrova. 

Ooprolites. 
Eybí šupiny Lepidenteron, Fr. 
Scaphites Geinitzi, D'Orb. 
Baculites, sp. 
Turitella multistriata, Eeuss. 
Natica vulgaris, Keuss. 
Trochus, sp. 
Trochus Engelhardti, Q-ein. 
Aporrhais stenoptera, Goldf. 
Aporrhais megaloptera, Keuss. 

Eapa costata, Eom. 
Oerithium, sp. 
Voluta elongata, D'Orb. 
Acteon ovum, Duj. 
Dentalium polygonům, Reuss. 
Cardium lineolatum, Keuss. 
Isocardia sublunulata, D'Orb. 
Cardium lineolatum, Eeuss. 
Eriphyla lenticularis ,   
Goldf .  
Nucula pectinata, Sow. 
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Nucula semilunaris, v. Buch. 
Nucula mantelli, Gein.? Area 
subglabra ,  D 'Orb.  Area 
undulata, Eeuss. Area striatula, 
Eeuss. Venus subdecussata, 
Eoni. Modiola tetragonus, Eeuss. 
Gastrochaena amphisbaena, Gein. 
Leguminaria truncatula, Eeuss. 

Panopaea gurgitis, Brongn. Tellina 
concentrica, Eeuss. Inoceramus 
Cuvieri, Sow. Pecten Mlssoni, 
Goldf. Pecten curvatus, Gein. 
Lima granulata? D'Orb. Ostrea 
semiplana, Sow. Anomia 
subtruncata, D'Orb. Scalpellum 
quadricarinatum, Eeuss. 

V nejbližším okolí Turnova pozorovati lze Březenské vrstvy na výšině 
hruštické pod kostelem, jsou však zcela pokryty a přítomnost jejich prozrazuje se 
hlavně silným pramenem, jenž tvoři tu toun,  charou zarostlou,  z které vede se 
voda na náměstí do Turnova. Také nad profilem u Dolanek (Jizerské vrstvy str. 11) 
viděti lze na nepřístupném místě zcela na hůře vodu prosakovati, což s tím souvisí, 
že Březenské vrstvy od Hruštic až sem dosahují. 

V cihelně Turnovské byly r. 1876 při hloubení studně na den vyneseny 
drobivé sliny, kteréž shodují se jak co do vzhledu, tak i co do zvířeny se sychrovskými. 

Seznam druhů, nalezených při 
Lamna raphiodon, Ag. 
Lepidenteron, Fr. 
Scaphites Geinitzi, D'Orb. 
Helicoceras Eeussianum, Gein. 
Turritella multistriata, Eeuss. 
Aporrhais. 
Avellana. 
Dentalium polygonům, Eeuss. 
Cardium semipapillatum, Eeuss. 
Isocardia gracilis? Fr. 
Nucula semilunaris, v. Buch. 
Leda siliqua, Goldf. 
Area. 
Area. 
Pinna decussata, Goldf. 
Solen. 

hloubení studně v cihelně turnovské. 
Leguminaria. 
Modiola tetragonus, Eeuss. 
Pholadomya aequivalvis? D'Orb. 
Venus ? 
Tellina. 
Inoceramus Cuvieri, Sow. 
Pecten curvatus, Gein. 
Ostrea semiplana, Sow. 
Ostr. hyppopod. var. vesicul., Mls. 
Anomia subtruncata, D'Orb. 
Pollicipes ? 
Stellaster. 
Frondicularia angusta, Nils. 
Frondicularia. 
Flabellina elliptica, Nils. 
Cristellaria rotulata, D'Orb. 

 

Výbrus ukazuje velmi mnoho houbových jehlic a rovněž tolik černé hmoty, 
jako výbrus od Sychrova. Z mřížovců nalezl zde Perner druh Cromyomma 
perplexum Stohr. 

Ve větším rozsahu zachovaly se Březenské vrstvy pod pokrývkou 
chlome-ckých kvádrových pískovců, které mezi Hrubou Skálou, Jičínem a Sobotkou 
se prostírají a své zachování žilám čedičovým děkují, jež na př. na Mužském a 
Vyskeři na den vystupují. (Srov. prof. Krejčího, Archiv pro přírod, výzkum Čech. 
Svaz. I. str. 154) 

3* 
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Březenské vrstvy jsou 
zpravidla zakryty pískem z roz-
padávajících se vrstev 
Chlome-ckýcli i prozrazují svou 
přítomnost mohutnými 
prameny, které na př. lázně 
Sedmihorské zaopatřují, nebo 
jen bujný vzrůst stromů na úpatí 
skal pískovcových upozorňuje, 
že vlhké vrstvy Březenské tvoří 
zde živnou půdu pro vegetaci. 
Při první pochůzce krajinou 
činilo to na nás dojem, jakoby 
tyto jíly jen u paty skal 
pískovcových byly uloženy, 
neboť často pod pískovci úplně 
scházejí a tyto pak přímo na 
Jizerských vrstvách spočívají 
jako ku př. u tunelu u Malé 
Skály. Později přesvědčili jsme 
se, že leží pod pískovci vrstev 
Chlomeckých. Také Hochstetter 
psal o této otázce a uveřejnil 
v „Jahrb. d. geol. 
Reichsan-stalt" 1868 str. 247 
pojednání: „Ein  
Durchschni t t  durch 
d e n N o r d r a n d d e r b o h m i -
schen  
Kre ideab lage run-gen bei  
Wartenberg  un-wei t  
Turnau"  (ve  výtahu  v 
menším spisku o lázních 
Se-dmihorských 1871. E. 
GrégrJ, v němž údaje starších 
geologů revisi podrobil a dle 
tehdejších názorů profil 
sestavil. 

To stalo se v době, kdy 
paleontologicky charakter jed-
notlivých vrstev nebyl ještě tak 
přesně znám, jako od té doby 
stalo se studiemi, uveřejněnými 
v Archivu pro přírod, výzkum 
Čech. Z té příčiny vyžaduje 
profil jeho opravy dle nových 
našich zkušeností i sestavil jsem 
proto nový. Rovněž rozčlenění 
našeho  útvaru křídového 
tam 
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ponavržené, nemá více platnosti. — Také profil malebných Trosek (obr. 21.) uka-
zuje uložení Březenských vrstev (3), Chlomecké pískovce (2) a čedič Trosky tvo-
řící, jež časem zbaven byl odplavením pokrývky pískovcové, která jej druhdy kryla. 
Na   skále   čedičové,  volně   vyčnívající   přicházíme   na  úpatí na tučné 
jíly (3'), 

 
R. J. 

Obr. 21.   Ideální profil Trosek směrem k Rovensku. (R.) 
J. Silnice k Jičínu. 1. čedič. 2. Kvádrový pískovec vrstev Ohlomeckých. 3. Březenské vrstvy. 
3'. Plastické jíly (březenské?) na úpatí kužele čedičového. 4. Jizerské vrstvy. 5. Bělohorské vrstvy. 

které se podobají nejsvrchnějším polohám Březenských vrstev, v nichž však ne-
podařilo se nalézti větší zkameněliny a u nichž též plavení nedalo žádného 
výsledku. 

Podobným způsobem obklopeny jsou jílem také čedičové kupy Mužský 
a Vyskeř, však také tam nenalezl jsem žádných zkamenělin. 

Jest nesnadno rozhodnouti, byly-li tyto jíly čedičem z hloubky vyzdviženy 
anebo jest-li teprve po uložení čedičů se vytvořily. 

Jen na dvou lokalitách podařilo se najíti přístupná místa se zkamenělinami, 
které nás o palaeontologickém rázu těchto vrstev, pod Chlomeckými pískovci leží-
cích, poučují. Jedno z nich jest malé místo Dnebohy, k němuž dostati se lze 
z Mnichova Hradiště po cestě k Mužskému a kteréž bohatou kořist zkamenělin 
poskytlo, jež dosvědčují, že jest nám tu zabývati se vrstvami Březenskými. 

Seznam zkamenělin, nalezených u Dneboh nedaleko 
Mnichova Hradiště. 

Špatně zachované zbytky ryb. 
Ammonites (Placenticeras) D'Orbi- 

gnyanus? Gein. Scaphites 
Geinitzi, D'Orb. Scaphites 
auritus, Fr. Baculites. 

Helicoceras Eeussianum, Fr. 
Turritella multistriata, Eeuss. 
Natica vulgaris, Keuss. Turbo 
decemcostatus, Reuss. Rissoa 
Reussi, Gein. Solárium 
baculitarum, Gein. 
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Aporrhais megaloptera, Keuss. Area undulata, Reuss. 
Aporrhais subulata, Reuss. Area bifida, Reuss. 
Aporrhais araclinoides, Můll. Leguminaria truncatula, Reuss. 
Rapa cancellata, Sow. Venus laminosa, Reuss. 
Mitra Roemeri, Reuss. Tellina concentrica, Reuss. 
CeritMuin fasciatum, Reuss. Avicula Geinitzi, Reuss. 
Acteon elongatus, Sow. Avicula glabra, Reuss. 
Cylichna cylindracea, Gein. Avicula pectinoides, Reuss. 
Dentalium glabrum, Gein. Pinna nodulosa, Reuss. 
Isocardia, sp. Inoceramus Cuvieri, Sow. 
Cardium semipapillafcum, Reuss. Pecten Nilssoni, Goldf. 
Cardita tenuicosta, Sow. Hemiaster, sp. 
Astarte nana, Reuss. Stelaster. 
Micula pectinata, Sow. Trochocyathus. 
Micula Mantelli, Gein. Frondicularia inversa, Reuss. 
Leda siliqua, Goldf. Frondieularia, angustissima, Reuss. 
Corbula caudata, Mls. Flabellina elliptica, Mls. 

Cristellaria rotulata, D'Orb. 

Výbrus ukazuje velmi mnoho černé drtě, avšak velmi málo foraminifer, 
u nichž však i komůrky černě jsou vyplněny. 

Druhá lokalita jest Dolní Bousov u Sobotky, kde nalezl jsem před lety 
přístupné místo, kdež nyní stojí cukrovar a nádraží. Později obdržel jsem několik 
kusů ze studny, na nádraží založené, od p. lékárníka Fierlingera. 

Seznam zkamenělin, nalezených u Dol. Bousova nedaleko Sobotky, 

Osmeroides Lewesiensis, Ag. 
Beryx. 
Otodus. 
Lamna. 
Turritella multistriata, Reuss. 
Fusus ? 
Aporrhais Reussi, Gein. sp. 
Turbo decemcostatus, Reuss. 
Trochus amatus, Gein. 
Acmea depressa, Gein. 
Dentalium medium, Sow. 
Dentalium glabrum, Gein. 
Cardium lineolatum, Reuss. 
Cardita tenuicosta, Sow. 
Eriphyla lenticularis, Goldf. 
Mxcula semilunaris v. Buch. 
Leda siliqua, Goldf. 

Corbula caudata, Mls. 
Leguminaria truncata, Reuss. 
Venus subdecussata, Rom. 
Venus laminosa, Reuss. 
Astarte acuta, Reuss. Tellina 
concentrica, Reuss. 
Inoceramus Cuvieri, Sow. 
Pecten Mlssoni, Goldf. 
Anomia subtruncata, D'Orb. 
Ostrea frons, Park. 
Rhynchonella. Cytherella. 
Pollicipes glaber, Rom. 
Trochocyathus ? Cristellaria 
rotulata, D'Orb. 
Frondicularia iaversa, Reuss. 
Dentalina. 
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Na jihozápadním okraji hruboskalského komplexu pískovcového jsou Bře-
zenské vrstvy úplně pokryty pískem rozpadajících se kvádrů, přes to možno je 
sledovati podél silnice od Kněžmostě ku Hornímu Bousovu dle bujného vzrůstu 
stromoví. 

Východně od Bousova přicházíme na Březenské vrstvy vystupující v lesní 
rokli při potoce podél pěšiny ku Spařenci, kdež mezi Jizerskými vrstvami a 
Chlo-meckými pískovci jsou uloženy. 

Tato lokalita jest také z té příčiny zajímavá, že p. Fierlinger nalezl zde 
v hlíně, s výšin splavené, hromadu ostnokožců Hemiaster plebeius a Micraster 
Mi-chelini, jež potok ze sypké polohy vrstev Jizerských vyplavil a dolů do údolí 
zanesl. 

7.   Okolí Mladé Boleslavi, Poděbrad, Chlumce a Pardubic.*) 

Jihovýchodně od Mladé Boleslavi vrstvy Březenské ve značné mocnosti 
vyvinuté tvoří vrch Chlomek, avšak vrstvy na severním svahu jeho odkryté 
jsou zkamenělinami velmi chudý a jen obyčejné velké foraminifery z rodů 
Cristella-ria a Frondicularia nalézáme na plochách trhlin. 

Také jižní svah, západně od Vinařic, kde Březenské vrstvy střídají se 
již s nejhlubšími lavicemi Chlomeckých pískovců, jest zkamenělinami velmi chudý, 
přece však poskytl některé zajímavé druhy. 

Seznam zkamenělin, nalezených v nejvyšších polohách Březenských 
vrstev u Vinaříc nedaleko Doubravic. 

Ammonites Texanus, Róm. 
Aporrhais stenoptera, Goldf. 
Acmea depressa, Gein. 
Dentalium polygonům, Eeuss. 
Nucula semilunaris, Eeuss. Leda 
siliqua, Goldf. Gastrochaena 
amphisbaena, Gein. 

Spondylus asper, Sow. 
Ostrea proteus, Eeuss. 
Serpula. 
Phymosoma radiatum, Sorign. 
Plocoscyphia. 
Cristellaria rotulata, D'Orb. 
Dentalina. 

Výplav z jedné nejvyšší vrstvy dal množství ostrohranných zrnek křemen-
ných, jichž vnitřek často černou drí obsahoval, pak něco zrnek glaukonitových a 
zcela ojedinělé foraminifery. 

Dále k jihu stihneme Březenské vrstvy ve tvaru bílých, zvonivých opuk 
inoceramových na vysočině v okolí Králova Městce. 

Místo ku sbírání příznivé nalezli jsme u čiň o v s i ,  kde opět 
Callia-nassa brevis podobně jako u Hostina vystupuje. 

Seznam zkamenělin, nalezených u Giňovsi. 
Aspidolepis. Scaphites. 
Cladocyclus. Mytilus Neptuni, Goldf. 
Osmeroides. Venus. 
Jemné rybí kůstky. Nucula semilunaris, v. Buch. 

*) Viz J. Jahn: Opuka ve východních Cechách. „Žiya" 1860, str. 227. 
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Inoceramus. C a l l i a n a s s a  b r e v i s ,  F r .  
Pecten Nilssoni, Goldf. Frondicularia. 
Ostrea juv. Cristellaria. 
Terebratulina gracilis, Schlott. Nodosaria. 

Cytherella. 

Výbrus ukazoval opět světlé žilky jako u Hostina a v jemnozrném magma 
po skrovnu foraminifery. 

 

Obr, 22.   Plochý průřez bílou inoceramovou opukou od Čiňovsi. 
a.   1. Světlé žilky bez kontur.   2. Hnědel, tvořící výplň komůrek globigerinových.   3. 

Foraminifery.   4. Magma.   Zvětšeno 40krát.   Čís. orig. 101. h. Cásť téhož silněji zvětšená.   
1, Černá zrnka.   2. Intensivně rezavá jádra.   3. Magma. 

Na svahu této vysočiny možno u Eačan studovati poměr těchto 
inocera-mových opuk ku Teplickým vrstvám, pod nimi uloženým. (Teplické vrstvy 
str. 45 profil č. 18.) 

Osamotnělá partie těchto vrstev tvoří Voškovrch, na jehož úpatí pří-
stupny jsou typické Teplické vrstvy s Terebratula semiglobosa. 

Nejvyšší polohy poskytly tu krásného raka S t ě n o  c h e l e s  e s o c i n u s  
Fr. a Callianassa brevis. 

Seznam druhů, nalezených v nejvyšších polohách inoceramových 
opuk na Voškovrchu u Poděbrad. 

Cladocyclus Strehlensis, Gein. 
Aspidolepis Steinlai, Gein 
Scaphites Geinitzi, D'Orb. 
Aptychus. 
Pinna nodulosa, Keuss. 
Avicula pectinoides, Eeuss. 
Inoceramus Cuvieri, Sow. 
Pecten Nilssoni, Goldf. 

Anomia subtruncata, D'Orb. 
Ostrea hippopodium, Nils. 
Terebratulina chrysalis, Schlott. 
Stenocheles esocinus, Fr. 
Callianassa brevis, Fr. 
Frondicularia inversa, Eeuss. 
Cristellaria rotulata, D'Orb. 
Chondrites. 

Sequoia Eeichenbachi, Gein. sp. 

Dále k jihu jsou otevřená místa se zkamenělinami řídká. Kus pocházející 
z P a s e k  u N o v é h o  B y d ž o v a  a nalezený prof. Zippem, ukazuje ježovku 
H e m i a s t e r  E e g u l u s a n u s ,  pro Březenské vrstvy velmi význačnou. 
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U Chlumce sbíral jsem : 
Osmeroides. Corbula caudata, Mls. 
Natica vulgaris, Reuss. Micula semilunaris, v. Buch. 
Voluta. Area striatula. 
Dentalium glabrum, Gein. Inocerainus. 

Cytherella. 

Mezi Chlumcem a Labskou Týnící dalo místo, odkryté u Levína násle-
dující druhy: 

Osmeroides divaricatus, Gein. Tellina. 
Cladocyclus Strehlensis, Gein. Nucula semilunaris, v. Buch. 
Beryx ornatus Org., Agass. Leda siliqua, Goldf. 
Dereetis? Pecten Mlssoni, Goldf. 
Scaphites Geinitzi, D'Orb. Stenocheles, sp. Fr. 
Aptychus. Cypris. 
Baculites. Cristellaria rotulata, D'Orb. 
Cerithium pseudoclathratum, Koni. sp.   Frondicularia inversa, Reuss. 
Pinna nodulosa, Eeuss. Frondicularia angustata, Mls. 

Ve směru od Chlumce k Pa.rdubicům dospějeme ku jižnímu okraji 
rozlohy vrstev Březenských. Jakkoli skrovný jsou doklady dosud sebrané, dosta-
čují přece dokázati, že tyto vrstvy v té krajině ku Březenským náležejí. 

S. 

 
Obr. 23.   Levý břeh labský u Srnojed, západně od Pardubic. 

L. Labe.   S. Srnojedy.   1. Břidličnatá pevná poloha Březenských vrstev.   2. ^Plastická 
scaphi-tová vrstva.   3. Iguanodonová? vrstva.   4. Cicvárová vrstva.   5. Štěrk. 

Budiž ještě uvedeno, že štěrková pokrývka, která všude v této krajině na 
Březenských vrstvách spočívá, děkuje snad za původ svůj rozpadnutí se kvádro-
vých pískovců vrstev Chlomeckých. 

Za podporu studia Březenských vrstev v okolí Pardubic jest Výzkum Cech 
pp. Jiljímu Jahnovi, řediteli reálných škol v Pardubicích a jeho synu dr. Jar. Jah-
novi k velkým díkům zavázán, neboť tito odkryli zde více nových nalezišť a do-
dali museu bohatý materiál výzkumný. 

V průvodu jmenovaných pánů opětovně navštívil jsem nové lokality a stu-
doval profily i chci tuto o výsledcích těchto pozorování zprávu podati. 

Zvláštní zajímavostí vykazuje se naleziště S r n o j e d y ,  kdež Labe pro-
stupuje jednou z nízkých vln, které Březenské vrstvy v nížině labské tvoří. (Obr. 23.) 
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Místo, kde na příkrém, levém břehu labském plastické sliny zkyzovatělé 
zkameněliny poskytují, odkryto bylo náhodou při koupáni, a jest jen při nízkém 
stavu vody a to ještě nikoli bez nebezpečí přístupno. 

Nejhlubší poloha (1) jest velmi břidličnatá i seznáme ji podrobněji níže 
u L á n  na Důlku. Střední poloha (2) tvoří plastické sliny, na jichž povrchu 
leží zkyzovatělí scaphiti a bakuliti. Zkameněliny tyto mají skvělý vzhled, jsouce 
zlatově lesklé s perlovým zabarvením. V nejvyšší poloze (3) přichází velmi mnoho 
rozložených, sádrovcem obklopených kusů kyzových, jichž drobnohledný výzkum 
ukázal, že mnohé ploché kusy mají sloh pletiva kosťového a jak se zdá, jsou zbyt-
kem kožního pancíře velkého ještěra, Iguanodonu podobného, od něhož v této vrstvě 
dr. Jahnem nalezen byl též zlomek velké kosti, (Srovn. níže illustr. seznam). 

Byl bych rád dále pátral po jiných ještě zbytcích tohoto ještěra, avšak 
pro místní poměry nebylo to možno. Nad Iguanodonovou vrstvou leží slabá vrstva 
diluviální hlíny, při jejíž spodině mnoho cicvarů leží, a po níž ornice následuje. 

Seznam zkamenělin, nalezených na levém břehu Labe u Srnojed 
nedaleko Pardubic. 

Sbíral p. dr. Jar. Jahn. 

Iguanodon ? Hamites. 
Coprotiťh. Helicoceras Reussi, Fr. 
Ammonites (Lytoceras) Alexandři, Fr. Baculites. 
Ammonltes (cf. latidorsatus) D'Orb. Natica vulgaris, Eeuss. 
Ammonites (Placenticeras)D'Orbigny- Tritonium, sp. 

anus, Gem. CeritMum fasciatum, Eeuss. 
ScapMtes Geinitzi, D'Orb. Cardita tenuicosta, Sow. 
ScapMtes auritus, Fr. Inoceramus. 
Scapbites var. pinguis. Nucula pectinata, Sow. 
Hamites Bohemicus, Fr. Ostrea frons, Park. 

Argiope ? 

 
Obr. 24.   Konkrece z nejhlubší polohy Březenských vrstev u Lán na Důlku nedaleko Pardubic. 

Výška 14 cm.   a. Pohled se strany,   b. Spodina kužele. 

Nejhlubší poloha srnojedského profilu přístupna jest u Lán na Důlku (ne-
daleko od Srnojed na západ), rovněž na příkrém, levém břehu labském, a vyzna-
čuje, se pamětihodnými, velkými a pevnými konkrecemi, jichž vznik těžko lze 
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vysvětliti. Konkrece tyto prostupují kolmo uložení vrstev nebo vlnovitě se uhýbají, 
mají širokou spodinu a časem strany střechovitě spadající. 

Uvnitř sestávají z pevné, bílé, písčíto-vápnité hmoty a obsahují zde (rovněž 
jako v korytě potoka u blízkých Krchleb) zkameněliny; byly tu nalezeny: 
Tur-ritella, Cardita, Astarte, Nucula a Magas a výbrus poskytl mnoho malých zrn 
křemenných, trochu glaukonitu a jednotlivé foraininifery. 

 

Obr. 25.   Profil v cihelně Mikulovické, učiněný jamou, ku sbírání vody založenou. 
1. Hlubší poloha Teplických vrstev s Lima elongata.   2. Vyšší poloha Teplických vrstev s 
Rhyn-chonella octoplicata. 3. Nejhlubší poloha Březenských vrstev s kmenovitými konkrecemi 4  
Žlutá 

hlína cihlářská.   5. Ornice. 

Domnívám se, že tyto konkrece vznikly účinem malých proudů pramenité 
vody, ze dna mořského vystupujících. Že vrstva těchto konkrecí jest vskutku nej-
hlubší polohou Březenských vrstev v této krajině, o tom poučují nás odkryté vrstvy 
v Mikulovické cihelně (mezi Pardubicemi a Chrudimí), kdež nalézáme tyto bezpro-
středně uložené na Teplických vrstvách s druhem Rhynchonella plicatilis var. octo-
plicata (obr. 25). 

V dotčené cihelně zakládají se kraterovité jámy za účelem střádání vody 
a tyto jámy připouštějí nahlédnouti do vrstevnlho sledu, jak tu pod mohutnou po-
krývkou diluviální hlíny jest uložen. 

Nejhlubší, co v jamách jest odkryto, jsou Teplické vrstvy černavě šedé 
barvy s četnou Lima elongata, nad nimi spočívají světlejší polohy s 
Khynchonel-lami a s četnými malými konkrecemi, cicvarům podobnými. 

Obě tyto polohy poskytly následující druhy, jež sbírány byly ve slínech 
v těchto jamách i ve slínech, z nich vykopaných. 
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Seznam zkamenělin, nalezených v Miku- 
lovické cihelně v Teplických vrstvách 

jakožto podloží vrstev Březenských, 

Otodus ? 
Coprolith. 
Saurocephalus marginatus, sp. Eeuss. 
Osmeroides Leweisiensis, Ag. 
Obratle. 
Velké šupiny 20 nim široké. 
Aptychus. 
Dentalium cidaris, Gein. 
Isocardia gracilis, Fr. 
Area subglabra, D'Orb. 
Area Geinitzi, Eeuss. 
Modiola capitata, Zitt. 
Inoceramus Brongniarti, Park. 
Lima Sowerbyi, Gein. 
Lima elongata, Sow.   Velmi hojna. 
Pecten Nilssoni, Goldf. 
Anomia. 
Anomia. 
Exogyra lateralis, Eeuss. 
Ostrea semiplana, Sow. 
Ehynchonella plicatilis, Sow., var. octo- 

plieata. 
Terebratulina gracilis, Schl. 
Bairdia. Cristellaria sp. 
Frondicularia. Nodosaria. 
Flabellina elliptica, Nils. 
Konkrece cicvarů. 

Na těchto Teplických vrstvách spočívají pak 
nepříliš mocné plochy s konkrecemi, jaké seznali 
jsme u Lán; co tam zcela nízko (ve 209 m nadm. 
výšky) při řečišti labském na den vystupovalo, 
naskytuje se zde vysoko na pahorku ve výši 260 m 
nad m. O poměrech uloženi těchto vrstev v krajině 
mezi Pardubicemi a Lukavicemi podává názor 
profil na obr. 26. 

Severně od Pardubic zvedá se z nížiny Lab-
ské malebná Kunětická Hora, jejíž čedič vy-
zdvihl do výše partii vrstev Březenských a vypálil 
je až do tvrdosti rohovce. Tato mineralogická pro- 
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měna nezničila zkameněliny i nalézáme těchto dosti třeba i v nedostatečném stavu 
zachování. 

Seznam druhů, sbíraných na Kunětické Hoře u Pardubic. 
Sbíral p. ředitel Jiljí Jahn a dr. Jaroši. Jahn. 

Cladocyclus Strehlensis, Gein. 
Baculites. 
Hamites bohemicus? Fr. 
Cerithium. 
Mitra Eoemeri, Gein. 
Aporrhais Eeussi, Gein. 
Aporrhais coarctata, Gein. 
Trochus Engelhardti, Gein. 
Voluta (elongata)? D'Orb. 
Avellana. 

Acmea depressa, Gein. 
Dentalium medium, Sow. 
Nucula semilunaris, Reuss. 
Inoceramus, Mant. Plicatula. 
Nodosaria Zippei, Eeuss. 
Scalpellum maximum var. Sow. 
Oristellaria rotulata, D'Orb. 
Frondicularia (Cordai?), Eeuss. 
Flabellina elliptica, Mls. 

Výbrusy ukazují hustě zrnitou, jemnou hmotu základní, jehlice hub a 
fora-minifery z rodu Globigerina s černými vý-plněmi komůrek a po skrovnu černou 
drť. 

Ve směru ku Hradci Králové vystupují Březenské vrstvy na levém břehu 
labském ve značné mocnosti více nežli 10 m, avšak téměř bez zkamenělin. Ohledal 
jsem je podrobně u vysokého jezu Opatovického na stráni Zeidelově, mohl jsem 
však jen konstatovati, že ve hlubších polohách přichází tu hojně zvláštní rostlina 
Frenelopsis bohemica. 

Dále k východu u Holic na stráni nad cihelnou vyvinuty jsou nejvyšší 
plastické polohy Březenských vrstev, na jejichž oprchalých plochách nalézáme zky-
zovatělé zkameněliny gastropodové vrstvy, pohříchu však v nedostatečném stavu 
zachovalosti. 

Seznam zkamenělin, nalezených u Holic. 
Sbíral dr. J. Jahn. 

Hamites. Cerithium fasciatum, Keuss. 
Amm. (Schlónbachia) Germari ? Reuss.   Cerithium Luschitzianum, Reuss. 
Baculites. Mitra Roemeri, D'Orb. 
Turritella acicularis, Reuss. Dentalium medium, Sow.' 
Scala decorata, Gein. Cardita tenuicosta, Sow. 
Rissoa Reussi, Gein. Nucula semilunaris, v. Buch. 
Trochuš Engelhardti, Gein. Nucula pectinata, Sow. 
Turbo decemcostatus, Reuss. Inoceramus. 
Turbo Partschi? Scalpellum maximum, Sow. 
Turbo amatus? Gein. Oidaris sceptrifera, Mant. 
Aporrhais megaloptera, Reuss. 6 tvarů koralů, jež blíže určiti nelze. 

Scyphia odontostoma. 
Jižně od Pardubic odkryty jsou Březenské vrstvy na příkrém pravém břehu 

Chrudimky od místa „Na Vinici" zvaného přes Pardubicky až k Nemošicům v moc-
nosti 10—15 m. 
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UPardubiček nejsou přístupny a jen jedna z nejvyšších poloh poskytla 
neobyčejně mnoho na plocho smáčklých exemplářů druhu Hamites bohemicus. 

U Nemošic bylo možno na stráni dobře otevřené rozeznati tři stupně, 
jež poskytly dosti mnoho zkamenělin. 

Seznam zkamenělin, nalezených na stráni Nemošické u Pardubic. 
Sbíral dr. Jar. Jahn. 

Dipnolepis Jáhni, Fr. 
Aspidolepis Steinlai, Gein. 
Cladocyclus Strehlensis, Gein. 
Grioceras ? Aptychus. 
Aptychus. Aptychus. 
Hamites bohemicus, Fr. 
Trochus? Engelhardti, Gein. 
Aporrhais stenoptera, Goldf. 
Voluta (suturalis ?). Cylichna 
cylindracea, Gein. Dentalium 
glábrum, Gein. Dentalium 
medium, Sow. Cardita 
tenuicosta, Sow. Nucula 
semilunaris, v. Buch. 

Nucula pectinata, Sow. 
Area. 
Pinna nodulosa, Eeuss. 
Ostrea proteus, Reuss. 
Corbula caudata, Nils. 
Inoceramus cuvieri, Sow. 
Pecten Nilssoni, Goldf. 
Pecten squamula, Lamarck. 
Micraster Lorioli, Nov. 
Antedon. 
Holothuria. 
Frondicularia inversa, Eeuss. 
Frondicularia angusta, Nils. 
Cristellaria rotulata, D'Orb. 
Trochamina irregularis, P. et Jon. 
Frenelopsis bohemica, Vel. 

V   pokračováni   stráně  Nemošické  leží  ještě   druhé   zajímavé   
naleziště u Lhoty Úřetické, kde p. dr. Jahn následující druhy nalezl: 

Cladocyclus Strehlensis, Gein. 
Osmeroides Lewesiensis, Ag. 
Osmerolepis reticulata, Fr. 
Scaphites Geinitzi, E. 
Aptychus cretaceus, v. Můnst. 
Dentalium glabrum, Gein. 
Nucula semilunaris. 

Tellina concentrica, Eeuss. 
Pecten Nilssoni, Goldf. 
Ostrea frons, Park. 
Terebratulina chrysalis, Schl. 
Ehynehonella (pisum?). 
Pollicipes fallax, Darw. 
Callianassa brevis, Fr. 

Výbrusy vykazují v jemnozrnném magmatu mnoho hnědých a černých zrn 
a jednotlivé velké foraminifery většinou s černou výplní v komůrkách. 

Malé odkryty vrstev Březenských nalézáme ještě u Moravan aZámrsk, 
avšak tyto nemají větší důležitosti pro naše studium, pročež obrátíme se k okolí 
Choceňskému, pro naše účele velmi příznivému. 

8.   Okolí Chocně a Vysokého Mýta. 

Na západu od Chocně zvedá se na levém břehu Tiché Orlice šikmá stěna, 
která pro stálé rozpadávání se vrstev nazvána byla „Sutiny"  a podle kteréž 
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nyní dráha do Broumova vede. Během delšího svého pobytu v Chocni snažil jsem 
se zkameněliny, tu nikoli vzácné, přesně dle dobře označených poloh sbírati i dal 
jsem k tomu účeli jednotlivým vrstvám jména, která v budoucnosti mohou místnímu 
sběrateli posloužiti ku přesnému označení vrstvy nálezu. 

 
Obr. 27.   Profil stráně „Slitiny" u Chocně. 

O.  Tichá Orlice.   E.  Trať.   P.  Sv. Prokop.   1.  Pevná vrstva Orličná.   2.  Sypká vrstva Orličná- 
3.   Pevná bílá vrstva.    4.   Sypká bílá vrstva.    5.  Pevná vrstva traťová.    6.   Sypká vrstva traťová 

(Foraminifery).    7. Pevná vrstva Svatoprokopská.    8. Sypká „vrstva- Svatoprokopská.   9. Plastická 
vrstva.    10. Štěrková vrstva výšiny „Čertový Dub". 

Od řečiště áž ku vrstvám štěrku nad Březenskými vrstvami měří stráň 
tato asi 56 m. Nejhlubší polohu zaujímá „ O r l i č n á  vrstva" (1), nejbohatší na 
zkameněliny i možno tu vystupující sloupy rukou neb malým kladivem vrstvu za 
vrstvou od shora dolů probírati. Dentalium medium, Nucula semilunaris a zlomky 
od Micraster Lorioli jsou zde zjevy nejobyčejnější, jimiž tyto vrstvy na nejhlubší 
polohy bílé opuky inoceramové upomínají. Vůbec leží značně hlouběji nežli 
gastropodová vrstva březenského profilu. 

Vrstvy kypré (2), následující po prvnějších břidličnatých polohách pevné 
vrstvy Orličné, málo poskytují příležitosti nalézti zkameněliny i měly by jednou 
ve větších rozměrech býti plaveny. Vrstvu nejblíže následující, kteráž jako bílá 
lavice v profilu jest patrná, označil jsem jako pevnou b í l o u  vrstvu (3); v ní 
nalezl jsem celý exemplář od Enoploclytia Leachi, jinak však jest chudá zkameněli-
nami; po ní následuje kyprá b í l á  vrstva (4). 

V poloze kolejí železničních spočívá ještě pevná vrstva traťová (5) 
a po ní následující kypré vrstvy (6) jsou bohatý foraminiferami. 

Nejbližší pevnější lavice nalézá se v niveau sochy Prokopovy, jest to p e v n á 
prokopská vrstva (7), která vyznačuje se hnědší barvou a velkými exempláři 
od Inoceramus Cuvieri;  po ní následující kyprá vrstva prokopská jest 
již 
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nesnadno přístupna a přechází směrem vzhůru do plastických, žlutých vrstev, jež 
odpovídají podobným u Holic a Srnojed, kdež obsahují zkyzovatělé zkameněliny 
gastropodová vrstvy březenského profilu. Označil jsem je jako plastické vrstvy 
(9) a sledoval je podle dráhy k severu až ku Darebnicům, nemohl jsem však ni-
kde na oprchalých místech nalézti zkyzovatělých zkamenělin. 

Vrchol výšiny tvoří lesem porostlé vrstvy štěrku, kteréž bezpochyby také 
zde vznikly rozpadnutím se chlomeckých kvádrů. 

Tuto podávám pak seznam druhů, na této lokalitě mnou a p. lékárníkem 
Fr. Hlaváčem sbíraných s přesným udáním vrstvy nálezu. 

 



Výbrusy ukazují husté, jemnozrnné magma s černými, velmi malými zrny, 
velmi pořídku glaukonit, pak jednotlivé velké foraminifery (Oristellarie a 
Globige-riny), kteréž jen tam jsou nahromaděny, kde tvořily obsah zažívací roury 
některého ostnokožce neb červa. 

9.   Okolí Vys. Mýta, Litomyšle a Opatova. 

Z okolí Chocně a Zámrsk možno Březenské vrstvy sledovati až do okolí 
Litomyšle, dílem jako osamotněló partie, jako jižně od nádraží choceňského, 
u Chlumu, Vorlova, a na vinici u Vys. Mýta, dílem jako delší pruhy provázející 
směr údolí. 

Většinou zakryty jsou porostem a kde poněkud jsou odkryty, poskytují 
jen po skrovnu zkamenělin, jež odpovídají druhům nejhlubší polohy choceňského 
profilu. 

V zářezu silnice na vinici u Vys. Mýta nalezl jsem pouze Dentalium me-
dium Sow., Cardita tenuicosta Sow., Nucula semilunaris v. Buch a Corbula caudata 
Nils. Horlivý sběratel místní nalezl by snad příležitost shledati také zde druhy, 
u Chocně zjištěné. 

U Litomyšle možno na stráni nad Nedošínem dobrý profil sledovati: po 
jizerských vrstvách, zkamenělinami bohatých následují tu šedé jíly s Terebratula 
semiglobosa (prof. Bárta), kteréž pak směrem vzhůru znenáhla přecházejí v 
desko-vité Březenské vrstvy, vyznačené druhy Micraster Lorioli, Holaster planus, 
Trochus Engelhardti a šupinami Cladocycla. 

Severně od Litomyšle na silnici k Chocni odkryty jsou vrstvy u 
Bohu-ňovic, kde neobyčejně mnoho jemných zbytků rybích přichází, které vbrzku 
mají býti zpracovány. 

i 
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Obr. 28.   Schematický profil ve směru od Chrudimi ku Hradci Králové, znázorňující poměr vrstev útvaru křídového, vodu obsahujících. 

Pr. Výšina prahorní u Práčova. Sk. Skrovady. Oh. Chrudim (Chrást) 36 m. P. Pardubice (Labe) El. Holice. S. Syrovátka. Er. Hradec Králové (150 m) 1. 

Prahory. 2.   Perucké vrstvy, nejdůležitější horizont ve příčině vody.   3. Korycanské vrstvy. 4. Bělohorské a Malnické vrstvy. (Na patě jejich 
Semické sliny, málo vody obsahující).   5, Teplické vrstvy.   6. Březenské vrstvy. 

 



51 

V krajině této upotřebuje se opuk vrstev Březenských ku zlepšování ornice. 
V období několika let kladou se na pole velké kusy opuky a když rozpadnou se 
účinkem mrazu a vlhka, zaořou se. Hnojení, jež pak následuje, účinkuje prý vý-
tečně a stačí na léta, což jest prý základem blahobytu zdejších rolníkův. 

Zbývá ještě zmíniti se o tence deskovitých bílých opukách Březenských 
vrstev, které u Opatova spočívají na šedých slínech s Terebratula seiniglobosa 
(Teplické vrstvy) a o jejichž uložení podal jsem již profil ve spisu o Teplických 
vrstvách str. 47, ob. 19. 

Zkameněliny jsou tu vzácný a špatně zachovány a celý zevnějšek Březen-
ských  vrstev tu vyvinutých npomíná na vrstvy u Hostina a Ěepína (srv. str. 
31). 

O rozložení vody ve vrstvách českého útvaru křídového. 

Březenské vrstvy jen tam vydatně vody obsahují, kde kryty jsou většími 
komplexy kvádrů vrstev Chlomeckých, neboť tak hromadí se voda, prosakující 
hmotou pískovcovou na povrchu slínů Březenských vrstev, vodu nepropouštějících 
a vystupuje pak na patě pískovců v podobě mohutných pramenů. 

Kde Březenské vrstvy kryty jsou jen porostem, neobsahují vody vyjímaje 
místa, kde tvoří malou pánev. Přes to bylo v posledních letech opětovně v Březen-
ských vrstvách za účelem získání vody vrtáno; při tom byla sice značná jejich 
mocnosť zjištěna, avšak nákladné práce nevedly k uspokojivému výsledku. Chci 
zde proto něco bližšího o této vodní otázce sděliti. 

V krajině mezi Chlumcem, Hradcem Králové a Pardubicemi pociťuje se 
na mnohých místech nedostatek vody; zejména cukrovary ociťují se často v ne-
snázích opatřiti si potřebné množství vody. Následkem toho v novější době vrtáno 
bylo na mnohých místech; výsledky tohoto vrtání chci v souhlas uvésti s geologi-
ckými poměry této krajiny. 

Vrstvy, jež nejvíce a nejlepší vody obsahují, jsou vrstvy Perucké, 
spočívající na basi našeho útvaru křídového, kteréž uložily se jako sladkovodnl 
usazeniny přímo na Prahory podél jižního okraje bývalého moře křídového ještě 
před jeho vytvořením, jak možno to sledovati z okolí Kolína až ku Chrudimi. 

Tak vznikají vydatné prameny, které jižně od Kolína u Ctitar na den vy-
stupují, z Peruckých vrstev rovněž i prameny u Sv. Anny u Lužice a na mnohých 
jiných místech v Čechách a na Moravě. 

Tyto vrstvy, vodu obsahující, spadají k severu a dostihnou se proto vrtá-
ním v Chrasti (profil obr. 28. Ch.) teprve ve hloubce 36 m. Dále k severu u Holic 
dostiženy vrtáním teprve ve hloubce 300 m a voda vyrazila 1 m nad povrch. Další 
vrtání, před nímž jsem v čas varoval, mělo za následek, že voda nyní jen líně 
naplňuje studnu 8 m hlubokou, z níž se čerpá, a poněvadž příliš teplá jest (10° E), 
jako pitná voda se nepoužívá. 

Při vrtání zaznamenán byl následující profil, k němuž však doklady teprve 
v pozdější době a to jen z větších hloubek byly shledány. 

Tuto chci k tomu pravděpodobná určení stáří připojiti. 
4* 
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1. Hloubka studně . . . . .      850 mj Březengbé a T   lické vrst 
2. Opuka ................................... 201'— „ j 
3. Opuka pevná ....................... 55*80 „ TrigonioTá poloha Jizerských vrstev. 
4. Pevný křemel ......................      1*10 „ Slepenec  svrch,  kvádru  
Kokořínského. 
5. Pevný pískovec...................      3*10 „ Svrchní Kokořínský kvádr. 
6. Křemenitý pískovec   . . .      6- „ I Kokořínský kvádr. 
7. Krememtý pískovec   .   .   .     9.— „ j 
8. Šedý pískovec ..................... 10*50 „ Bělohorské a Korycanské vrstvy. 
9. Křemenitý pískovec  .   .   .     4'50 „ Perucký kvádr. 

299-50 m 

Dle těchto zkušeností lze pochopiti, že pokusy vrtací, podniknuté ještě 
dále na sever nemohly by vésti k žádnému výsledku. 

Tak bylo v cukrovaru u Syrovátky vrtáno až do hloubky 110 m, aniž 
by voda byla dostižena, načež další (velmi primitivně podniknuté) vrtání k radě 
mé bylo zastaveno. 

Kdyby měly zde vodu obsahující Perucké vrstvy býti dostiženy, muselo 
by se s velkým nákladem, nejlépe vrtáním diamantovým proniknouti do hloubky 
nejméně 300 m, spíše ještě hlouběji, neboť vrstvy našeho útvaru křídového 
směrem k severu nabývají větší mocnosti. 

Vrtání o málo hlubší do 150 m. podniknuto bylo v pivovaře v Hradci 
Králové, aniž by bylo k výsledku vedlo. 

Poměry tyto naznačil jsem schematicky na profilu obr. 28., myslím však, 
že otázka tato by zasluhovala, aby ji technický odborník podrobně studoval, neboť 
již můj náčrtek mnohého vyvaruje nákladných a beznadějných pokusů vrtacích. 



 
*) Druhy označené písmenou M vřaděny do seznamu na základě autority Reussovy, schá-

zejí však naší sbírce. 
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IV. Kritický illustrovaný seznam zkamenělin, v Březenských 

vrstvách přicházejících. 
Seznam  tento sestaven jest dle zásad,   uvedených ve studii o 

vrstvách Teplických na str. 59 z kteréž příčiny nechci zde těchže opakovati. 

Iguanodou? Albinus, Fr. Obr. 29. a~d. 
O přítomnosti obrovských ještěrů v době ukládání se Březenských 

vrstev, svědčí více zbytků, které nalezeny byly na příkrém břehu labském 
u Srnojed, západně od Pardubic. Pan Dr. Jaroslav Jahn nalezl tu střední čásť 
velkého phalangu, na němž obě kloubní plochy rozkladem byly zrušeny; 
zbytek jest 10 cm dlouhý a v prostředku 6 cm široký.   Kromě toho 
nalezl 

 
Obr. 29.   Iguanodon? Albinus, Fr. ze Srnojed. a. Střední čásť phalangú v y, přiroz. 
velikosti.   6. Kožní kosí v přiroz. velikosti,   c. Příčný výbrus téže, slabá zvětšený. 

d. Zlomek silně zvětšený. 
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jsem na témže místě ploché, čtyřhranné kousky kostí, které jistě náležely 
ku kožní kostře a na příčném výbrusu ještě strukturu kostní vykazují (c, d). 
Mimo to nalezeny kusy, které upomínají na žebra a jiné částky kostry, 
avšak úplně z rozloženého kyzu a sádry se skládají. 

Dipnolepis Jáhni, Fr. — Obr. 30. A. a B. 
Druh tento objevil jsem nejprve u Chocně, avšak dotyčná šupina ne-

byla pro studium příznivě uchována. V materiálu z nejhlubších poloh Bře-
zenských vrstev u černošic (Pardubice), jejž poslal mně p. Dr. Jar. Jahn, na-
lezl jsem později mezi šupinami rodů Osmeroides, Cyclolepis a Cladocyclus, 
také šupinu podlouhle čtyřhrannou, kteráž měla střed v horní třetině v po-
době malého hrboulku, kolem něhož nepravidelné soustředné záhyby se ku-
pily. Šupina obrácena jest svou vnitřní plochou vzhůru, kdežto zevní strana 
zachována jest jen v negativním otisku a vykazuje paprskovitě sbíhající 
husté řady jamek, které navzájem nezřetelnými lištnami jsou děleny (srov. 
obr. 30. B.); jamky tyto pocházejí od řad zoubků, jimiž povrch šupiny byl 

 
Obr. 30.   Dipnolepis Jáhni, Fr. A. Supina od spoda 3krát zvětšená; a. spodní plocha 

šupiny, b. negativ ozubené svrchní plochy.   B. Zlomek negativu ozubené svrchní 
plochy. 

zdoben. Zaměstnával jsem se právě studiem permských ryb dvojdyšných, 
takže jsem snadno poznal, že šupina těmto rybám náleží. (Srov. „Fauna 
der G-askohle Taf. 80."). Jest tím, jak míním, první důkaz dán, že také 
dvojdyšné ryby na způsob Ceratodu v době křídové žily. Tyto žily sotva 
v moři, nýbrž spíše v řekách tehdejší pevniny, odkudž šupina do moře 
byla zaplavena. Velice zajímavý tento druh věnoval jsem rodině Jahnově, 
z níž otec i syn mně vydatně v mých pracích podporovali. 
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Oxyrhina angustidens, Eeuss.   (Fr. Rept. und Fische, pag. 8.' Fig. 13.) 
Eeuss uvádí druh ten z Březenských vrstev a Března; nalezli jsme tu 

mnohé podobné zuby, které však vyznamenávaly se velmi jemným podélným 
rýhováním a nedají se bezpečně k tomuto druhu zařaditi. Lamna raphiodon, 
Ag.   (Fr. Rept. und Fische pag. 10. Fig. 17.) 

Reuss uvádí z Března, Postoloprt, Chouče a Volenic, sami však nemáme 
ničeho podobného z Březenských vrstev. Lamna acuminata, Reuss.   (Fr. Rept. 
u. Fische pag. 9.) 

Rod Lamna hojně vyskytuje se v Březenských vrstvách vedle druhu Otodus 
appendiculatus, což lze tím vysvětliti, že v novější době podán důkaz, že zuby 
lamnovité zaujímaly přední čásť čelisti Otoda. Má zajisté malý význam rozeznávati 
jednotlivé druhy dle toho, jsou-li zuby více méně zahnuty, neboť to jistě záviselo od 
toho, na kterém místě čelisti zub stál. Notidanus simplex, Fr. — Obr. 31. 

V glaukotinické vrstvě 2. Březenského profilu nalezl musejní kreslič p. 
Fr. Blažka zub malého Notidana, jenž od druhu Not. microdon z Teplických 
vrstev tím se rozeznává, že první zub na zevním okraji není vroubkován 
a jest zároveň dvakrát tak velký jako následující; druhý až čtvrtý rychle 
se zmenšuje a čtvrtý jest sotva z poloviny druhého. 

 

 

Obr. 31. Notidanus simplex, Fr. 
z Března. 6krát zyětš. 

Obr. 32. Squatina lobata, Beuss. 
Zvětš. Kopie dle Eeusse. 

Otodus appendicnlatus, Ag. (Rept. und Fische pag. 5. fig. 5.) 
Exempláře prostřední velikosti přicházejí v Lužici, Březnu,   

Postolo-prteeh i na jiných dobře přístupných lokalitách. Otodus sulcatus, Gein. 
(Rept. und Fische pag. 6. fig. 7.) 

Reuss uvádí pode jménem Hyb. gracilis z Března a Postoloprt. 
Squatina lobata, Reuss. (Rept. und Fische pag. 10. ůg. 18.) — Obr. 32. 

Reuss nalezl malý tento zub, jen 4 mm široký, pořídku v Březnu. 
Corax heterodon, Reuss. (Rept. und Fische, pag. 11. fig. 23.) 

Není vzácný u Postoloprt. Z Března máme tento druh z nuculové vrstvy (čís. 
0), jakož i z vrstvy 2. Ptychodus mammillaris, Ag. (Rept. und Fische pag. 
14. Fig. 33.) 

Reuss uvádí z Březenských vrstev u Března. 
5 
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Pycnodus complanatus, Ag. ?  (Fr. Eept. und Fische pag. 21.  Tab. II.  íig. 
5. text. fig. č. 47.) 

Leskle černé zuby patrové a vroubkované řezáky přicházejí v Březnu 
v silně glaukonitické vrstvě (2a) profilu a ve vrstvě 3. Upomlnají tvarem 
nejvíce na Pycn. complanatus Ag., přes to nepřipouští pohotový materiál 
isolovaných zubů bezpečného určení. Jeden zub sem patřící obdrželi jsme 
od učitele p. Feigla z Černodolu u Loun. 

Osmeroides Lewesiensis, Ag. (Rept. und Fische pag. 34. ůg. 55.) 
Isolované šupiny přicházejí skoro všude v Březenských vrstvách, ze-

jména na povrchu červových rour, označených jako Lepidenteron. 
Osmeroides divaricatus, Gein. (Eept. und Fische pag. 34. fig. 58.) — Obr. 33. 

Mnoho a krásně uchovaných šupin nalezl jsem v pevné vrstvě na vr-choli 
Vunické vinice, kteráž odpovídá úrovni druhu Amm. dentatocarinatus č. 4. 
Březenského profilu. Také v Březně samém nalezl jsem ve vrstvě 3. velké 
exempláře, které úplně srovnávají se s vedlejším vyobrazením. Exempláře 
uváděné ze Strehlen, pocházejí asi z vrstev tam nejvýše ležících, kteréž 
odpovídají asi našim zvonivým inoceramovým opukám vrstev Březenských. 

 

 

Obr. 33. Osmeroides divaricatus, 
Gein. Z Březenských vrstev u 

Vunic, Zvětš. 

Obr. 34. Cyclolepis Agassizi, 
Gein.   Z Valdeku u 

Benešova. 

Obr. 35.  Aspidolepis Steinlai, 
Gein.  Z Voškovrchu n 
Poděbrad. Zrětš. 

Cyclolepsis Agassizi, Gein. (Eept. u. Fische pag. 39. fig. v textu 59.) — Obr. 34. 
Hojně na Lepidenteron longissimum v Březnu, Vunicích, Voškovrchu u 
Poděbrad, Valdeku atd. a skoro všude, kde vrstvy tyto dobře jsou otevřeny. 
Aspidolepis Steinlai, Gein. (Eept. und Fische pag. 34. fig. 60.) —• Obr. 35. 

Velké tyto šupiny přicházejí nejhojněji v hlubších polohách Březenských 
vrstev,  vystupujících ve tvaru zvonivých  opuk  inoceramových,  ku př. na 
Voškovrchu u Poděbrad, v Ciňovsi a Nemošicích. Encliodus Halocyon, Ag. (Fr. 
Eept. und Fische pag. 35. fig. 7.) 

Krásná čelist z Března nalézá se ve sbírce p. Mayera v Malnicích. 
Saurocephalus marginatus, Eeuss sp. — Obr. 36. 

Zajímavý tento zub nejisté příslušnosti opětovně vyskytl se v Březenských 
vrstvách. Podávám silně zvětšené vyobrazení exempláře z 3. vrstvy od Března, 
na němž zřetelně viděti jest rýhování části basalní a zároveň též, že hrbol, na 
němž zub seděl, byl podoby knoflíkovité. Také v Chocni byly nalezeny zuby toho 
druhu. Elopopsis? sp. 

V poslední době dostalo naše museum od p. Mayera skvostný exemplář 
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ryby,  skoro úplně  ve sferosiderit  proměněné,  jejíž úplná délka   asi 70 
cm 
mohla obnášeti.   Hlava podobá se velice rodu Elopopsis, než 
podrobnější 
určení dlužno ponechati na dobu pozdější. Beryx 

ornatus, Ag. (Kept. und Fische pag. 43. fig. 63.) 
Šupinu druhu Beryx ornatus nalezli jsme ve vrstvě 2.,  více jiných na 

povrchu Lepidenterona, jiné pak v Sutinách u Chocně. Cladocyclus 
Strehlensis, Gein. (Fr. Teplické vrstvy pag. 69. fig. 39.) — Obr. 37. 

 

Obr. 37. Cladocyclus Slrehlensis, G-ein. 
Z Voškovrcliu u Poděbrad. 

2krát zvětš. 

Obr. 36. Saurocephalus marginatus, Eeuss sp. 
Z Března. 6krát zrětš. Cis. orig. 1942. 

 

Obr. 38. Osmerolepis reiiculata, Fr.  Ze Lhoty Úřetické u Pardubic.  A. 6krát zvětš. 
B. Cásť síťované partie áOkrát zvětš. 

5* 
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Hojně přichází v nejhlubších polohách Březenských vrstev ve zvonivých bílých 
opukách u Čiňovsi a Voškovrchu u Poděbrad, pak v Březnu, Cerno-dolu a 
Vunících u Loun. Osmerolepis reticulata, Fr. — Obr. 38. 

Tato šupina, která v celku upomíná na rod Osmeroides, vyznačena jest 
sífovitou ozdobou zadního okraje; nalezena byla p. dr. Jar. Jahnem ve 
Lhotě Úřetické u Pardubic. 

Tuto následuje popis řady zbytků rybích, jejichž příslušnost k té či oné 
skupině rybí velmi nedostatečně dá se stanoviti. Většina nalezena na po-
vrchu Lepidenterona, náleží malým rybám kostnatým a bude v budoucnosti 
jistě ještě předmětem pilného studia. 

Přes neúplnost jich uvádím je tu přece, abych upozornil na bohatství ryb 
kostnatých v Březenských vrstvách a povzbudil k pilnému sbíráni podobných 
zbytků. Operculum A. (radiatuin). — Obr. 39. 

Toto paprskovitě rýhované operculum připomíná velice operculum, které 
jsem prozatímně vyobrazil a k rodu Semionotus zařadil (Fr. Eept. und 
Fische tab. 10. fig. 9.). Zbytek tento nedostačuje určiti rod zevrubněji. 

 
Obr. 39. Operculum A. (radiatum) z vrstvy 3. u Března. 6krát zvětš. Čís. orig. 7. 

Operculum B. (altům). — Obr. 40. 
Tato velmi vysoká, úzká a hladká opercula přicházejí častěji na povrchu 

Lepidenterona. Od bodu kloubního táhne se úzká lištna ku horní špičce zadního 
okraje. Horní konec jest napříč uťat; přední okraj opatřen jest dvojitou lištnou. 
Zadní okraj jest dvakrát vykrojen a táhne se pak šikmo přímo ku spodní špičce. 
Operculum C. (quadrangulum). — Obr. 41. 

čtverhranné toto operculum opatřeno jest na horním předním konci 
kloubní jamkou, která sedí na štíhlé stopce. 

Ku bližšímu určení těchto  operculí bude zapotřebí srovnávací 
sbírky těchto částí kostry všech recentních rodů. 
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Obr. 40. Operoulum B. (áltum) z gastropodoyé vrstvy 

od Března, č. orig. 8. 
Obr. 41.  Operculum O. 

(quadran- 
gulum)   při pohledu  z  

vnitřka. 
Z vrstvy 1. odv Března.   

6kráte 
zvětš.   C. orig. 9. 

Praeoperculum D. (spíniferum). — Obr. 42. 
Tento zbytek rybí obsahuje několik důležitých částí z kostry hlavy, 

zohýbané operculum, vzadu do špičky vybíhající a praeoperculum, ostnem 
vyzbrojené. 

Praeoperculum E. (serratum). — Obr. 43. 
Velmi vysoké a krátké praeoperculum, jehož spodní okraj jest hrubě, 

zadní pak jemně ostnitý. 

Operculum F. (histrix). — Obr. 44. 
Dosti ploché operculum, na zadním okraji- silně a nepravidelně ostnité; 

leží vnitřní plochou vzhůru. Jest velmi pravděpodobno, že náleží ku druhu 
Electrolepis horrida. 

 
Obr. 42. Praeoperculum D. (spiniferum)v z gastropodová vrstvy od Března.  6krát 

zvětš.   Čís. orig. 3. 
1. Praeopercnlum s velkým ostnem na dolním konci. 2. Parasfenoid? 3.? 4. Oper-

culum ze vnitř.   5. Úlomek čelisti.   6. Clavicula. 
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Electrolepis liorrida, Fr. — Obr. 45. 
Na Lepidenteronu ze silně glaukonitickó vrstvy 2. v Březnu nalezl jsem 

neobyčejně silně ozubené šupiny, které mohly by náležeti nějaké ryb 
bery-xovité. Zuby jako lancety ostré, ve které zadní okraj šupiny vybíhá, 
zaujímají u šupiny b celou x/3 délky šupiny a mají ráz jantarovitý, průhledný 
rovněž jako Supiny samy, které jsou hrubě soustředně pruhovány.   
Zbytky 

 
Obr. 43. Praeoperculum E. 
(ser-ratum) z gastropodová vrstvy 
od Března. 6krátzvétš. Č.orig. 
2284. 

 
Obr. 44. Operculum F. 

(histrix)   z   
gastropodová 

vrstvy  od vBřezna.    
6krát 

zvětš. Čís. orig. 12. 

 
Obr. 46.   Spinacites 
radiatus, 
Fr. z Března. 6krát zvětšeno. 

Čís. orig. 4. 

 
Obr. 45. Electrolepis horrida, Fr. z Března. A. a—c. Tři šupiny různé velikosti. 
d. Úlomek opercula.   12krát zvětš.    Čís. orig. 1388. v B. Tři špičky šupiny, 

vyobrazené u Ab.  Zvětšeno 450krát.   Cis. orig. 1. 
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kostry, vedle šupin ležící,  dojdou zevrubného  povšimnutí při definitivním 
novém zpracování ryb křídových. Spinacites radiatus, Fr. — Obr. 46. 

Silný, krátký osten párovité ploutve s okrouhlým  vroubeným 
předním a s plochým, do vnitř stočeným krajem zadním. 

Poznámky o cephalopodecti. 
Materiál cephalopodů, jenž v novější době shledán byl u Března a Srnojed 

blíže Pardubic, zasluhoval by, aby zpracován byl v samostatné monografii, však 
pokus získati mladší sílu, která by řešila tuto otázku, se nezdařil. 

V následujících záznamech možno jen částečně zřetel vzíti na nové nálezy 
i dlužno připojené při tom poznámky považovati jen za předběžnou zprávu o exi-
stenci dotyčných nálezů. Belemnites, sp.  (Fr. et Schl. Cephal. pag. 18. Tab. 
16. fig. 14) 

O existenci belemnitů v době ukládání se vrstev Březenských svědčí 
jediná zkyzovatělá alveola, jež u Lenešic byla nalezena. 

Nautilus sublaevigatus, D'Orb. (Fr. et Schl. Cephalop. pag. 21. Tab. 12. fig. 1.) 
Jeden exemplář nalezen byl ve vrstvě 25 v Březnu, druhý pochybný ve 
sférosideritové kouli vrstvy 4.   Poslední jest jen kamenné jádro, 13 cm 
vysoké, jež má hluboký pupek, takže asi novému druhu náleželo. 

 

 

Obr. 47. Nautilus Reussi, Fr. 
6krát zvětš. 

Obr. 48 Schlonbaohia subtricarinata, 
D'Orb. sp. Z vrstvy 3. Březenského 

profilu T V2 přiroz. velik. 

Nautilus rugatus, Fr. (Fr. et Schl. Cephalopod. pag. 23. Tab. 12. fig. 2.) 
Velký smáčknutý exemplář z Března obdrželo nové museum od p. Feigla, 

učitele z Loun. Podle horniny pochází z vrstvy 3. 
Nautilus Reussi, Fr. (Fr. et Schl. Cephal. pag. 25. T. 12. fig. 4, 5.) — Obr. 47. 

Malého tohoto nautila, pro vrstvy Březenské velmi význačného, nalezli 
jsme již v nuculové vrstvě 0. Březenského profilu, pak ve vrstvě 3., jakož 

i ve sférosideritu vrstvy 4., kde největší exemplář má výšku 6 cm.   Mimo 
to zjištěn u Lenešic a české Lípy. 
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Ammonites (Schlonbachia) subtricarinatus, D'Orb.  (Fr. et Schl. Cephalop. 
pag. 26. Tab. 1. fig. 1—3.) — Obr. 48. 

Krásný tento ammonit hojný jest ve vrstvě 3. a 4. Březenského profilu. 
Největší exemplář obsažený ve sférosideritu má výšku 23 cm a hrbolky po-
stranní stávají se na posledním obvodu nezřetelnými, na mladších závitech 
však jsou velmi krásně vytvořeny. 

 

 

Obr. 49. Schlonbachia Texana, 
Romer sp.   Z nejvyšších 

poloh 
Březenských   vrstev  u   

Vinaříc. 
ý2 přiroz. relik. 

Obr. 50. SchJonbachia Germari, Reuss sp. od 
Lenešic,   a. Exemplář malý.   b. Úlomek 

velkého exempláře se strany zevnější. 

Ammonites (Schlonbachia) Texanus, Kómer. (Fr. et Schl. Cephalop. pag. 28. 
Tab. 6. fig. 5.) — Obr. 49. 

Byl jednou v úlomkovitém stavu nalezen v nejvyšších polohách Bře-
zenských vrstev u Yinařic (Ml. Boleslav). 

 
Obr. 51. Acanthoceras 

dentatocarinatum, Eom. sp. ze 
sférosideritové vrstvy u Března,   a. Normální, 

polo- 
vyrostlý   exemplář,   b.   Hlavní komora   

vyrostlého 
exempláře s velmi velkými postranními trsy. 

 
Obr. 52. vCosmoceras Schlonbachi, Fr. 
Z rokle Černodoly u Vršovic (Louny). 

7a přiroz. velik. 

Ammonites (Schlonbachia) Germari, Eeuss. (Fr. et Schl. Cephalop. pag. 20. 
Tab. 14. fig. 1, 2.) — Obr. 50. 

Dosti hojný jest u Lenešic a v rokli Černodoly blíže Vršovic u Loun. 
(Podivuhodno, že nikoli v Březnu.) Úlomek nalezen u Holic. Ammonites 

(Acanthoceras) dentatocarinatns, F. Kom. (F. et Schl. Cephalop. 
pag. 32. Tab. 16.) — obr. 51. 
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Tento dosti  proměnlivý druh  nalezen byl dosti hojně v Březnu, 
ve 3., 4. a 5., jinde již jen na vinici u Vunic. 

Ammonites (Cosmoceras) Sehlonbachi, Frič. (Fr. et Schl. Gephalop. pag. 23. 
Tab. 16. fig. 5.) — Obr. 52. 

Jen jednou nalezen byl mnou ve výmolu, vzniklém po strži ve vrstvách, 
v kterých Am. Germari velmi hojně přichází. 

 

Obr. 53.   Placenticeras D'Orbignianum, Gem. z Lenešic,   o. Úlomek mladého exempláře. b. 
Příčný průměr mladého exempláře zvětšený,   c. Kresba lalokův. 

Ammonites (Placenticeras) D'Orbignyanus, Gein.   (Fr. et Schl.  
Cephalop. pag. 36. Tab. 11. fig. 2.) — Obr. 53. 

Exemplář z Březenských vrstev nesouhlasí tak s vyobrazením 
D'Orbi-gniho jako exemplář z vrstev Chlomeckých; zejména hrboly na okraji 
pupku nejsou vyvinuty, což asi tím se vysvětluje, že jsou to mladí jednotníci. 
Největší exemplář z Března jest 9 cm vysoký a nese stopy hrbolů. Máme 
exempláře z Března z vrstev 0, 2, 3 a 4, pak z Lenešic, české Kamenice, 
ze Srnojed u Pardubic, jakož i z Chocně. 

Ammonites  (Litoceras)  Alexandři,  Frič.   (Fr. et Schl.  Cephalop.  
pag. 30. Tab. 16. fig. 6.) — Obr. 54. 

 
Obr. 55. Phylioceras bizo- 

natum, Fr. sp.  z 
Lenešic. 

Přiroz. velikost. 

 
Obr. 56.   Úlomek od 

Amm. 
polyopsis z Valdekn. 

VJ přiroz. velik. 

Obr. 54. Lytoceras Alexandři, Fr. ze Srnojed u Pardubic. 3V,krát zvětš 
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Původní exemplář pochází z vrstvy 3, v Březně. Velmi krásně zacho-
vaný exemplář, znázorněný obr. 54., obdrželi jsme od p. dr. Jahna ze 
Sr-nojed u Pardubic. 

Ammonites  (Phylloceras)  bizonatus,  Fr.  (Fr. et Schl. Cephalop. pag. 
40. Tab. 14. ůg. 7.) — Obr. 55. 

Byl jen ve dvou exemplářích nalezen v Lenešicích. 
Ammonites polyopsis, Duj. (Fr. et Schl. Cephalop. pag. 35. Tab. 6. fig. 3.) — 

Obr. 56. 
Úlomek, jenž druhu podobnému nasvědčuje, nalezen byl ve Valdeku u 

Geské Lípy. V novější době dostali jsme podobné úlomky ze sférosideri-tových 
vrstev u Března, tyto však nedostačily ku bezpečnému určení. Celý exemplář, 35 mm 
vysoký, s ostrou hranou pochází z vrstvy 5. a má také několik komor s laloky, 
takže hodí se ku zevrubnějšímu studiu. (Č. 1872.) Ammonites (Pachydiseus) 
peramplus, Mant. (Fr. et Schl. Cephalop. pag. 38. Tab. 14. fig. 4. a 5.) 

Mladé exempláře nalezli jsme ve stavu zkyzovatělém u Lenešic u Loun. 
Ammonites cf. latidorsatus, Michelin. (Pal. Franc. pag. 270. PÍ. 80.) 

Máme půl exempláře se zřetelnými loby ze Srnojed u Pardubic; týž 
upomíná velice na obr. 4. D'Orbignyho a bude časem zevrubněji studován. 

 
Obr. 57. Scaphites auritus, Fr. z krabové vrstvy 5. v Březně. 4krát zvětš. 

Čís. orig. 1625. Kreslil p. V. Nejdi. 

Scaphites Geinitzi, D'Orb.   (Fr. et Schl. Cephalop. pag. 42. Tab. 11. fig. 
11., Tab. 13. fig. 7, 8, 10, 12.) — [Teplické vrstvy str. 71. fig. 43.] 

Přichází hojně v Březnu ve vrstvě 3. a 4. v různých odrůdách a pře-
chodech od tvarů jednoduše žebernatých až ku tvarům s povrchem 
uzlo-vitým, jež uvádějí se jako „binodosus" a zejména z vrstvy 
síérosideritové známy jsou v pěkných, nesmáčknutych exemplářích. Jeden z 
těchto má silně žebrovitý aptychus. Kromě toho nalézáme druh tento 
všude, kde déle se v Březenských vrstvách pracovalo jako v Lenešicích, 
Valdeku, Dnebohách, české Kamenici, Srnojedech, Nemošiclch, Chocni atd. 
atd. 
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ScapMtes auritus, Fr. (Fr. et Schl. Cephalop. pag. 44. Tab. 13. a 14.) — Obr. 57. 
Ozdobný tento druh (kterýž snad představuje samečka druhu Se. Gei- 

nitzi) nalezli jsme ve vrstvách 0. a 3. v Březně, pak v Dnebohách a České 
Kamenici.   Ve  zkyzovatělém  stavu nalezena   zavinutá  čásť  v  Lenešiclch 

a Srnojedech. 
Hamites bohemicus, Fr.  (Fr. ot Schl.  Cephalop. pag. 44. Tab. 13. fig. 20.) 

— Obr. 58. 
Máme úlomky jednotnlků různého stáří z vrstev 3. a 4. v Březně, pak 

z České Kamenice, Nemosic, u Pardubic a ve stavu zkyzovatělém ze Srno- 
n 

Obr. 58. Hamites bohemicus, Fr. A. Úlomek z 3. vrstvy u Března v přiroz. velikosti.  B. Úlomek 
starého exempláře ze Srnojed u Pardubic v přirozené velikosti.    O.   Jeho   lobová  čára 

zvětšená. 
D. Úlomek z tenčí částí ze Srnojed, zachovaný ve zlatoskvělém kyzu; 6krát zvětšeno. E. Tentýž, 

pohled z předu pohledu na mezistěnu komorovou. 

jed u Pardubic. Všecky vyznačují se charakteristickou známkou tohoto druhu, 
že žabra v stejné síle přes celý závit probíhají. Hamites verus, Fr.  (Fr. 

et Schl. Oephalop. pag. 45. Tab- 13. fig. 13, 18 a 26. 
Hamites attenuatus Sow. u Reusse.) — Obr. 59. 

Úlomek z 3. vrstvy u Března, vyznačený šikmým postavením žeber. 
Hamites Geinitzi, D'Orb.  (Fr. et Schl. Cephalop. pag. 46. Tab. 16. ůg. 16.) — 

Obr. 60. 
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Popsán byl Reussem z Března,  později námi též v Lenešicích nalezen ve 
stavu zkyzovatělém. Hamites consobrinus, D'Orb. (Fr. et Schl. Cephal. pag. 
47.) 

Druh pochybný, popsaný Eeussem z Března, Yolenic a Měronic, nikoli však 
vyobrazený. ťrioceras? membranaceum, Fr. — Obr. 61. 

V Březně nalezl p. H. Mayer, řídící učitel v Malnicích, dva exempláře 
hlavonožce, jehož rodová příslušnost jest ještě nejistá, neboť jsou po ruce 

Obr. 59. Homítes verus, Fr. 
Obr. 60. Hamifes Geinitzii, D'Orb. 

Z Lenešic.   2krát zvětš. 

jen mladí jednotníci, kteří tvarem svým tvoří střed mezi rody Crioceras 
a Toxoceras. Větší exemplář A. jeví šikmou žebernatosť podobně, jako při-
chází to u druhu Ancyloceras pulcherimum D'Orb Menší exemplář B, vyobra-
zený ve zvětšeném měřítku, jest hladký, avšak vedle ležící úlomek prozra-
zuje, že silnější části závitu také byly žebernaty. Embryonální komůrka, 
vyobrazená (C) v silném zvětšení, nejeví žádné komůrky a teprve její rovná 
čásf má jednoduše zohybanou čáru lobovou. (Při pokusu čistění této zky-
zovatělé části odlitla tato při dotknutí jehlou.) 

 

Obr. 61.  Crioceras? membranaceum, Fr. z 5. "vrstvy u Března.  A. Celý exemplář v přiroz. 
velik. 

B. Počáteční dil exempláře s embryonální komůrkou, v levo od něho úlomek silnějšího závitu; 
6krát zvětš.   O. Embryonální komůrka a začátek komory 40krát zvětš. 
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Helioceras Reussianum, Gein. (Helioceras armatuin D'Orb. Fr. et Schl. Cephal. 
pag. 47. Tab. 14. flg. 14-19, Tab. 16. fig. 9.) [Teplické vrstvy str. 67. 
obr. 44.] — Obr. 62. 

 
Obr. 62. Helioceras Reussianum, Gein. Mladý zkyzovatělé exemplář z Lenešic, 2krát zvětš. 

Mladé exempláře, jichž začátek jest rovný (obr. 61.) přicházejí zkyzo-
vatělé v Lenešicích kromě různých velkých a silnějších závitů. V Březnu 
kromě vrstvy 3. jest to hlavně vrstva sférosideritová, která závity až 45 

 
Obr. 63. Baculites Faujassi var. bohemica z Března 

A. Mladý exemplář se zavinutou embryonální kamůrkou. 6krát zyětš.   B. Embryonální komůrka 
45krát zvětš.   U. Komora hlavní  s aptychem a z Chocně.  Přiroz. velikost.   B. Aptychus  

silně 
zvětšený, a. čásť žebernatá, h. hřbetní lištna, o. aptychus vedlejší. 
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široké poskytuje. Jinak přichází tento druh ještě u Vršovic (Louny), u 
Dne-bob, Srnojed, Holic, Chocně atd. 

Baculites Faujassi var. bohemiea, Fr. (Fr. et Schl. Cephalop. pag. 49. T. 13. 
fig. 29. a 30.) — Obr. 63. 
O tomto druhu, všude v Březenských vrstvách přicházejícím, podařilo se 
mně shledati nová data o embryonální komoře a o aptychu. V novém materiálu 
z vrstvy 3. u Března nalezl jsem již r. 1889. velmi malé exempláře s 
embryonálními komůrkami, jež jsem vykreslil a o nich ve dvou shromá-
žděních přednášel, nicméně vlastní publikaci ponechal si pro tuto svou práci.*) 
O aptychu poučil nás exemplář jeden z Chocně, u něhož při formátování 
odskočila od hlavní komory šupina, pod kterou objevil se aptychus (obr. 
C. a). Při silnějším zvětšení viděti lze dvě vyklenuté, ovální misky D: a, 
kteréž na zadní polovině soustřednými, zrněnými žebry E jsou opatřeny. 
Mezi oběma miskami leží hladké pole s vystupující střední lištnou b. Za 
aptychem leží menší pochybná miska se soustřednými žebry a paprskovitými 
pruhy a se 6 zřetelnými zoubky, které před zadním okrajem na skořápce 
spočívají, c. To postačiž jako poznámka předběžná. 

Aptychus cretaceus, Můnst. (Fr. et Schl. Cephalop. Tab. 13. fig. 2. a 3.) 
Malé tyto aptychy patří ku druhu Scaphites auritus, na doklad čehož 

jsme v novější době opětně kusy shledali z Března, Vunic, Voškovrchu 
u Poděbrad, Doln. Bousova u Sobotky a z jiných lokalit, zejména z bílých 
deskovitých opuk vysočiny Mělnické a z krajiny v okolí Pardubic, Nemošic atd. 

Poznámky o gastropodech. 

Následující přehled gastropodů vrstev Březenských nemožno považovati za 
úplný, neboť v poslední době získáno z Března mnoho druhů, které teprve ze-
vrubně studovati dlužno a které z části jen postačují, aby poukázáno bylo na exi-
stenci většího počtu druhů, avšak pro svou neúplnosť nemohou býti přesně určeny. 
Znázornění vyobrazením utrpělo v této části značnou újmu, neboť cliché, která při-
pravena byla pro monografii gastropodů českého útvaru křídového od prof. V. 
Weinzettla a jichž zde zároveň mělo býti upotřebeno, zničena byla okysličením 
a nemohla všechna v posledním okamžiku znovu býti pořízena. 

Turritella multistriata, Reuss. (Bělohorské vrstvy str. 99. obr. 38.) 
Zřídka v gastropodové vrstvě 3. u Března. Eeuss uvádí ji jako hojnu 

od Postoloprt a Března. Máme druh ten také z černodolu, české Kamenice, 
Dneboh, Doln. Bousova a jiných lokalit. 

Turritella acicularis, Reuss. (Reuss Verst. I. pag. 51. Tab. XI. fig. 17.) — Obr. 64. 
Pořídku v Lužici, Březnu, Lenešicích, Černodolu a Holicích. 

*) Zatím byly podobné  embryonální komory popsány z Ameriky,  vykazují však 
hustější seskupení mezistěn komorových na počátku ulity. 
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Turritella líoeggerathiana,  Goldf,  (Goldfuss III. pag. 107. Tab   197.  flg. 
1., 

Běloh. vrstvy Turr. Fittoniana str. 99. obr. 39.) 
Pořídku a nedostatečně zachovaná v gastropodová vrstvě u Března, pak 

u Lenešic a Cernodolu. Scala decorata, Gein. (Fr. 
Běloh, vrstvy str. 100. obr. 41.) 

Pořídku ve zkyzovatělém stavu v Lenešicích. 

 

 

Obr. 64.   Turritella 
acieu- 
larís, R.  Celý exemplář 

v přiroz. velik. z 
Března. 

Obr. 65.   Scala, sp. z 
gastropodová vrstvy v 
Březně. 4krát zvětš. 

Qbr. 66. Natica Gentii, Sow. 
z Března.  Přiroz velik. 

(Kreslil   prof.   
Weinzettl.) 

Scala, sp. — Obr. 65. 
Exemplář 11 mm dlouhý,  10 oblých závitů s vycházejícími žebry čítající, 

nalezen jednou ve vrstvě 3. u Března. Natica Gentii, Sow. (Fr. Běloh. vrstvy 
str. 101. obr. 45.) — Obr. 66. 

Pořídku v Dnebohách, hojna v Březnu, zkyzovatělá v Lenešiclch a 
Aschen-dorfu u České Lip. 

 

 

Obr. 67. Natica vu!ga> is, Reuss. Ze 
sfé-rosideritn u Března. 2krát 
zvétš. 

Obr. 68. Trochus Engelhardti, Gein. Z 
Lenešic.   Přiroz. velkost.   (Weinz.) 

Natica Roemfiri, Gein. {Běloh. vrstvy str. 101.  obr. 44.) 
Jediný krásný exemplář máme z krabové vrstvy 5. u Března. 

Natica vulgaris, Eeuss. (Reuss Verst. pag. 50.  Tab. X. fig. 22.   Běloh  
vrstvy jako N. lamellosa str. 101. obr. 43.) — Obr. 67. 

Všude hojna, kde Březenské vrstvy dobře jsou otevřeny. V Březně ve 
vrstvě 3. v koulích sférosideritových, kromě toho v Postoloprtech, Volenicích, 
Lužici, Lenešicích, Cernodolu u Loun, Měcholupech, české Kamenici, 
Val-deku, České Lípě, Aschendorfu, Sychrově atd. 
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Turbo decemcostatus, v. Buch. Teplické vrstvy str. 75. obr. 50.) 
Zřídka v Lenešicích a Holicích, české Kamenici, Dnebohách a Dolním 

Bousově. 
Trochus Engelhardti, Gein. (Elbethalgeb. II. pag. 163. T. 29. fig. 5.) — Obr. 68. 

Přichází zkyzovatělé v Lenešicích. Pak máme druh ten ještě z Valdeku, 
české Kamenice, Stroušnic a Aschendorfu u české Lípy. 

Trochus amatus, D'Orb.  (Gein. Elbethalgeb. II.  pag. 164. Tab. 29. fig. 7.  
Tr. Basteroti Keuss I. pag. 48.) — Obr. 69. 

Dle  Reusse ne vzácný u Března a Lužice.   V Holicích u Pardubic, v 
Lenešicích zkyzovatělý, pak v Dol. Bousově u Sobotky. Rissoa Reussi, Gein. 
(Běloh. vrstvy str. 102. obr. 46.) 

Pořídku v Březně ve vrstvě 3. a 4., zkyzovatělá, krásně zachovaná v 
Lenešicích, pak v černodolu, Aschendorfu a Dnebohách. Rissoa Blažkai, Fr. — 
Obr. 70. 

Exemplář 1% mm dlouhý se 4 závity, z nichž dva poslední opatřeny 
jsou úzkými, vystupujícími žebry. Jediný exemplář nalezl musejní kreslič 
p. Fr. Blažka v Březně. Přicházejí též ještě jádra velmi malých gastropoda, 
jejichž rodová příslušnost nemůže nyní bezpečně býti zjištěna. 

 
Obr. 69. Trochus amatus, D'Orb. 
z Holic. 6krát zvětš. Kreslil prof. 

V. Weinzettl. 

Obr. 71. Alvania Weinzettli, Fr. Z 3. 
vrstvy 

u Března, a. Celý exemplář se skořápkou. 
h. Jádro. 20krát zvětš. . 

Alvania Weinzettli, Fr. — Obr. 70. 
Exemplář se zachovanou skořápkou (a) jest 2l/2 mm dlouhý a má pět 

závitů, jež nesou vinutá, vystouplá žebra. Ústí jest ovální, obústí stluštělé. 
Jádro (b) hladké. Pořídku v gastropodová vrstvě 3. u Března. 

Nov. Genus. — Obr. 72. 
Tento zbytek vyznačen jest velmi jemným rýhováním poslední komůrky, 

jinak však jest velice fragmentární, takže rod bezpečně stanoviti nelze. 
Podávám přes to jeho vyobrazení, aby lokální sběratelé na zajímavou tuto 
zkamenělinu byli upozorněni. 

Obr. 70. RissoaBlaž-
kai, Fr. Z 3. vrstvy
u Března.   20krát 

ZYŠtŠ. 
I
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Pleurotomaria Hnearis, Mant.? (Tepl. vrstvy str. 74. Obr. 48). 
Z nejhlubší glaukonitieké vrstvy čís. 0. Březenského profilu máme jádro 

Pleurotomarie 11 cm.  široké, které připomíná habitus druhu PÍ. 
linearis 
z Tepl. vrstev.   Byl by to doklad, že tato nejhlubší vrstva tvoří 
přechod 
z Teplických vrstev do Březenských. Pleurotomaria  Baculitarum, 

Gein.   (Trochus sublaevis  Eeuss,  Pleurotomaria 
sublaevis, Eeuss. — Elbethalgeb. str. 167. Tab. 31.) — Obr. 73. 

 
Obr. 72.   Nov. Genus, z 

gastropodová vrstvy od Března. 
Přiroz. velikost. 

 
Obr. 73. Pleurotomaria 

Baculitarum, Gein. 
z Lenešic. 6krát zvětš.   (Kreslil prof. 

Wein- 
zettel.) 

Hojna v Lužici, Březně, Lenešicích, Dnebohách, Černodolu, Valdeku, Čes. 
Kamenici a mnohých jiných nalezištích. Dle nových zkoumání prof. V. 
Weinzettla má náležeti k rodu Solárium. V Březně nalezli jsme ji 
v gastropodové, jakož i v krabové vrstvě. 

Guilfordia acantliocliila. Weinz.  sp.   (Vesmír  1884. str. 32. obr. 2. a 3. 
— Guilfordia Waageni Jahn.) — Obr. 74. 

 

Obr. 74.  Guiifordia acanihochila, Weinz. sp. z Března v přiroz. velik. a. 
shora a b. od spodu. 

Ozdobný tento druh popsán a vyobrazen byl nejprve prof. V. Wein- 
zettlem ve Vesmíru jako Aporrbais acanthochila.   Dr. Jahn shledal, že 

druh ten náleží k rodu Guiifordia. Pořídku v gastropodová vrstvě u Března. 
Aporrhais megaloptera, Eeuss sp. (Rostellaria megaloptera, Reuss. Běloh. vrstvy 

str. 103.)   — Obr. 75. 
Hojna v Březnu a Velenicích a na všech dobře otevřených lokalitách 

6 
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Březenských vrstev v černodolu, Valdeku, Dnebohách, Kutné Hoře, Chocni 
a Čes. Kamenici. 

Aporrhais Reussi,  Gein. sp. (Eostellaria Eeussi,   Gein. Eeuss. I.  Tab. IX., 
fig. 9 a b.) — Obr. 76. 

Tato krásně zdobená forma přichází konstantně vedle A. megaloptera 
na více nalezištích v Březenských vrstvách a dlužno ji za samostatný druh 
považovati. Eeuss uvádí ji od Března a Lužice, co však o druhu tom 
z Tisy a Brzvan praví, vyžadovalo by revise. Kromě z Března máme 
druh ten z Dneboh, Černodolu, Valdeku, Čes. Kamenice, Sychrova a Ku-
nětické Hory. 

 

 

Obr. 75. Aporrhais megaloptera, Reuss 
sp. z gastropodová vrstvy u Března. 

Obr. 76.   Aporrhais Reussi,  Gein. 
sp. Přiroz. vel. (Kreslil prof. V. 
Weinzettl.) 

Rostellaria papilionacea, Goldf.. (Eeuss Verst. I. pag. 44. Tab. IX. fig. 6.) — 
Obr. 77. 

Eeuss uvádí druh ten za velmi vzácný z Lužice.   Krásný, tuto 
vyobrazený exemplář máme z Března. 

 
Obr. 78. Rostellaria eoarc- 

tata,  Gein. z České 
Kamenice.   Přiroz.   

velikost. (Kreslil   prof.   
V.   Weinzettl.) 

 
Obr. 79.   Aporrhais 

subu- 
lata (Rostellaria) Beuss 

z Března. 

Obr. 77. Rostellaria papilionacea, Goldf. z 3. vrstvy v Březně. (Kreslil prof. V. Weinzettl) 

«&»■»_»> 
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Rostellaria coarctata. Gein. (Reuss Verst. pag. 44. Tab. IX. fig. 1.) — Obr. 78. 
Eeuss uvádí tento druh velmi pořidku z Lužice; ve sbírkách musejních máme jej 
z Března a Oes. Kamenice. Aporrhais stenoptera, Goldf. (Teplické vrstvy str. 
70. Obr. 52.) 

Hojna v Březnu. Mnoho zkyzovatělých jader z Lenešice náleží snad 
k tomuto druhu. Kromě toho znám jest z Yolenice, Postoloprt, Černodolu, 
Valdeku, Sychrova a Aschendorfu. 

Aporrhais stibulata, Keuss sp.   (Kostellaria subulata Eeuss.  Verst. I. pag. 
46. IX. Tab. fig. 8. — Vesmír XIII. str. 56). — Obr. 79. 

 

 

Obr. 81. Fusus Nereidis, 
T. M. 

Obr. 80.   Aporrhais arachnoides     Obr. 82. Fusus cf. 
Requienianus, 
(Rostellaria),  Mtlller,  z Března.       D'Orb. z gastropooové  
vrstvy 
Přir. vel, (Kreslil prof. Weinzettl.) u Března. Přiroz. velik. 

Reuss  uvádí  druh  ten  z  Lužice,  Volenic  a Března, sami máme jej z 
černodolu u Loun, Ges. Kamenice, Valdeku a Dneboh. Aporrhais arachnoides, 
Miiller. — Obr. 80. 

Máme 2 exempláře z Března. — Eeuss uvádí ještě z Březenských vrstev 
Rošt. d i v a r i c a t a  z Března (I. pag. 46. Tab. IX. fig. 2.) a R. tenui- 

 
Obr. 83. Fusus depauperatus, 

Keuss, z gastropodová vrstvy 
u Března. 6krát zvětš. 

 
Obr, 84,  Tritonium sp. ze Srnojed. 2V,krát 
zvětš. 

s t r i a t a  z Volenic (I. pag. 46. Tab. IX. flg. 4),  o nichž nemáme správného 
úsudku, neboť nemohli jsme originály srovnati. Rapa caneellata, Sow. 
(Bělohorské vrstvy str. 106. Obr. 57.) 

Pořídku v gastropodová vrstvě v Březně, pak v Lenešicích a Dnebohách. 
6* 
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Fusus Nereidis, v. Miinst. — Obr. 81. 
Zřídka v Březně a Lenešicích. Fusťis cf. Requienianus, D'Orb. 

(Pal. Fr. pag. 225. pl. 342. — Obr. 82.) 
Pořldku v gastropodová vrstvě u Března. 

 

Obp. 85. Canceljaria sculpta, Obr. 86. Cerithium Luschitzianum, Gcin. z Lu- 
So-w. sp. z Lenešic.   5kr. zvětš. žice. A. Přiroz. velik. B. Závit zvětšený. 

Fusus depauperatus, Eeuss.   (Reuss I. pag. 44, Tab. XII. fig. 7.) — Obr. 83. 
Pořídím v Březně. 

Tritonium, sp. — Obr. 84. 
Zkyzovatělé exemplář ze Srnojed postačí právě jem konstatovati, že rod 

Tritonium tu přichází. 

 
Obr. 87.  Cerithium binodosum, 

Romer.   žkrát zvětšeno. 
(Kreslil prof. V. 
Wemzettl.) 

 
Obr. 88. Cerithium pseudoclathra- 

tum, D'Orb.   Dle 
zkyzoyatělého 

esempl. z Lenešic.   (Kreslil 
prof. 

V. Weinzettl.) 

Cancellaria sculpta,   sp. Sow.  (Litorina  sculpta Sow. Reuss. I. pag. 49, 
Ťab. X. ůg. 16.) — Obr. 85. 

Reuss uvádí druh ten z Března, sami máme jej ve zkyzovatělém stavu 
z Lenešic 

Neptuuea carinata, Weinz. in lit. 
Lenešice. 
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Cerithium Luschitzianum, Gein. (Elbethalgeb. II. pag. 176). — Obr. 86. 
Přichází hojně v Lužici u Biliny a bylo také v Březně, Dneboháeh 

a Levíně nalezeno. 
Cerithium binodosum, Rom.  (Elbethalg. II. pag.  176. Tab.   131.  fig.  

4.) — Obr. 87. 
Pořídku v Březně. 

Cerithium fasciatum, Reuss. (C.  subfasciatum D'Orb. Prodr. II. pag. 231. — 
Geinitz Elbethalg. II. 175. Tab. 31. fig. 3.) 

Má pouze 3 granulované pásky, z nichž nejhořejší v bezprostředním 
sousedství švu má zrno nejjemnější. — Dle Reusse v Březně, Valdeku, 
Lenešicích, Černodolu a Dneboháeh. 

Cerithium pseudoelathrattim, D'Orb. (Elbethalg. II. pag. 176. Tab. 131. fig. 5.) 
- Obr. 88. 

Pořídku zkyzovatělé v Lenešicích. 
Cerithium cf. Dupinianum, D'Orb. (Pal. Fr. pag. 354. Tab. 227.) — Obr. 89. 

Dvakrát nalezeno v gastropodové vrstvě u Března; podobá se velmi 
druhu 0. Dupinianum, jest však jemněji čtverečkováno. 

 

 

Obr. 89. Cerithium cf. Dupini-
anum, D'Orb. z gastropodové 

vrstvy n Března.   
Přirozená velikost. 

Obr. 90. Ceritihum cf. 
pro-vinciale, D'Orb.  z 
gastropodové vrstvy  u 

Března. Přiroz. vel. 

Obr. 91. Mitra Roemeri, D'Orb. 
Přiroz. vel. (Weinz.)  Se 

zřetelnými třemi záhyby na 
vřetenu. 

Cerithium cf. provinciale, D'Orb. (Pal. Fr. pag. 380. Tab. 233. fig. 3.) — Obr. 90. 
Náš exemplář, jenž podobá se velmi úlomku, který vyobrazil D'Orbygni, čítá 16 

závitů.   Zrnitá linie na švu není zřetelně zachována. Voluta elongata, Sow. 
sp. (Geinitz Elbethalgeb. pap. 172. Tab. 31- fig. 1.) 

S vyobrazením Geinitzovým souhlasí exemplář z Března (Collectio Curda), který 
však^není tak zachován, aby připouštěl bezpečné určení druhu. Mitra Roemeri, 
D'Orb.   (Pleurotoma Eoemeri, Reuss, Běloh. vrstvy, str. 110. obr. 58.) — 
Obr. 91. 

Nezřídka v Lenešicích a Lužici. Mitra clathrata, Reuss. 
(Reuss Verst. I. pag. 44. Tab. IX. fig. 13.) 

Dle Reusse pořídku v opukovém slinu u Března.   Určení rodu 
vyžadovalo by ještě revise. 
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Cylichna cyliudracea, Loven. (Elbethalgeb. II. Tab. 31. fig. 12.) — Obr. 92. 
Přichází v gastropodová vrstvě u Března, v Lenešicích,  pak v černo-dolu, 

Čes. Kamenici, Valdeku a Dnebohách. Acteon doliolum, Můller. — Obr. 93. 

 

 

Obr. 93. Acteon doliolum, Mťiller. 
Dle zkyzovatélého exempláře 

(kreslil prof. V. Weinzettl. 3krát 
zvětšeno). 

Obr. 92.   Cylichna cylindracea, 
Loven. 

Dle   zkyzovatélého   exempláře   
kreslil 

prof. V. Weinzettí.  a Zvětš.  se 
sculp- 

turon. b, c Jádro. 

Obr. 94. Acteon 
ovum, Duj. z 
Března. 

Zřídka zkyzovatělý v Lenešicích; menší, nedostatečně zachovaný exem-
plář z Března (?). — Též v Černodolu. 

Acteon ovum, Dujard. (Gem. Elbethalgeb, II. pag. 176. Tab. 29. fig. 16. a 17.)— 
Obr. 94. Pořldku a špatně zachovaný v Březně a zkyzovatělý v Lenešicích. Acteon 
elongatus, Sow. (Keuss I. pag. 50. Tab. 7. fig. 21. — Acteonina lineo-lata 
Weinz. in lit.) — Obr. 95. 

 

 
Obr.  95.   Acteon  elongatus,  

Sow.? 
Z  gastropodová   yrstvy u  

Března. 
'Skrát zyětš. 

Obr, 96.  Ayellana Humboldti, Mtiller. 
a—d Přirozená velikost, e Skrát zvětšeno, / povrch 

silně  zvětšený. 
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Eeuss uvádí jeden druh Acteonu jménem A. elongatus Sow, z Března, 
avšak vyobrazení jeho nedostačuje stotožniti s ním exempláře, jež z Března 
máme. Ještě obtížnější jest to z kamenných jader z Lenešic, která 
Wein-zettl jako Acteoninu lineolatu označil. Omezujeme se proto vyobraziti 
3krát zvětšený exemplář z Března. Podobné formy máme též z Dneboh a 
čes. Kamenice. 

Avellana Humboldti, Muller.   (Muller Gastrop. der Aachner Kreide pag. 12. 
Tab. 3. fig. 15. a—c.) — Obr. 96. Přichází v čes. Kamenici, Valdeku a 
Aschendorfu u Čes. Lípy. 

 

Obr. 97.   Scaphander  cretaceus,     Obr. 98. Acmaea depressa,     Obr. 99. Denialium glabrum, 
Gein. 
Fr.  Z gastropodová vrstvy (Weinz. in lit.)  Z Března.     Z gastropodová vrstvy u 
Března, 

u Března. Přiroz. velik. 3krát. zvětš. (Kreslil prof. Weinzettl.) 

Scaphander cretaceus, Fr. — Obr. 97. 
Zajímavý tento zástupce rodu Scaphander byl mnou jen jednou roku 

1865 sbírán.   Vroubení okraje zřetelně svědčí pro jeho příslušnost k 
rodu 
Scaphander. Acmaea depressa, (Weinz in lit.) (Fissurella depressa Gein. 

Char. pag. 75. Tab. 
18. fig. 24. Reuss I. pag. 41.) — Obr. 98. 

 

 

Obr. 100.   Dentalium medium, Sow. z Čes. 
Kamenice. A. Přiroz. vel.   B. Cásf 
zvětšená. 

Obr.  101.   Dentalium 
polygonům, 
Reuss.  Zlomek zvětš. z 
Března. 
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V Chocni na velkých inoceramech, pak v Lužici, Březně a Dolním 
Bousově. 

Dentalium glabrnm, Gein. (Weinzettl, „Vesmír" 1886 pag. 272. fig.5.). — Obr. 99. 
Pořidku v gastropodová vrstvě u Března,  pak Y Černodolu, Vunicích, 
čes. Kamenici, Hrobech, Dnebohách a Dol. Bousově. 

Dentalium medium,  Sow.  (Eeuss I. pag. 40. — Weinzettl „Vesmír" 1886 
pag-272. fig. 2.) — Obr. 100. 

Druh pro vrstvy Březenské velmi význačný a silně rozšířený, který na 
všech dobře přístupných nalezištích přichází. 

Dentalium polygonům, Eeuss. (Eeuss I. pag. 41. Tab. XI. fig. 5. — Weinzettl 
„Vesmír" 1886 pag. 272. fig. 3.) — Obr. 101. 

Eeuss uvádí tento druh z Března, Volenic a Postoloprt; sami máme jej 
z gastropodové vrstvy a ze sférosideritu od Března, pak z Lenešic 
a Černodolu. 

Cardium lineolatum, Eeuss. (Eeuss Verst. II. pag. 1. Tab. XXXV. fig. 17. — 
Teplické vrstvy str. 73. 

Druh tento nalezli jsme jen v pochybných vrstvách u tunelu sychrov- 
ského, i svědčí nález ten také náhledu, že jsou to přechodové vrstvy mezi 
Teplickými a Březenskými. Cardium semipapillatum, Eeuss. (Eeuss 

Verst. II. pag. 1. Tab. 46. fig. 12. — 
Teplické vrstvy str. 72. Obr. 59.) 

 
B 

Obr. 102. Nucula seminularis, v. Buch. A. Kamenné jádro s dobře zachovanými zám-
kovými zuby z Března. B. Celý exemplář se strany s dobře zachovanou skořápkou 
z Března.   O. Zkyzovatělé jádro se švem zámkovým z Lenešic.   Zvětšeno 
3'/2krát. 

Druh tento již v Teplických vrstvách přicházející jest pro Březenské 
vrstvy velmi význačný, neboť nalezli jsme jej tu ve vrstvě 3. a 4. v Březnu, 
pak v Černodolu, Bousově, Dnebohách a Eeuss uvádí jej také z Postoloprt. 

Cardita tenuicosta, D'Orb.  (Eeuss Verst. n. pag. 4. Tab. 33. fig. 16. — Gein. 
Elbthalg. H. pag. 60. Tab. 17. fig. 11—13. — Tepl. vrstvy str. 73. Obr. 62.) 

Dle Eeusse v Lužici a Hořenci. Hojna v Březně ve vrstvě nuculové (0), 
jakož i ve vrstvě gastropodové (3).  Kromě toho v Černodolu, Lenešicích, 
Holicích, Srnojedech, Dnebohách a Dol. Bousově. 
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Isocardia cretacea, Goldfuss. (Teplické vrstvy str. 71. Obr. 54.) 
Kamenná jádra z Března, jichž příslušnost jest nejistá. A 

starte acuta, Eeuss. (Bělohorské vrstvy str. 110. Obr. 73.) 
Zřídka v Březně (3), Lenešicích a Dol. Bousově. Astarte 

nana, Eeuss. (Bělohorské vrstvy str. 110. Obr. 74.) 
Pořldku v Březně a Valdeku. Cyprina Hubleri, Gein. 

(Bělohorské vrstvy str. 112. Obr. 77.) 
Jádra bez skořápek podobají se oněm, která máme z vrstev Bělohorských. 

Odrv IŮ3. Nucula ovata, Maut. 
Z gastropod. vrstvy z Března. 

4krát zvětšeno. 
 
Obr. 104. Nucula transiens. Fr. ze Skuhrova.  A.  2krát 

zvětšeno. B. 4'/2 krát zvětš.   O.  Zlomek skořápky silně 
zvětšený. 

Eriphyla lenticularis, Goldf. sp. (Bělohorské vrstvy str. 112. Obr. 78.) 
Hojna v Březně (vrstva 3. a 4.), pak v Dnebohách a Dol. Bousově. Velké 
exempláře v Sychrově. 

Nucula pectinata, Sow. (Bělohorské vrstvy str. 112. Obr. 79.) 
Všude hojna, kde Březenské vrstvy dobře jsou otevřeny. V Březně již v nu-
culové vrstvě (0), pak ve vrstvách 2., 3. a 4. Kromě toho v Postoloprtech, 
Lenešicích, Košově, černodolu, Lužici, Vunicích, Valdeku, české Kamenici, 
Dnebohách, Srnojedech, Holicích, Chocni a Sychrově. 

Nucula semilunaris, v. Buch. (Bělohorské vrstvy str. 113. obr. 80.) — Obr. 102. 
Velmi hojna ve všech polohách a na všech dobře přístupných lokalitách. 

Nucula ovata, Mantell. = Mant. (Eeuss Verst. H. pag. 8. Tab. 34. fig. 25. — 
Nucula Mantelli Gein.) — Obr. 103. 

Pochybný tento druh přichází dle Eeusse u Lužice a Března. Podobné 
kusy máme z Černodolu, Levína a Sychrova. Tato Nucula jest jemněji pru-
hovaná a po každé straně jest 9 zámkových zubů. 

Nucula transiens, Fr. — Obr. 104. 
Druh tento jest přechodním tvarem mezi rody Nucula a Leda, jest 

dvakrát tak dlouhý jako vysoký, vrchol má v přední třetině. Přední okraj 
má 7, zadní 12 zubů. Skořápka jest zdobena jemnými a nestejně silnými 
žebry.  Máme druh ten ze Sychrova, Března, Vys. Mýta, Vinařic a Levína. 

Leda siliqua, Goldf. sp. (Nucula siliqua, Eeuss. — Fr. Bělohorské vrstvy str. 113. 
Obr. 81.) 
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Dle Eeusse ne hojna v Lužici, Březně a Postoloprtech. Máme exem-
pláře z Března z nuculové a gastropodová vrstvy, pak z Černodolu, 
Dne-boh, Valdeku a české Kamenice. 

Leda producta,  D'Orb. sp. 22.  Čís. 518.  Prodrom.   (Nucula producta, Mls. 
— Eeuss II. pag. 7. Tab. XXXIV. fig. 17-20.) — Obr. 105. 

Podávám od tohoto druhu vyobrazení dle exempláře, jenž označen jest 
etiketou Nucula producta, vlastnoručně Eeussem psanou, abych příštímu 
monografovi křídových Nucul práci usnadnil. Zubů jest v předu 12, v zadu 

 

Obr. 105. Leda producta, D'Ort>. z Března. Zvětšeno 3'/2krát. 

15. Eeuss uvádí druh ten z Března a Lužice, jakož i z některých nalezišť vrstev 
Teplických, rovněž pak z Chlomeckých vrstev  u Chřibské;   přes to neměli 
jsme příležitost exempláře z těchto nalezišť srovnati. Pectunculus insculptus, 
Eeuss.  (Eeuss Verst. II. pag. 8.  Tab. 35. fig. 5.) — Obr. 106. 

Přichází v Lužici, Březně, Postoloprtech, Černodolu, Valdeku a České 
Kamenici. Pectunculus arcaceus, Eeuss. (Reuss Verst. II. pag. 8. Tab. 35. fig. 
4.) 

Dle Reusse velmi vzácná v Postoloprtech. Příslušnost rodová pochybná. 

 

Fig. 106,   Pectiinculus in-        Obr. 107. Area bifida,        Obr. 108.   Area 
pygmaea, 
seulptus, Eeuss. Z Března.    Eeuss.  Z Března,  ískrát Eeuss. 

ákrát zvětšeno. zvětšeno. Kopie dle Eeusse. 

Area truncata, Eeuss. (Eeuss Verst. II. pag. 10. Tab. 34. fig. 35.) 
Pořídku v Březně. 

Area (Cucullaea) striaťula, Eeuss. (Eeuss Verst. II. pag. 12. Tab. 34. fig. 28. 
Fr. Teplické vrstvy str. —. Obr. 64.) 

Dle Eeusse nikoli pořídku v Lužici a Březnu. Máme exempláře z Čer-
nodolu, Valdeku, České Kamenice, Sychrova a Chlumce. 
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Area (Cucullaea) undulata, Eeuss. (Reuss Verst. II. pag. 12. Tab. 34. fig. 33. 
a 39. — Fr. Teplické vrstvy str. 74. obr. 65.) 

Dle Keusse velmi hojna v Lužici a Březnu. Kromě toho máme ji z 
Čer-nodolu, Měcholup, Valdeku, České Kamenice, Košová, Sychrova a Chocně. 
Area Geinitzii, Keuss. (Reuss Verst. II. pag. 11. Tab. 34. fig. 31. — Fr. Tepl. 
vrstvy str. 74. obr. 63.) 

Jednotlivě v Lužici, Postoloprtech a Valdeku. 

 

Obr. 109. Area dictyophora, Keuss. Z Března. 7krát zvětšeno. 

Area bifida, Reuss.  (Reuss Verst. II. pag. 10. Tab. 34. fig. 40.) — Obr. 107. 
Pořídku v Březně, Postoloprtech a Dnebohách. 

Area pygmaea, Reuss. (Reuss Verst. II. pag. 11. Tab. 34. fig. 38.) — Obr. 108. 
Dle Reusse nikoli vzácná v Březně, Postoloprtech, Lužici a Volenicích. Area 
dictyophora, Reuss.  (Reuss Verst. II.  pag. 10.  Tab. XXXIV. fig. 29.) — 
Obr. 109. 

Dle Reusse velmi pořídku v opukovém slinu u Postoloprt. Jediný exem-
plář máme z Března, jehož vyobrazení jest připojeno. 

 

Obr, 110. Area propinqua, Eeuss. Z Března. A. 6krát zvětšeno. B. Úlomek skořápky 
silně zvětšený. 

Area (Cucullaea) propinqua, Reuss. (Eeuss Verst. II. pag. 12. Tab. 34. fig. 34) 
— Obr. 110. 

Dle Reusse velmi vzácná v Lužici. Máme exempláře z Března. 
Pinna decussata, Goldf. (Fr. Bělohorské vrstvy str. 115. obr. 86.) 

Úlomek tohoto druhu, v našem útvaru křídovém velmi rozšířeného, na-
lezli jsme jednou v gastropodové vrstvě v Březně. 

Pinna nodulosa, Reuss.  (Reuss Verst. II. pag. 14. — Mytilus Neptuni,  Goldf. 
Fr. Bělohorské vrstvy str. 115. obr. 87.) — Obr. 111. 
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Druh tento, již v Bělohorských vrstvách vystupující, přichází v 
exem-. plářích dobře v poloze postranné zachovaných v bílých inoceramových 
opukách na Voškovrchu u Poděbrad. V plastičtějších šedých polohách 
Březenských vrstev přichází obyčejně z předu do zadu stlačená, takže Mytilu 
se podobá. Eeuss uvádí druh ten z Lužice; sami máme jej z Března (3), 
Vunic, Dne-boh, Levína, Voškovrchu a Chocně. 

Pholas reticulata, Muller.  (Můller Monographie  der Petrefacten der  
Aachen. Kreideform. pag. 15. Tab. 7. fig. 17.) 

Zkyzovatělý exemplář máme z Lenešic. Lithodomus spathulatus, 
Eeuss. (Fr. Bělohorské vrstvy str. 116. obr. 92.) 

Jediný exemplář máme z gastropodová vrstvy u Března. 
Lithodomus cf. rostratus, D'Orb. (Fr. Jizerské vrstvy str. 99. obr. 72.) 

Pořídku v gastropodová vrstvě u Března. 
Modiola capitata, Zittel. (Fr. Bělohorské vrstvy str. 118. obr. 97.) 

Pořídku v gastropodové jakož i v krabové vrstvě u Března. 

 
Obr. I I I .  Pinna nodulosa, Reuss.   A.  Celý exemplář z předu v přirozené velikostí. 

B. Úlomek skořápky zvětšený. 

Teredo ornatissimus, Fr. — Obr. 112. 
Skvostně zdobená vrtavá škeble z gastropodové vrstvy u Března, která 

připomíná celkovým habitem druh Ter. Eequinianus Matheron (od něhož však 
jen jádro jest známo). Možno, že náleží tato vrtavá škeble ku zvířeti, kteréž 
dosud jako Gastrochaena amphisbaena uváděno bylo a jehož teredovité 
roury nejsou v Březně vzácný. 

Gastrochaena amphisbaena, Gein.  (Fr. Bělohorské vrstvy str. 116. obr. 
93.) — Obr. 113. 

Eoury tyto patří bezpochyby k některému druhu rodu Teredo. Vyobra-
zený- kus z Března představuje větev stromovou, která na povrchu 
moře 
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plovavši tak zvířetem byla provrtána, že málo zbylo z hmoty dřevové.  Po-
dobné nálezy známy jsou z Lužice, Lenešic, Chocně a j. 

Corbula bifrons, Eeuss. (Eeuss Verst. II. pag. 20.) 
Eeuss popisuje druh tento bez vyobrazení: 3V3 čárek dlouhá, trochu 

nižší nežli C. caudata, břichatá, o nestejných skořápkách, z předu zaokrou-
hlena, vzadu prodloužena a skoro rovně uťata. Povrch ostře a soustředně 
pruhovaný, dolní okraj uvnitř vrubovaný. Pořídku v Lužici a Březně. 

Corbula caudata, Nilss. (Fr. Bělohorské vrstvy str. 121. obr. 107.) 
Eeuss uvádí druh ten z Března a Lenešic. Sami nalezli jsme jej ve 

vrstvě 2. a 4. Březenského profilu, kromě toho též v Oernodolu, Valdeku, 
Dnebohách, Bousově, Chocni a Vys. Mýtě. 

Thracia bicarinata, Eeuss. (Area bicarinata, Eeuss II. pag. 10. Tab. 34. ůg. 43.) 
— Obr. 114. 

Škebli tuto čítal Eeuss do rodu Area, ačkoli o povaze zámku se ne-
zmiňuje.   Z Března máme podobný exemplář,  na němž ničeho nelze 
zna- 

 
Obr. 114. Thracia bicarinata, Keuss sp. Z 
Března. Skrát zvětšeno. 
O
b
r
.
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atissi-mus. Exemplář se 
skořápkou z gastropodová 
vrstvy u Března. 3krát 
zvětšeno. 

 
Obr. 115.   Lyonsia carini-     Obr. 113. Gastrochaena am- 

fera, D'Orb. phisbaena, Gem. Obr. 116.   Pholadomya decussata, 
Phil. 

2krát zvětšeno. Z Března v přiroz. velik. Z Března. Žkrát zvětšeno. 

menati o vrubovaném zámku a jejž také k rodu Thracia" řadím dle zářezu 
dolního okraje a dle dvou záhybů, od vrcholu vybíhajících.   Jádro, které 
D'Orbigny jako Thracia gibba popisuje a vyobrazuje (Pal. Fr. PÍ. 374) jest 
mnohem větší, kratší a vyšší. lyonsia carinifera, D'Orb. (Pal. Fr. Lamellibr. p. 
385. Tab. 373.) — Obr. 115. 
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Jediný exemplář z krabové vrstvy (5) u Března. Náš kus souhlasí 
dosti s vyobrazením D'Orbignyho, avšak přední čásť jest kratší a 
přirů-stací vrstevnice méně pravidelný. 

Leguminaria truncatula, Eeuss. (Siliqua truncatula, Eeuss.   Bělohorské vrstvy 
str. 117. obr. 95.) 

Pořídku v Březně, Dnebohách a Dol. Bousově. 
Modiola tetragona,  Eeuss.   (Eeuss Verst. II.   pag. 15.   Tab. 33.   fig. 6. 

— Fr. Teplické vrstvy str. 74. obr. 68.) 
Pořídku v Březně, Cernodolu a Sychrově. Leguminaria Peter si, 

Zittel (Siliqua Peter si Fr. Běloh. vrstvy str. 117. obr. 96.) 
Pořídku v Březně ve vrstvě nuculové. 

Pholadomya deeussata, Phil. (Eeuss Verst. n. pag. 17. — Cardium decussatum 
Goldfuss H. pag. 222. Tab. CLXV. fig. 2.) — Obr. 116. 

Dle Eeusse velmi vzácná v Lužici a Březně. Sami nalezli jsme krásné 
exempláře v gastropodové a krabové vrstvě v Březně, pak ve Valdeku. 

 

 

Obr. 117, Venus laminosa, Reuss. 
Z Hrobců. A. 3krát. zvětš. JS. Úlomek 

skořápky silně zvětšený. 

Obr. 118. Venus parva, Sow. 
Kopie dle Eeusse.   

Přirozená. 
velikost. 

Tellina concentrica, Eeuss. (Fr. Bělohorské vrstvy str. 120. obr. 103.) 
Dle Eeusse hojna v Lužici a Postoloprtech. Nalezli jsme ji v gastro-

podová vrstvě v Březně, pak v černodolu, české Kamenici, Sychrově, 
Dne-bohách, Dol. Bousově a Chocni. 

Venus laminosa, Eeuss. (Eeuss Verst. II. fig. 21. Tab. 41. fig. 6., 15.) — Obr. 117. 
Druh pro Březenské vrstvy velmi význačný. Eeuss uvádí jej z Března, 
Postoloprt, Volenic a Johnsbachu.   Máme jej z Černodolu,  Čes. 
Kamenice, Hrobců, Valdeku, Dneboh a Dol. Bousova. 

(Pode jménem Venus concentrica Eeuss nalézá se v naší sbírce exemplář s eti-
ketou Eeussovou. Exemplář ten jest Venus laminosa.) Venus subdecussata, 
Eom. (Fr. Bělohorské vrstvy str. 121. fig. 106.) 

Kamenná jádra máme z Černodolu, Sychrova a Dol. Bousova, kteráž s 
vyobrazením Eeussovým (II. Tab. XLI. fig. 13.) úplně souhlasí. Venus parva, 
Sow. (Eeuss Verst. pag. 20. Tab. 41. fig. 16. a 17.) — Obr. 118. 
Reuss uvádí druh ten jako hojný z Lužice, Března a Volenic. Venus pentagona, 
Eeuss. (Verst. II. pag. 21. Tab. XLI. fig. 7., 8.) — Obr. 119. Eeuss uvádí tento 
druh jako vzácný z Března. Kromě toho uvádí Venus tenera Sow. z Lužice.   
Máme mimo uvedené druhy ještě řadu kamenných 

 



95 

jader z Března, která snad k rodu Venus náležejí,   však  pro nedostatečné 
zachování nemohou býti bezpečně určena. Avicula Geinitzi, Reuss. (Reuss Verst. 
II. pag. 23. Tab. 32. flg. 6.)      Obr. 120. 

Jednotlivě v Lužici, Březnu a Dnebohách. 
Avicula pectinoides, Eeuss. (Eeuss Verst. II. pag. 23. Tab. 32. fig. 8. a 9.) — 

Obr. 121. 
Pořídku v Lužici, Březnu, Volenicích, Ces. Kamenici, Dnebohách a na 

Voškovrchu u Poděbrad. 

Avicula glabra, Reuss. (Reuss Verst. II. pag. 22.) 
Reuss uvádí druh tento z Března a Postoloprt. Sám považuji jej jenom za 

druh A. anomala, z něhož zbyla v negativu žebrovaná povrchní vrstva 
skořápky.   Při sbírání dotyčných exemplářů měla by se vůbec negativům 
zvláštní pozornost věnovati. (Avicula minuta, Eeuss.) (Reuss Verst. pag. 23.) 

Popis Reussův zní: 2J/2—3 čárky vysoká, tvaru kruhovitého, šikmo 
oválního, mírně klenutá. Křídla od hřbetu skořápky nejsou žádnými rýhami 
oddělena; přední z nich z polovice tak dlouhé, jako vysoká jest celá lastura; 

 
Obr. 120.  Avicula Geinitzi, 

Reuss.   Z Března.   2krát 
zvětšeno. 

Obr. 121. Avicula 
pectinoides, Z Března. 2krát zvětšeno. 

zadní křídlo malé, zaokrouhlené. Tlustá, leskle bílá skořápka jest hladká, s velmi 
jemnými soustřednými liniemi.   Velmi pořídku s druhem Av. paucilineata v 
Lužici. Vyobrazení Eeuss nepodal a ve sbírkách nemáme ničeho podobného. 
(Avicula neglecta, Eeuss.) (Eeuss Verst. II. pag. 23. Tab. 32. fig. 10.) 

Pořídku dle Eeusse v Lužici a Březně. 
(Avicula paucilineata, Reuss.)   (Eeuss Verst. II. pag. 23. Tab. 32.  fig. 11.) 

Dle Eeusse jednotlivě přichází v Lužici. 

Gervillia solenoides, Defr. (Fr. Bělohorské vrstvy str. 122. obr. 109.) 
Nezřídka v Lužici, Březně, černodolu a Valdeku. 

Inoceramus Cuvieri, Sow. (Fr. Teplické vrstvy str. 77. obr. 74.) 
Jak v Březně tak i na většině lokalit Březenských vrstev nalezli jsme 

exempláře, které souhlasí s vyobrazením z vrstev Teplických shora cito-
vaným. V Chocni dosahují exempláře největších rozměrů asi 20 cm. 

Inoceramus latus, Mantell. (Geinitz Elbthalgeb. II. pag. 45. Tab. 13. fig. 4., 5. 
— Eeuss Verst. pag. 25. — Fr. Teplické vrstvy str. 78. obr. 75.) 

 
Obr. 119. Venus pentagona, 
Reuss.   Z Března.   
Kopie dle Rensse. 
žVžt át ětš
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Hojný v Lužici a Březně. Také nalezli jsme druh ten v Dol. Bousově 
a ve sférosideritové vrstvě (4) v Březně. Poslednější mají mnohem větší 
křídla nežli exemplář z Teplických vrstev vyobrazený a náležejí tudíž ku 
tvaru širšímu. Také z gastropodová vrstvy v Březně máme exempláře, které 
upomlnají na druh Inoceramus Crispi z Teplických vrstev vyobrazený 
(str. 82. obr. 73.), avšak opět co se týče křídla odchylují se tím, že okraj 
rovný a nikoli zaokrouhlený. 

Inoceramus planus, von Můnst.  (Eeuss Verst. II. pag. 25. Tab. 37. tig. 11.) 
obr. 122 a 123. 

Exempláře z Března dosti odchylují se ve příčině postavení vrcholu 
od kusů, Eeussem vyobrazených, neboť neleží tento skoro ve středu, nýbrž 
v přední třetině. Dle popisu jsou exempláře z Března to, co Eeuss bral 
za druh I. planus, i podávám dle nich vyobrazení č. 122. Kromě toho máme 
exempláře z Černodolu a Valdeku, které mají hranatá, paprskovitá žebra 
(obr. 123), z kteréž příčiny je jako var. cos tata označuji. 

 

 

Obr. 122. Inoceramus planus, vonMiinster. 
Normální tvar z Března.  Příroz. 
velikost. 

Obr. 123. Inoceramus planus, von Můnster. 
var, costata.   Z černodolu.   Přiroz. 
velik. 

(Inoceramus Brongniarti, Parkin.)  (Eeuss II.  pag. 24. — Bělohorské  vrstvy  
str. 125. obr. 111.) 

Eeuss uvádí jej z Lužice, Postoloprt a Března, nemáme však ničeho, co by 
toto udání, pravdě velmi nepodobné, potvrzovalo. Také udání Eeus-sova, že In. 
concentricus a striatus Mant. v Lužici a Březně se vyskytují, vyžadovalo by revise 
monografa Inoceramů. Jak nesnadno jest druhy fixovati, vysvítá i z toho, že Gůmbel 
inoceramy z Lužice jako nový druh In. striatocostatus uvádí. (1868. Geognost. 
Beschreibung d. Kón. Bayern II. pag. 766.) Lima septemcostata, Eeuss. (Fr. 
Bělohorské vrstvy str. 125. obr. 114.) 

Velmi vzácná v Březně. Lima elongata, Sow. (Fr. 
Bělohorské vrstvy str. 125. obr. 116.) 

Pořídku v gastropodová vrstvě v Březně a České Kamenici. Povrch na 
negativu exempláře z České Kamenice jeví jemné podélné pruhování na 
žebrech, čímž blíží se druhu L. Astieriana D'Orb. D'Orbigny dělí v 
pro-dromu druh L. elongata z Čech od druhu Sowerbyho a dává jí jméno L. 
Eeussi. 
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Lima granulata, Deshayes. (Eeuss Verst. II. pag. 32. Tab. 38. fig. 21. — Fr. 
Teplické Vrstvy str. 78. Obr. 76.) 

Pořídku v Březně (3, 4), Vršovicích a Sychrově. Lima 
Hoperi, Deshayes. (Fr. Teplické vrstvy str. 79. Obr. 78.) 

Pořídku ve vrstvách 2 a 3. v Březně. Dle Eeusse též v Lužici. 
Lima semisulcata, Eeuss. (Fr. Bělohorské Vrstvy str. 125. Obr. 115.) 

Máme dva exempláře bez skořápek z gastropodové vrstvy v Březně, u 
nichž žebra a jejich uzlování mnohem je nezřetelnější nežli u exemplářů z 
Bělohorských vrstev. Pecten Nilssoni, Goldf. (Fr. Bělohorské vrstvy str. 127. 
Obr. 124.) 

Hojný v Lužici, Březně, Cernodolu, Vunicích, na Voškovrchu u Poděbrad, v 
Dnebohách, Dol. Bousově, Valdeku atd.   V Březně ve vrstvách 0, 1 a 3. Pecten 
curvatus, Gein. (Fr. Bělohorské vrstvy str. 128. Obr. 127.) 

Pořídku v gastropodové vrstvě v Březně a v Sychrově. Eeussem utvo-
řený druh P. divaricatus čítá Geinitz ku druhu P. curvatus. 

 

Obr. 124,   Pecten serratus, Nilss. Z Března. A. Přirozená velikost. 
B.   Ozdoba spodní skořápky.   O.   Ozdoba svrchní skořápky. 

Pecten Dujardinii, Kom. (Fr. Bělohorské vrstvy str. 129. Obr. 129.) 
Pořídku v gastropodové vrstvě v Březně, až 30 mm široký, kromě toho 

též na vinici u Vunic. 
Pecten squamula, Lamarck.  (Eeuss Verst. II. pag. 27. Tab. 39. fig. 12. — 

Fr. Teplické vrstvy str. 79. Obr. 79.) 
Dle  Eeusse  dosti hojný v Lužici.   Sami nalezli jsme jej  v  gastro-

podové vrstvě v Březně, pak v Ces. Kameníci a na Kunětické Hoře. Pecten 
laevis, Mlsson. (Fr. Běloh. Vrstvy str. 128. Obr. 125.) 
Existence tohoto druhu ve vrstvách Březenských jest pochybná. Pecten serratus, 
Nilsson. (Eeuss. Verst. II. p. 30. Tab. 39. fig. 19.) — Obr. 124. Druh tento střídá 
v počtu žeber mezi 30—45. Naše exempláře z Března odchylují se od Eeussova 
obrazce ve tvaru a výzdobě křídel, myslím však, že Eeussovo vyobrazení pořízeno 
bylo dle exempláře nedostatečně zachovaného, neboť v popisu výslovně stojí, že 
křídla mají žebra pilovitá, po nichž však na vyobrazení není stopy. 

(Pecten cicatrisatus, Goldf.)   Eeuss Verst. II. p. 31.   Goldfuss  Petref. Germ. 
H. p. 56. Tab. XCIII. fig. 6.). 

Podobá se druhu P. Dujardinii, avšak žebra mají bradavičnaté šupiny; 
mohla by to býti dobře zachovaná svrchní plocha skořápky druhu P. Du-
jardinii. Dle Eeusse pořídku v Březnu. 

7 



98 

I 

(Peeten deuticulatus, v. Hagenow.)   (Reuss Verst. II. pag. 30.) 
Dle Reusse přicházejí úlomky,  o jichž příslušnosti nelze rozhodnouti, v 

Lužici. Peeten subaratus, Nilsson.)    (Reuss Verst. II. p. 29. Tab. 39., fig. 16.) 
Dle  Reusse nehojný v Lužici.   Sami máme jen  kamenné jádro, jež 

mohlo by k tomuto druhu náležeti, z gastropodové vrstvy v Březně. (Peeten 
trigeminatus, Geinitz.)    (Reuss  Verst.  II.  p.  29.  —   Goldfuss  II. p. 52. 
Tab. XCI. fig. 14.) 

Druh podobný druhu P. Dujardinii, dle Reusse velmi zřídka v opukovém 
slinu u Března přicházející.   Reuss nepodává ani popisu,  ani vyobrazeni 
jeho. Spondylus, sp. 

Máme pouze jádra kamenná z Března, jež nemohou býti bezpečně 
určena, neboť zevní ozdoba skořápky jest neznáma. Místní sběratelé měli 
by pečlivě dbáti, aby zejména u Spondyla aspoň úlomky negativu z povrchní 
plochy sbírali. 

Exogyra lateralis, Reuss. (Fr. Bělohor. Vrstvy str. 132. Obr. 136.) 
Všude v Březenských vrstvách, však jen jednotlivě. 

 
Obr, 125.  Ostrea cf. Wegmanniana, Z Března. 2krát zvětš. 

Ostrea semiplana, Sow. (Fr. Běloh. vrstvy str. 133. Obr. 138.) 
Pořídku v gastropodové vrstvě v Březně, pak v Černodolu, Vunicích. 

Čes. Lípě, Sychrově a Chocni. 

Ostrea hippopodium, Nilss. (Fr. Běloh. vrstvy, str. 132. Obr. 137) 
V mnohých exemplářích odrůdy vesicularia na všech lokalitách Březenských 

vrstev. Ostrea Próteus, Reuss.. (Reuss Verst. II. pag. 41. Tab. 27. fig. 12—27.) 
Malá tato proměnlivá ustřice jest asi plůdek různých větších druhů ustřic. 

Ostrea cf. Wegmanniana, D'Orb. — Obr. 125. 
Z geodiové vrstvy (2) u Března známe ustřici, která zevnějškem v celku upomíná 

na druh Ostr. Wegmanniana D'Orb., má však vrchol víc k jedné straně pošinutý. Jest 
plochá, 15 mm dlouhá, 7 mm široká se slabými vrstevnicemi přirůstaeími a slabými 
paprskovitými žebry. Zadní okraj je stlustlý a na kraji vroubkovaný. Dolní konec 
jest na přič uťat. Ostrea frons, Park. (Fr. Jizerské vrstvy str. Obr. 96.) 
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Pořídku v nuculové  (0)  a gastropodová vrstvě u Března (3)  v 
Lene-šicích, Dol. Bousově a Chocni. 

Anomia subradiata, Eeuss. (Fr. Běloh. vrstvy str. 134. Obr. 143.) 
Pořídku v Lužici a Březně (3). 

Anomia subtruncata, D'Orb.  (Fr. Běloh. vrstvy str. 138. Obr. 139.) 
Dle  Eeusse   pořídku v  Lužici,   nalezli jsme  ji  též  v 

gastropodová vrstvě u Března, pak na Voškovrchu u Poděbrad, v Dol. 
Bousově a v Chocni. 

Argiope? sp. — Obr. 127. 
Máme několik nedostatečně zachovaných skořepin z gastropodová 

vrstvy v Březně, kteréž teprve zevrubně studovati dlužno. 

Magas Geinitzi, Sshonb. (Fr. Běloh. vrstvy str. 135. Obr. 148). 
Velmi pořídku, jen dvakrát a sice jednou v Březně (3) a podruhé ve 

"Valdeku byl nalezen i jest otázkou, nepoeházejí-li tyto exempláře ze starších 
vrstev a neležely-li tuto na loži druhotném. 

 

 

Obr. 127.  Argiope? sp. z 
Března. 6krát zvětšeno. 

Obr.  128.    Terebratula? transversa, Fr.   Z 
gastropodová 

vrstvy u Března.   A. Celý exemplář shora, 6krát 
zvětšen. 

B. Úlomek skořápky silně zvětšený. 

Terebratula? transversa, Fr. — Obr. 128. 
Malého tohoto a zajímavého brachiopoda nalezen byl jen jediný exem-

plář ve vrstvě 3 Březenského profilu. Tvarem upomlná na rod Megerlia, 
pokud však nebudou nalezeny exempláře s vnitřní kostrou nelze rod bez-
pečně zjistiti. 

Terebratulina chrysalis, Schl. [T. striatula Mont.] (Fr. Teplické vrstvy str. 83. 
obr. 90.) 

Nejhojnější brachiopod Březenských vrstev. V Březně nalezli jsme 
jej ve vrstvách 0., 3. a 5. Reuss uvádí jej z Lužice a Chouče. Zvonivé 
opuky inoceramové poskytly jej z Bílé Cesty u Teplic. 

Rhynchonella pisum? sp. — Obr. 129. 
Z Ehynchonell nalezeno v Březenských vrstvách jen několik zakrnělých 

exemplárů,  kteréž upomínají  asi na R. Pisum (Sow.)   Přesné  určení 
jest 
nemožné. 

7* 
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Eschara rhombifera, Reuss. (Reuss II. pag. 67. Tab. XV. fig. 28.) 
Reuss uvádí druh ten z Lužice. 

Entalophora ? solitaria, Fr. — Obr. 130. 
Jediný, poněkud lépe zachovaný druh mechovky z Březenských vrstev. Více 

exemplárů jeho máme z gastropodové vrstvy u Března, u nichž povrch i ynitřek 
viděti lze. Jíullipora gracilis, Reuss. (Reuss II. pag. 66. Tab. XVI. fig. 4—6.) 

Reuss uvádí druh ten jako vzácný z opukového slinu u Lužice. 

 
Obr.   129.   Rhynchonella  
pisum? 
Z gastropodové vrstvy u Března. 

6krát zvětš. 

Obr. 130.   Entalophora? solitaria, Fr. 
a. Celý exemplář přirostlý na skořepině rodu Natica, 

6krát zvětš. b, c Silně zvětšené partie povrchu. 

Kromě toho jsou po ruce ještě nedostatečně zachované exempláře 
z rodů: Hippothoa, Biflustra, Proboscina? které však zevrubnějšího určení 
nepřipouštějí. 

Polycnemidium pustulosum, Reuss. [Dromilites pustulosus R.] (Frič a Kf. Crust. 
pag. 45. fig. 68.) — Obr. 131. 

Původně nalezen  v Beěově  u  Bíliny,   v novější  době  pak   ve více 
skvostně zachovaných exemplářích  ve vrstvě 3. a 5. Březenského  profilu. 
Zároveň byla nalezena klepeta, jichž příslušenství však těžko lze zjistiti. Etyus 
Buehi, Zittel. (Fr. a Kf. Crust. pag. 48. fig. 70.) — Obr. 132. 

Byl jen jednou   nalezen  v Březenských   vrstvách   u Bečova   a  zprvu 
Reussem jako Podophtalmus Buchi popsán. Necrocarcinus perlatus, Fr. (Fr. a 
Kf. Crust. pag. 47. Tab, 10. fig. 14.) 
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Obr. 131. Pclycnemidium pustulosum, 

Keuss.   Z Bečova.   3krát zvětš.   
Kopie dle Reusse. 

 

 
Obr. 133. Palaeocorystes? sp Z 

krabové vrstvy 5 Březenského pro-
filu. 6krát zvětš. 

Obn. 132.  Etyus Buchi, Zittel, (Mant. 
Z Bečoya.   2krát zvětšeno.   Kopie dle 

Reusse. 

Klepeta nalezena jen   dvakrát v rokli  černodolu u Loun a vyznačena jsou 
hrbolky, kteréž jako broky na skořápce sedl. Palaeocorystes? sp. — Obr. 133. 

Jediný exemplář pochází z krabové vrstvy u Března. 
Microcorystes parvulus, Fr. — Obr. 134. 

Jest to asi nejmenší známý krab, neboť délka jeho jest pouze 5 mm. 
Pásma na povrchu má silně vyznačena, i odchyluje se značně v té příčině 

 
Obr. 134.   Microcorystes parvulus, Fr. Z krabové vrstvy 5. u Března. 6krát zvětš. 
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od jiných známých rodů. Skořápka jest jemně tečkována a má tmavé skvrny 
barevné.   Nalezen v krabové vrstvě u Března. 

Carcinus ? sp. 
Cásť vrchního štítu kraba, jež ukazuje na délku 35 mm. a šířku 44 mm. 

Eostrum  má podélnou rýhu,   okraj čelní po každé straně 4 hroty.   
Pásma 
jsou  slabě naznačena.   Skořápka jest tečkovaná,  na  negativu 
facetovaná. 
Pochází z 3. vrstvy Březenského profilu.   Zdá se náležeti k předkům rodu 
Carcinus. Callianassa brevis, Fr. (Fr. a Kf. Crust. pag. 44. Tab. 

9. fig. 1—7.) 
Druh tento jest pro Březenské vrstvy velmi význačný,   zejména   
pro 

bílé  zvonivé   opuky  inoceramové u  Vysoké,  na  Voškovrchu u 
Poděbrad 

 
Obr. 135. Callianassa elon- 

gata, Fr.   Z 
Březenských 

vrster na patě Hoblíku u 
Loun. Přiroz. velik. 

 
Obr. 186. Callianassa 

gra-eilis, Fr. z 
Března. 

Obr. 137. Stenocheles esocinus z VoškoYrchu u Poděbrad. 
Přirozená velikost. 

u Král. Městce  atd.   Z Března  obdržel jsem v novější  době  skoro  
celý 
exemplář,   na   němž   hrudihlava   dobře   zachována  jest   co    
zvápnatělý 
lesklý štít. Callianassa elongata, Fr. (Fr. a Kf. Crust. pag. 45. fig. 

66.) — Obr. 135. 
Úzké a štíhlé toto klepeto z Březenských vrstev na patě Hoblíku u Loun 

jest ve příčině rodové příslušnosti pochybné. Callianassa gracilis, Fr. 
(Fr. a Kf. Crust. pag. 40. fig. 67.) — Obr. 136. 

Malý tento druh vyznačuje se ostrými, do předu mířícími rameny klepeta. 
Dosud jen v Březně byl nalezen. Stenocheles esocinus, Fr. (Fr. a Kf. 

Crust. pag. 40. Tab. 4 fig. 7. fig. v textu 
čís. 59.) — Obr. 137. 
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Velký tento krásný druh nalezen jednou v bílé inoceramové  opuce na 
Voškovrchu u Poděbrad, když byly tu pevnější vrstvy lámány na stavební kámen 
pro blízký mlýn. Stenocheles gracilis, Fr. (Fr. a Kf. Crust. pag. 40. Tab. 3. 
fig. 3  a 4.) 

Kromě normálních klepet nalezen v Březně opětovně malý druh z rodu 
Stenocheles, vyznačený tlustým, zakulaceným propoditem a bezpochyby k jinému 
druhu příslušný, pro kterýž bych jméno St. parvulus navrhoval. Zlomky prstců 
od malých Stenoehelů nalezeny na několika lokalitách ve zvonivých opukách 
inoceramových: na Bílé Cestě u Teplic, u Mělníka atd. Paraclytia nephropica? (Fr. a 
Kf. Crust. d. bohm. Kreideformat. pag. 37. Tab. 4. fig. 1-6.) 

Skoro  celý exemplář  dostali jsme z krabové vrstvy č.  5. z Března; v 
mnohých podrobnostech uchyluje se tento od druhu P. nephropica z Bě-
lohorských vrstev i bude úkolem pozdějším samostatnost druhu toho zkoumati. 
— Hoploparia, sp. 

Celý exemplář z gastropodová vrstvy u Března. 
Enoploclytia Leaehi, Mant. (Fr. a Kf. Crust. pag. 27. Tab. 9. fig. 9. fig. v textu 

čís. 46—52.) 
Celý exemplář   nalezen ve sferosideritové kouli 4. vrstvy v Březně, jiný 

v traťové vrstvě sutínského profilu u Chocně.    Oba nálezy nevykazují nápadné 
úchylky od typických exemplářů z Bělohorských vrstev. Palinurus, sp. 

Úlomek skořápky hrudihlavy z vrstvy 3. Březenského profilu,  postačí 
právě konstatovati existenci rodu ve vrstvách, jimiž se zabýváme. Cytherella 
Miinsteri, Reuss, (Fr. a Kf. Crust. pag. 18. fig. 41. — Teplické vrstvy str. 86. obr. 
99.) 

Nezřídka v Lužici. 
Cytherella ovata, Kom. sp. (Fr. a Kf. Crust. pag. 18. fig. 40. — Teplické vrstvy 

str. 86. obr. 98.) 
Hojna v Březně a Lenešicích. 

Cytheridea laevigata, Eeuss sp. (Fr. a Kf. Crust. pag. 17. fig. 39. — Teplické 
vrstvy str. 88. obr. 11!.) 

Hojna v Lenešicich, Lužici atd. 
Cytheridea perforata, Kom. sp. (Fr. a Kf. Crust. pag. 17.  fig. 38. — 

Teplické vrstvy str. 88. obr. 110.) 
Dle Reusse u Křtěnova a Března. 

Cythere  serrulata,  Bosquet. (Fr. a Kf. Crust. pag. 16. fig. 36. — Fr. 
Teplické vrstvy str. 87. obr. 108.) 

Dle Eeusse u Lužice a Lenešic. 
Cythere ornatissima, Eeuss. (Fr. a Kf. Crust. pag. 15. fig. 32. — Fr. Teplické 

vrstvy str. 87. obr. 102.) 
Dle Reusse v Lužici a Lenešicích. 

Cythere semiplicata, Reuss. (Fr. a Kf. Crust. pag. 15. fig 29.) — Obr. 138. 
Pořídku v Lužici a Březně. 
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Cythere Karsteni, Eeuss. (Fr. a Kf. Crust. pag. 14. fig. 28.) — Obr. 139. 
Dle Eeusse pořídku v Lužici a Lenešicích. Cythere concentrica, 

Eeuss. (Fr. a Kf. Crust. pag. 14. fig. 27.) •— Obr. 140. 
V Lužici, Lenešicích a Březně. 

Bairdia arquata var. faba,  Eeuss. (Fr. a Kf. Crust. pag. 13. fig. 25.) — Fr. 
Teplické vrstvy str. 89. obr. 114. 
V Lužici a Březně. 

Bairdia subdeltoidea, Von Miinst. (Fr, a Kf.  pag. 13. — Fr. Teplické vrstvy 

 

 

Obr. 138. Cythere semipii-    Obr. 139. Cythere 
Karsteni, 
cata, Reuss.   Dle Eeusse. Keuss. 

50krát zvětš. Dle Reusse. 

Obr. 140.  Cythere 
concentrica, Reuss. 
Dle Reusse. 

pag. 88. fig. 112. — Eeuss. Verst. I. pag. 116. T. V. F. 38. — Eeuss. Die 
Ostr. d. sachs. Planers in „Geinitz das Elbthgb." II. pag. 140. Tab. 26. 
fig. 5.) 

V Lužici a Březně. Pollicipes fallax,  Darw. (Fr. a Kf. Crust. 
pag. 10. fig. 17.) — Obr. 14.) 

Druh tento vystupuje již ve vrstvách Korycanských a jest opět v Bře-
zenských hojný u Chocně a Lhoty Uřetické u Pardubic. 

 

Obr. 141. Scalpellum maximum, Sow. var. bohemica z Holic. 6krát zvětš. 

Pollicipes glaber, Eom.  (Fr. a Kf.  Crust. pag. 8. fig. 13.  —  Teplické 
vrstvy str. 89. obr. 117.) 

Druh tento, ve všech vrstvách našeho útvaru křídového vystupující, 
máme z Březenských vrstev z Lužice, Lán na Důlku, Lhoty Uřetické u Par-
dubic, Dol. Bousova a Litomyšle. 
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Scalpellum maximum, Sow. sp.   (F. a Kf. Crust. pag. 6. fig. 7.) — Obr. 141. 
Vyskytuje se již v Korycanských vrstvách v Kamajku a pak opět v Bře-

zenských vrstvách u Holic. Scalpellum quadratum, Darw. (Fr. a Kf.  Crust. 
pag. 5. fig 3.) — Obr. 142. 

Nalezl dr. Jahn v Březenských vrstvách v Lánech na Důlku u Pardubic. 
Serpula gordialis, Schl. var. tuba Sow. (Reuss Verst. pag. 19.) 

Z Lužice a Března. Serpula tetragona, Sow. (Reuss Verst. 
I. pag. 18. Tab. XII. fig. 26.) 

Se čtyřbokou rourou, pořídku v úlomcích u Lužice. Serpula 
subtorquata, von Mimst. (Reuss Verst. I. pag. 18. Tab. V. fig. 24.) 

S pětibokou rourou v úlomcích u Lužice. 
 

 

Obr. 142.  Scalpellum quadratum, 
Darw. 

Z Lán na Důlku u Pardubic. (Dr. Jahn.) 
4krát zYétš. 

Obr. l43.,Pollicipes fallax, Darw. 
Ze Lhoty Uřetické u Pardubic.   

8krát 
zvětšeno. 

Serpula spinulosa, Reuss. (Reuss Verst. I. pag. 19.) 
Se šesti slabými kýly.   Jednotlivé úlomky u Lužice. 

Serpula subinvolata, Reuss. Reuss Verst. pag. 19. Tab. 5. fig. 27.) 
Dle Reusse pořldku v opukovém slinu u Března. 

Antedon Fischeri, Gein. [Bourguetierinus ellipticus D'Orb. u Reusse.]. — (Reuss 
Verst II. pag. 59. Tab. XX. fig. 28—33.) — Obr. 143. 

Četné sloupky a články ramen tohoto druhu vyskytují se u Lužice 
a Března. Vyobrazuji část nepravidelně rozvětvenou, kteráž pochází od zá-
kladu sloupku. 

Cidaris seeptrifera,   Mantell.   (Cotteau Palaeont. franc. Echinides pag. 251. 
PÍ. 1056. — 58.) — Obr. 144. A. a B. 

Kromě jednotlivých ostnů nalezen byl též celý jeden exemplář v krabové 
vrstvě u Března. 

Cidaris subvesiculosa,  D'Orb.  (Geinitz Elbthalgebirge II. pag. 6.  Tab. 2. 
fig. 1—4. — Fr. Teplické vrstvy str. 92. Obr. 124) 

Pořidku v Březně, odkudž jej též Geinitz dle Gůmbla v „Elbethalgeb." 
uvádí. 
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Obr. 143. Antedon Fischeri, Gein. Úlomek zá-
kladní částky stonku. 6krát zvětš. Z Března. 

 
Obr. 144. B. Cidaris'sceptrifera, Mantell. 

Osten odrftdky krátkoostnité z Března v při-
rozené velikosti. V lero spodek téhož lOkrát 

zyětš. Kreslil dr. Ot. Novák. 

 

Obr. 144. A. Cidaris sceptrifera, Mantell. Odrůda dlouhoostnitá. Celý exempl. z 5. vrstvy n Března 

Phymosoma radiatum. Schl. (Fr. Teplické vrstvy str. 98. Obr. 125.) 
Stlustlé  exempláře  a  ostny  z  gastropodová  vrstvy  (3.) 

Březenského profilu. 
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Micraster de lorioli, Nov. — Obr. 145. 
Dle studií, jež prof. dr. O. Novák konal ku svému dílu o ostnokožclch 

českého útvaru křídového, jest Micraster, v Březenských vrstvách se vysky-
tující, druh M. Lorioli, ačkoli určení není jisté následkem stlačení exemplářů- 

 
Obr. 145. Mieraster de Lorioli, Nov. Z Litomyšle. Kreslil prof. dr. O. Kovák. A. Celý 

exemplář v přiroz. velik.   B. Osten zvětšený.   O. Skořápka silně zvětšená. 

 
Obr. 146. Holaster placenta? Ag.  A. Úlomkovitý exemplář shora v přiroz. velik.  B. Týž od 

spodu.  Z Litomyšle.  Kreslil prof. dr. Ot. Noyák. 
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Podobné  micrastery,  až téměř do plochy zmáčknuté, přicházejí v Březně, 
Chocni, Litomyšli atd. 

Holaster placenta? Ag. — Obr. 146. 
Z gastropodová vrstvy v Březnu. Podobné exempláře byly Reussem 

jako Ananchytes ovata Lam. z Lužice a Března uvedeny a Giimblem jako 
Ananchytes gibba určeny. Dle dr. O. Nováka náležejí však ku rodu Hola-
ster, do příbuzenstva druhu H. placenta Ag. 

Hemiaster Regulusanus, D'Orb.   (Geinitz Elbthalgeb. II. pag. 15. Tab. 5. fig. 2.) 
Obr. 147. 

Druh tento náleží ku zkamenělinám, pro Březenské vrstvy velmi vý-
značným. V Březně nalézá se v gasfcropodové (3.) a krabové vrstvě. Kromě 
toho máme jej z Valdeku a z Pasek u Nov. Bydžova. 

 

Obr. I47. Hemiaster Regulusanus, D'Orb. A. Celý exemplář 7 přiroz. velik. od spodu z 
Března u Loun.   B. Jiný exemplář od spodu.   O. Zvětšený povrch. 

Cupulaster pauper, Fr. — Obr. 148. 
V Březně nalezli jsme v gastropodové vrstvě (3.) mořskou hvězdici 

pouze 3 mm. v průměru měřící, tak že možno si mysleti, že máme to před 
sebou mladé  stadium.   Eamena   nesou   svrchu   na  konci   lichý 
sedlovitý 

 
Obr. 148, Cupulaster pauper, Fr. A. Svrchu. B. Od spodu. Dle zkyzovatělého (nyní v kanadském 

balsamu uzavřeného) exempláře z Března. 20krát zvětš. 
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plátek, jenž postačí ku charakteristice nově ponavrženého rodu Cupulaster. 
Eamena mají na spodu po každé straně jen 6 štítků a rovněž tolik podle 
rýhy ambulakrální. Svrchní strana ramen má po každé straně jen 2 štítky 
a podél středu ramen šest, směrem dovnitř se zvětšujících štítků. Všechny 
štítky jsou zřetelně tečkovány. Vyobrazení kreslil jsem před uzavřením do 
kanadského balsámu, jímž vzhled zevnější poněkud se změnil. 

Stellaster   Coombii?    Forbes.   (Geinitz   Elbthalgebirge   II.   pag.   17.   
Tab.   6. fig. 4-6.) 

Skoro celý zmáčkly exemplář v průměru 10 cm. máme z krabové vrstvy 
(5.) u Března. Dle hrubého tečkování okrajových destiček jest 
pravdě-podobno, že exemplář ten náleží rodu St. Coombii Forbes. Malý 
rádius byl 30, velký asi 55. 

 
Obr. 149. Ophioglypha? pulcherrima, Fr. A. Skoro celý exemplář 2krát zvětš. z Valdeku 

u Benešova.   B. Dva články ramenní od spodn  45krát zvětš. 

 
Obr. 150. Holothuria?   Zažívací roura Holothurie naplněná foraminiferami. 

A. Přirozená velikost.   B.   (Skrát  zvětšeno z Nemošic u Pardubic (dr. 
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Ophioglypha? pulcherrima, Fr. — Obr. 149. 
Exemplář  o třech  ramenech a s nezřetelným  otiskem  štítu tělního. 

Články ramen většinou spodní stranou navrch obráceny. Holothuria? intest. — 
Obr. 150. 

Cervovitý tento tvor jest zcela foraminiferami vyplněn a jest asi za-
žívací rourou nějaké Holothurie nebo červa. 

Parasmilia centralis, [Keuss]. (Dr. Počta die Anthozoen der bohm. Kreideform. 
pag. 43. %. 19. a 20.) 

Přichází zkyzovatělá v Březenských  vrstvách u Lenešic.   Bezpochyby 
náleží  k tomu též zmáčkly exemplář z Března, jenž má délku 37 mm. a šířku 
22 mm. a pochází z vrstvy 2. Březenského profilu. Trochosmilia, sp. I. (Počta 
Anth. pag. 41.) 

Dr. Počta uvádí tento nedostatečně zachovaný koral jako sp. I., poně-
vadž druh nelze bezpečně určiti, a připojuje k tomu následující popis: 
Ko-rálové tělo kuželovité,  časem stlačené kroužkovité,  asi 3—10 mm. 
vysoké, 

 

 

Obr. 151. Micrabatia coro- 
nula, Goldf. sp. Z 

Března. 6krát zvětšeno. 

Obr. 153.   Oculina?  Z 
gastropodová vrstvy (3) u 
Března. 6krát zvětšeno. 

Obr. 152. Trochooyaihus 
Harveyanus,  M.  E. & 

H. 
Z Března. 6krát zvětš. 

4—11 mm. široké. Septa většinou ve 4 cyclech, tenká a po straně jemnými 
zrnky pokrytá; septa primérních cyklů přečnívající.   Holá stěna nese 
dosti 
stejná, a jemně zrněná žebra. Sloupek schází. Exempláře z čes. Kamenice a 

z Valdeku u Benešova. Trochosmilia, sp. 
II. (Počta Anth. pag. 42.) 

Koral kuželovitý, asi 15 mm vysoký,  zmačkly, 15—16 mm v kratší ose 
měřicí a směrem dolů znenáhla zašpičatělý, aniž by stopku tvořil.   
Pochází 
z gastropodové vrstvy (3.) Březenského profilu. Micrabatia coronula, 

Goldf. sp.  (Počta die Anthozoen der bóhm. Kreideformat. 
pag. 32.) — Obr. 151. 
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Exemplář měl na obvodu zřetelné špičky, které zmizely při pokusu vyči-
stiti jej pomocí kyseliny. 

Trochocyathus  Harveyanus, M. Ed. et H.  (Počta Anthozoen pag. 54. Tab. 
1. fig. 9. a, 6.) — Obr. 152. 

Zřídka v Březně a Lenešicích. Trochocyathus conulus, Pb.il. sp. 
(Počta Anth. pag. 53. Tab. 1. fig. 8. a—c) 

Pořídku v Lužici, Březně a Postoloprtech. 
Oculina? — fig. 153. 

Větvička krystalky sádry zahalená, jejíž přesnější určení na pozdější dobu 
odloženo býti muselo, nalezena jednou v gastropodová vrstvě u Března. 
Veutriculites odontostoma, Eeuss. 

Zkyzovatělý   exemplář z  Holic viděl jsem v jedné tamní soukromé 
sbírce. Ventriculites angustatus, Rom. (Fr. Teplické vrstvy, str. 98. obr. 141.) 

Ve vrstvě 2. v Březně,  jakožto pozůstatek zvířeny vrstev Teplických. 
 

 

Obr. 154. Geodia gigantea, Počta, a Čtyřpaprsková 
jehlice z geodiová vrstvy v Březně. 60krát zvětš. 
b Okrajová kulička, bezpochyby téhož druhu 175kr. 
zvětš.   Z glaukonitické geodiová vrstvy u 
Března. 

Obr. 155. Chondrillopsis asterias, 
Fr.   Z   gastropodová  vrstvy 

(3) 
Březenského profilu. lOkrát 

zvětšeno. 

Ventriculites radiatus, Mant. (Fr. Teplické vrstvy, str. 99. obr. 142.) 
Ve zkyzovatělém stavu pořídku v Lužiei a Březně. 

Geodia gigantea, Počta. (Počta Beitráge zur Kenntniss der Spongien III. pag. 6. 
Tab. 1. fig. 2—13.) — Obr. 154. 

Hojna a pro mlékově bílou barvu jehlic již pouhým okem v geodiové 
vrstvě (2). Březenského   profilu patrná.   Byla   poprvé prof. V. Weinzettlem 
nalezena. Chondrillopsis asterias, Fr. — Obr. 155. 

Tento záhadný, křemenitý útvar pokládám za příslušníka nějaké Spongie, ačkoli 
pětipaprskovité uspořádání v této třídě jest nápadné. Jediný exemplář nalezen v 
gastropodová vrstvě (3.) Březenského profilu. Stylocordyla radix, Fr. — Obr. 
156. 
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Na skořápkách bivalv opětovně nalezl jsem jemné,  kořínkovité  
rozvět-veniny, které podobají se kořenné části rodu Stylocordyla.   (Bronn  
Classen und Ordn. der Spongien 1887. Tab. IV. fig   1.) Clione ovalíš, Fr. — 
Obr. 157. 

Ye skořápce velkého kusu Inoceramus Cuvieri ze sferosideritové vrstvy 
(4) Březenského profilu nalezeny četné ovální jamky, které bezpochyby od 

 

 

Obr.  156.   Stylocordyla   radix,  Fr.   
Kořenná 

čásť spongie na skořápce bivalvy.  6kr. zvětš. 
Z gastropodová vrstvy u Března. 

Obr.   157.   Clione?  ovalíš, Fr.   Na 
skořápce druhu Inoceramns Cuvieri z 

Března, a Přirozená velikost, b Zvětšeno. 

nějaké vrtavé houby pocházejí. Nepodařilo se ve výplních jamek nalézti 
křemité jehlice i není proto vyloučeno, že jamky jiným zvířetem byly 
vyvrtány. 

Poznámky o foraminiferách. 
O foraminiferách Březenských vrstev uveřejnil před nedávném p. dr. Jar. Perner 

kritický předběžný seznam ve zprávách král. České společnosti nauk (v Praze 1892) 
a dle tohoto sestaven jest i následující přehled. Druhy v závorkách uvedené citovány 
jsou na základě udání Reussových. Cornuspira cretacea, Reuss. [Syn. Operculina 
cretacea Eeuss.] (Eeuss I. pag. 35. Tab. XIII. fig. 64. a 65. — Gein. Elbthalgeb. 2/2 
pag. 117. — Reuss Sit-zungsber. d. Akad. d. Wiss. in Wien Bd. 40. pag. 177. 
Tab. I. fig. 1. Bd. 46. Tab. I. fig. 10-12.) — Obr. 158. 

Druh pro Březenské vrstvy velmi význačný,  který pořídku   nalézá se v 
Březně a Dnebohách. Trochammina irregularis, Park and Jon. — Obr. 159. 

Pořídku v Březně a Dnebohách na jiných zkamenělinách přirostlá. 
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(Haplostiche constricta, Reuss).   [Syn. Nodosaria constricta.] (Eeuss Verst. II. pag. 
26. Tab. XIII. fig. 12. a 13.) 

Pořídku v Lužici a Březně. 
Haplostiche clavulina, Eeuss. (Geinitz Elbthalgeb. pag. 121. Tab. II. 24. fig. 7. 

a 8.) — Obr. 160. 
V Březně hojna. Dle Reusse velmi hojna v Březenských vrstvách a pro 

ně velmi význačná. 
Haplostiche dentalinoides, Eeuss.  (Geinitz Elbthalgeb. pag. 121. Tab. II. 24. 

fig. 4—6.) — Obr. 161. 
Velmi pořídku v Březně (jen ve vrstvě 3.). 

Haplostiche foedissima, Eeuss. [Syn. Dentalina foedissima Eeuss.] (Geinitz Elb-
thalgeb. pag. 121. Tab. II. 24. fig. 1—3. — Eeuss Sitzungsb. der Akad. der 
Wiss. Wien. Bd. 40. pag. 189. Tab. EL fig. 2. a 3.) — Obr. 162. Pořídku 
v Březně. 

 
Obr. 158. Cornuspira cretacea, 

Keuss. Z Dneboh.   
45krát zrětš. 

Obr. 159.   Troehammina irregularis, P. and J. Narostlá 
na skořápce Cardity.  Z Března.  20krát zvětš. 

Textillaria globulosa, Eeuss (non. Ehrbg.)  [= Text. globifera Eeuss.]   
(Eeuss I. pag. 39. Tab. XII. fig. 23. — Reuss. Sitzungsber. W. Akad. Bd. 
40. pag. 232. Tab. XIII. fig. 7 a 8.) V Lužici, Březně, Dnebohách, 
Sychrově, Turnově a České Kamenici. 

Textillaria conulus, Eeuss. (Reuss Verst. I. pag. 39. Tab. 8. fig. 59. Tab. 13. 
fig. 75. — Eeuss Denkschr. der Akad. der Wiss. 7. pag. 72. Tab. g6. fig. 
7. — Eeuss Sitzungsber. Akad Wiss. Bd. 40. pag. 37. Tab. 13. fig. 3.) 

V Lužici, Chocni a Nemošicích u Pardubic. 
(Textillaria obtusangula, Kom.)   (Eeuss Verst. I. pag. 38. Tab. VIII. ůg. 58.) 

V Lužici. 
8 
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(Textillaria obsoleta, Reuss.)  (Eeuss I. pag. 39. Tab. 13. fig. 79.) 
V Lužici, Brozaneeh, Lenešicích, Střemech, Hostině a Chocni. 

(TextiUaria aneeps, Reuss.)  (Eeuss Verst. I. pag. 39. Tab. YIII. fig. 79. Tab. 13. 
%. 78.) 

V Lužici, Brozaneeh. 

 

Obr. 160.   Haplostiehe clavulina, Reuss z Března,   a Celý exemplář 6krát zvětšený. 
5 Nabroušený exemplář,  c Úlomek silně zvětšený. 

(Textillaria turris. D'Orb.) (Eeuss I. pag. 39. Tab. XIII. fig. 76. — D'Orb. Mém. 
Soc. géol. de France pag. 46. Tab. 4. fig. 27—28.) 

V Lužici zřídka. 
Textillaria praelonga, Eeuss. (Eeuss Verst. I. pag. 39. Tab. XII. -fig. 14. — 

Geinitz Elbthalgeb. pag. 111. Tab. II. 23. fig. 7. a 8. — Eeuss Denkschr. 
Bd. VIL pag. 72. Tab. XXVI. fig. 8.) 

V Dnebohách pořídku. Dle Eeusse též v Lužici, Brozaneeh a Lenešicích. 
 

 

Obr, 161. Haplostiche dentalinoides, 
Reuss. Z Března. 

12krát zvětš. 

Obr. 162, Haplostiche foedissima, 
Reuss. Z Března. 

12krát ZYětš. 

(Textillaria foeda, Reuss.) (Eeuss Verst. II. pag. 109. Tab. 43. fig. 12. a 13.) 
Dle Eeusse v Lužici nikoli pořídku. 
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(Verneuillina Můnsteri, Reuss.) (= Textullaria triquetra von Miinst. = 
Verneuil-lina triquetra Eeuss.) (Eeuss Verst. I. pag. 39. Tab. XIII. fig. 77. — 
Geinitz Eelbthalgeb. 2/2 pag. 124.) 

Pořídku v Lužici. 
Verneuillina Bronni, Reuss. (Reuss Verst. I. pag. 38. Tab. XII. fig. 5. — Reuss 

Foram. und Entomostr. von Lemberg pag. 40. Tab. 4. fig. 2. — Haidingers 
naturwiss. Abhandlungen IV. 1. pag. 40. Tab. IV. fig. 2.) 

V Lužici, Brozanech a Nemošicich. 
(Tritaxia tricarinata, Reuss.) [= Textullaria tricariaata, Reuss. = Verneuillina 

dubia, Reuss]. (Reuss Verst. I. pag. 39. Tab. VIII. fig. 60. — Reuss Foram. 
und Entomostrac. von Lemberg pag. 40. Tab. 4, fig. 3. sub Verneuillina dubia.) 

V Lenešicích velmi zřídka. 
Gaudryina rugosa, D'Orb. (Reuss Verst. pag. 38. Tab. 12. fig. 15. a 24. — 

D'Orb. Foram. de la craie blanche. Mém. Soc. géol. France IV. 1. pag. 44. 
Tab. IV. fig. 20. a 21.) 

V Dneboháeh a Březně pořídku. Dle Reusse také v Lužici. 

 
Obr. 163. Bulimina variabilis, D'Orb. Z Března. 3lkrát zvětš. 

Valvulina spicula, Eeuss.) (Eeuss Verst. I. pag. 37. Tab. XIII. fig. 69.) 
Pořídku v Lužici, Pátku a Lenešicích. 

Bulimina Preslii, Keuss.)   Eeuss Verst. I. pag. 38. Tab. XIII. fig. 72. — 
Eeuss Foram. und Entomostr. von Lemberg pag. 23. Tab. III. fig. 10.) 

V Lužici, Lenešicích a Brozanech. 
Bulimina ovulnm, Eeuss. (Eeuss Verst. I. pag. 37. Tab. VIII. fig. 57. Tab. XIII. 

fig. 73. — Eeuss Foraminiferen von Lemberg pag. 22. Tab. III. ůg. 9.) 
V Dnebohách a Nemošicích. Dle Eeusse také v Lužici, Eanné a Brozanech. 

fiulimina Murchisoniana, D'Orb. [Bulimina tumida, Eeuss.] (Eeuss Verst. pag. 
37. Tab. 8. fig. 69. a 72.  Tab. 13. fig. 70. — D'Orb. Mém. de la Société 

géol. de France IV. pag. 41. Tab. IV. fig. 15., 15a.) Pořídku v Dneboháeh. Dle 
Eeusse také v Lužici. Buliiniua variabilis, D'Orb.  [Syn. Ataxophragmium 
variabile D'Orb.]   (Eeuss 

Verst. I. pag. 37. Tab. VEL fig. 56., 76., 77. — D'Orbigny Mém. de la 
Soc. géol. de France IV. pag. 40. Tab. IV. fig. 9—12.) — Obr. 163. 

Hojna v Březně, Dnebohách, Lužici a České Kamenici,   Ostatně 
hojna 

též v Teplických vrstvách. Bulimina intermedia, Eeuss.  (Eeuss Verst. 
I. pag.  37. Tab.  13. fig.  71. — 

Eeuss Foram. und Entomostr. von Lemberg pag. 39. Tab. 3. fig. 11.) 
8* 



116 

Hojna v Lužici, Brozanech, Březně a Dnebohách. (Bulimiua 
truncata, Keuss.)  (Eeuss Verst. pag. 37. Tab. 8. fig. 73.) 

V Lužici pořídku. 
Virgullna Reussi, Gem.)   (Eeuss Verst. L pag. 40. Tab. VIII. fig. 61. — Geinitz 

Charakt. d. Sch. pag. 70. Tab. XVII. fig. 23.) 
Dle Eeusse pořídku v Lužici. (Bolivina tegulata, Eeuss.) [— Virgulina 

tegulata, Eeuss.] (Eeuss Verst I. pag. 40. 
Tab. XIII. fig. 81. — Geinitz Elbthalgeb. 2/2 pag. 109. Tab. II. 23. fig. 6. 
Eeuss Foram. und Entomostrac. von Lemberg pag. 29. Tab. IV. fig. 12.) 
V Lužici, Lenešicích. Nodosaria farcimeu, Soldani.   [Nodosaria 

legumen, Reuss. = Dentalia legumen, 
Eeuss.] (Eeuss Verst. I. pag. 28. Tab. 13. fig. 23, 24. — Geinitz Elbthal. 
H. pag. 88. Tab. II. 20. fig. 22. — Eeuss Sitzungsber. Band 40. pag. 140. 
Tab. m. fig. 5.) 

V Lenešicích. 
Nodosaria filiřormis, Eeuss. [= Nod. gracilis D'Orb.] (Eeuss Verst. I. pag. 28. 

Tab. 12. fig. 28. — Eeuss Sitzungsber. Band 40. Tab. III. ůg. 8.) 
V Lužici, Lenešicíeh. 

(Nodosaria inflata, Eeuss.)   (Eeuss I.  pag. 25. Tab. 13. fig. 3. a 4. — 
Geinitz Zeitschr. der deutsch. geol. Gesell. 1853 pag. 269. Tab. 8. fig. 
2—4,) 

V Lužici. 
Nodosaria cylindracea, Eeuss. [Glandulina cylindracea Eeuss. = Nod. oligostegia 

Eeuss.] (Eeuss Verst, pag. 27. Tab. 13. fig. 1, 2, 19, 20. — Eeuss foram. 
und Eotomostrac. von Lemberg pag. 22. Tab. I. fig. 5. — Eeuss Sitzungsb. 
der kaiserl. Akademie der Wissensch. in Wien. Band 46. pag. 190. Tab. 4. 
fig. 1. — Geinitz Elbthalgeb. II. pag. 84, 89. Tab. 20. fig. 15—18.) 

V Lužici, Kystré, Březně. 
Nodosaria morule, von Hag. [= Nod. annulata, Eeuss.] (Eeuss I. pag. 26. Tab. 

Vin. fig. 4, 7, 67. — Geinitz Elbthalgeb. pag. 85. Tab. II. 20. fig. 19, 20. 
Eeuss Foram. und Entomostr. pag. 10. Tab. I, fig. 13.) 

V Lužici, Brozanech, Březně. 
Nodosaria Zippei, Eeuss. (Eeuss Verst. 25. Tab. 8. fig. 1—3. — Geinitz Charakt. 
d. Sch. pag. 69. Tab. 17. fig. 19, 20. — Fr. Tepl. vrstvy str. 104. obr. 156. Hojně 
vyskytují se úlomky její  v Březně, Lužici, Lenešicích, Hořenci Brozanech. 
Nodosaria Mayeri, Perner.*) — Obr. 164. 

Schránku ve velikosti a tvaru sotva lze od N. Zippei rozeznati. Avšak každá 
komůrka má v celku jen 8 velmi vysedlých žeber, která po celém povrchu 
schránky i v záhybech jejich se prostírají a v průběhu svém velmi rozvinutou spirálu 
tvoří. Ústí poslední komůrky nese tupý zobec. V Březně hojna. Nodosaria affinis, 
Eeuss. (Eeuss Verst. I. pag. 26. — Geinitz Elbthalgeb. H/2 pag. 83. Tab. H. 20. 
fig. 12.) 

Nezřídka v Lužici a Lenešieích. 
Druh ten věnován jest p. H. Mayerovi, řídicímu učiteli v Malnicích, jenž pilným sbí-

ráním v Březně velkou zásluhu si získal. 
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(Nodosaria conferta, Eeuss.) (Reuss Verst. I. pag. 26. Tab. 8. fig. 10.) 
V Lužici. 

Nodosaria aculeata, D'Orb. (= Dentalina aculeata, D'Orb.) Eeuss Verst. II. pag. 
28. Tab. 12. fig. 29. — D'Orb. 1. c. pag. 13. Tab. 1. fig. 2, 3.) Nezřídka v 
Březně, Lužici, Lenešicích, Kystré a Brozanech. (Nodosaria costellata, Reuss.) 
[=: Nod. lineolata, Eeuss.] (Reuss I. pag. 27. Tab. 13. fig. 18. Tab. 8. fig. 8.) 

V Kystré a Lužici. 
(STodosaria sulcata, Nils.)  (Eeuss II.   pag. 26.   Tab. 13.   fig. 
17.) 

V Lužici pořídku. 
Nodosaria Lorneiana, D'Orb. (Reuss Verst. I. pag. 27. Tab. 8. fig. 

5. — D'Orb. 1. c. pag. 14. Tab. I. fig. 8, 9.) 
Hojna v Březně, Lužici, Lenešicích, Brozanech, Kystré a 

Volenicích. 
Nodosaria multilineata, Gein. [=: Dentalina multilineata Bor-nem.) 

(Geinitz Elbthalgeb. 2/2 pag. 83. Tab. 20. fig. 13. Borneman 
Foraminiferen des Septarienthones von Hemsdorf. Zeitschr. deut. 
geol. Gesell. 1855. Tab. 13. fig. 12.) 

Velmi pořídku v Březně. 
Frondicularia apiculata, Eeuss. (Eeuss Verst. I. pag. 30. Tab. VIII. 

fig. 24. — Reuss Sitzungsber. d. k. Akad. der Wiss. Band 46. 
pag. 192. Tab. V. fig. 2.) 

V Lužici, Březně a Nemošicích. 
(Frondicularia bieuspidata, Eeuss.) (Eeuss Verst. I. pag. 32. Tab. 

XIII. fig. 46.) 
V Kystré; mohla by z Teplických vrstev pocházeti. 

Frondicularia anglista, Mls.   (Reuss Verst. I.  pag. 29. Tab. 
VIII. fig. 13, 14. — Reuss Sitzungsber. Band 40. pag. 196. 
Tab. IV. fig. 5. — Fr. Běloh. vrstvy str. 140.   Obr. 153.) 

V Březně, Dnebohách, Lužici, Lenešicích, Kystré a Be- 
čově; všude dosti zřídka. 

Frondicularia angulosa, D'Orb. (Reuss Verst. I. pag. 31. Tab. 13. 
fig. 40. Tab. 8. ůg. 78. Tab. 24. fig. 42. — D'Orb. Mém. IV. 
pag. 22. Tab. I. fig. 39.) 

V Březně, Lužici, Lenešicích a Brozanech. 
(Frondicularia peregrina, Keuss.) (Eeuss Verst. II. pag. 108. Tab. 

24. fig. 45.) 
V Lenešicích. 

(Frondicularia canalicnlata, Eeuss.)   (Eeuss I. pag. 30. Tab VIII. 
fig. 20. — Eeuss Sitzungsb. Akad. Wiss. Band 46. pag. 194. Tab. VI. ůg. 1.) 

V Lužici. 
Frondicularia mucronata, Eeuss.   (Eeuss Verst. I.  pag. 31. Tab. 13.  fig. 

43 a 44. — Geinitz Elbthalgeb. pag. 95. Tab. 21. fig. 14—16.) 
Ne hojna v Březně, Dnebohách, Lenešicích a Lužici. Frondicularia 

marginata, Eeuss. (Eeuss Verst. I. pag. 30. Tab. 12. fig. 9. Tab. 

 

Obr. 164.  
Nodo- 

saria Mayeri, n. 
sp.  z Března. 

k
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24. fig. 39—40. — Reuss Sitzungsber.  Akad. Wiss.  Band 46.   pag.  
193. Tab. V. flg. 3.) 

V Lužici, Lenešicfch~a Brozanech. 
Frondicularia turgida, Reuss. (Reuss Verst. II. pag. 107. Tab. 24. fig. 41, 44. 

— Geinitz Elbthalgeb. 2/2 pag. 97. Tab. II. 21. fig. 17, 18.) 
V Lužici pořídku. 

Frondicularia Cordai, Reuss. (Reuss._ Verst. pag. 31. Tab. VIII. fig. 26—28. 
Tab. XIII. fig. 41. Tab. XXIV. fig. 38. — Geinitz Elbthalgeb. pag. 95. 
Tab. H. 21. fig. 8—10, 12, 13.) — Obr. 165. ^ 

Hojna v Březně; pořídku v Dnebohách a České Kamenici. Dle Reusse 
též Y Lužici, Ranné a Brozanech. 

 

 

Obr. 165.   Frondicularia Cordai, 
Keuss. Z Března. 20krát zvětš. 

Obr. 166.  Frondicularia inversa, 
Reuss. Z Března. 20krát zvětš. 

Frondicnlaria inversa, Reuss. (Reuss Verst. I. pag. 31. Tab. VIII. fig. 15—19. 
Tab. Xm. fig. 42. — Geinitz Elbthalgeb. pag. 94. Tab. H. 21. fig. 5—7.) 
— Obr. 166. 

Hojna v Březnu, Dnebohách, České Kamenici. Frondicnlaria 
Archiacina, D'Orb.  (Reuss Verst. I. pag. 31. Tab. 13. fig. 39. 

— D'Orb. Mém. de la Soc. géol. de France. Tab. IV. pag. 20—21. Tab. I. 
fig. 34—36.) 

V Lužici, Březně a české Kamenici. 
(Frondicularia bieornis, Keuss.)   (Reuss Verst. I.   pag. 32. Tab. 13. Tig. 45. 

Tab. 24. fig. 37.) 
V Lužici. 

Frondicularia striatula, Reuss. (Reuss Verst. I. pag. 30—31. Tab. 8. fig. 23. 
Tab. 43. fig. 11. — Geinitz Elbthalgeb. II. pag. 2. Tab. 21. fig. 2.) 

Velmi pořídku v Březně a Lužici. 
Margimilina elongata, D'Orb. [Cristellaria elongata, D'Orb.] (Reuss Verst. I. 

pag. 29. Tab. 13. fig. 28—32. Tab. 24. fig. 31—36. — Reuss Foramin. und 
Entomostr. pag. 12. Tab. I. fig. 17.) 

Hojna v Lužici, Lenešieíeh, Březně, Kystré a Brozanech. 
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(Marginulina compressa, D'Orb.) [= Oristellaria eompressa, D'Orb.] (Reuss Verst. 
I. pag. 29. Tab. 13. fig. 33. — Geinitz Elbthalgeb. 2/2 pag. 101. Tab. II. 
23. fig. 5.) 

V Lenešieích. 
Marginulina liilssoni, Eómer. (Reuss I. pag. 28. — Nilsson Petref. suecanea 

pag. 8. Tab. IX. fig. 20. [sub Nodosaria laevigata].) — Obr. 167. 
Hojna v Březně, Dnebohách; řidčeji Y české Kamenici. Velmi význačná 

foraminifera pro Březenské vrstvy. Reuss uvádí ji jen z Března. Marginulina 
bacillum, Reuss. (Reuss Verst. I. pag. 29. Tab. VIII. fig. 11. — Reuss 
Sitzungsber. Band 40. pag. 208. Tab. VI. ůg. 8.) — Obr. 168. 

Hojna v Březně, Dnebohách, pořídku v Nemošicích. 
Marginulina ensis, Reuss. (Reuss I. pag. 29. Tab. XII. pag. 13. Tab. XHI. fig. 

26, 27. Tab. XXIV. fig. 30.) 
V Lužici, Kystré, Lenešieích a Brozanech. 

 

 

Obr. 167.   Marginulina Nilssoni, 
Reuss. Z Března.   6krát 
zyětš. 

Obr. 168.   Marginulina bacillum, 
Eeuss. 

Z Března. 20krát zrětš. 

Marginulina Roemeri, Eeuss.  [= Vaginulina elongata, Eoemer.] (Reuss Verst. 
I. pag. 28. Tab. 8. fig. 10.) 

V Lužici a Březně. 
(Marginulina bullata, Reuss.) (Eeuss Verst. I. pag. 29. Tab. XIII. fig. 34—38. — 

Eeuss Sitzungsber. Band 40. pag. 105. Tab. VI. fig. 4—6.) 
V Lužici a Brozanech. 

(Vaginulina strigillata, Reuss.) [Citharina strigillata, Eeuss.] (Eeuss Verst. II. pag. 
106. Tab. 24. fig. 29.) 

V Lužici. 
(Cristellaria limbata, Reuss.)  (Eeuss Verst. I. pag. 33. Tab. 13. fig. 56.) 

V Lužici. 
Cristellaria lobata, Eeuss. (Eeuss Verst. I. pag. 34. Tab. 13. fig. 59. — Geinitz 

Elbthalgeb. 2/2 pag. 104. Tab. H. 22. ůg. 12. Tab. H. 23. fig. 1.) 
V Lužici, Lenešicích a Brozanech. 

(Cristellaria lituola, Reuss.) (Eeuss Verst. II. pag. 109. Tab. 24. fig. 47.) 
V Lužici. 
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Cristellaria clavicula, D'Orb. (Reuss Verst. I. pag. 34. Tab. 12. fig. 34. — 
D'Orb. Mém. pag. 27. Tab. II. fig. 19, 20.) 

V Lužici a Brozanech. 
Cristellaria lepida, Reuss. [= Cr. intermedia, Eeuss.] (Reuss Verst. II. pag. 109. 

Tab. XXIV. fig. 46. — Geinitz Elbthalgeb. 2/2 pag. 106. Tab. II. 23. fig. 
4.) — Obr. 169. 

V Lužici a Dnebohách (pořídku). 
Cristellaria rotulata, D'Orb. (Reuss Verst. I. pag. 34. Tab. 8. fig. 50, 70. Tab. 

XIII. fig. 25. n. pag. 109. Tab. 24. fig. 48, 49.) — Obr. 170. 
Velmi hojna v Březně, zejména ve vrstvě 3., pak v Dnebohách, České 

Kamenici, Turnově, Valdeku, Nemošicíeh; často se rozpůlí. 

 

 

Obr. 169. Cristellaria lepida, 
Reuss. Z Března. 

20krát zvětš. 

Obr. 170. Cristellaria rotu-
lata, D'Orb.   Z 
Března. 

20krát   zvětš.   
rozpůlená. 

Obr. 171. Flabellina ornata, 
Reuss. Z Března. 

30krát zvětš. 

(Cristellaria complanata, Reuss.)    (Reuss Verst. I.   pag. 33.   Tab. 13.   fig. 54. 
— Reuss Sitzungsber. Band 46. Tab. 12. fig. 13.) 

V Lužici. 
(Cristellaria triangularis, D'Orb.)   (Reuss  Verst. I.   pag. 34.   Tab.  8.   fig. 

48. — D'Orb. 1. c. pag. 27. Tab. H. fig. 21, 22.) 
V Lužici, Lenešicích a Brozaneeh. 

Flabellina ornata, Reuss. [= Fl. rugosa D'Orb. =: Flab. Baudoniniana D'Orb.] 
— (Reuss Verst. I. pag. 32. Tab. XIII. fig. 48. Tab. 24. fig. 43. — Geinitz 
Elbthalgeb. 2/2 pag. 99. Tab. H. 22. ůg. 1.) — Obr. 171. 

Pořldku v Březně. Dnebohách. Dle Reusse má tento druh též v Lužici 
a také v Teplických vrstvách se vyskytovati. 

Flabellina cordata, Reuss. [= Flabellina elliptica Nils. sp.] (Reuss Verst. I. 
pag. 32. Tab. VITI. fig. 37—46, 78. — Reuss Denksch. der kais. Akad. d. 
Wiss. Band 7. pag. 67. Tab. 25. fig. 6-8.) 

Ne hojna v Březně a Dnebohách; dle Reusse také v Lenešicích, Kystré 
a Bečově. 

(Guttulina trigonnla, Reuss.)   [= Polymorphina trigonula, Reuss.] (Reuss I. pag. 
40. a 110. Tab. 13. fig. 84.) 

Pořídku v Lužici a Březně. (Globulina horrida, Reuss.)   [= 
Polymorphina horrida, Reuss.]  (Reuss Verst. II. 
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pag. 110. Tab. 13. fig. 14. — Reuss- Foramin. und Entomostr. von Lem-
berg, pag. 43. Tab. IV. fig. 8.) 

Dle Reusse pořídku v Lužici. 
Guttulina elliptica, Reuss. [Polymorphina elliptica, Reuss.] (Reuss II. pag. 110. 

Tab. 24. fig. 55.) 
Pořídku v Lužici, Dnebohách a Březně. 

(Guttulina damaecornis, Eeuss.) [— Polymorphina damaecornis, Reuss.] (Reuss I. 
pag. 40. a 110. Tab. XIII. fig. 85.) 

Pořídku v Lužici. 
(Polymorphina glomerata, Eoem.)   (Reuss Verst. I. pag. 40. Tab. XII. fig. 32. 

— Roemer 1. c. pag. 97. Tab. XV. fig. 19.) 
Dle Reusse pořídku v Lužici. 

Globulina lacrima, Reuss. [= Polymorphina lacrima, Reuss.] (Reuss Verst. pag. 
40. Tab. XIII. fig. 83. Tab. XII. fig. 6. — Reuss Foramin. und Entomostr. 
von Lemberg pag. 43. Tab. 4. fig. 9.) 

V Březně, Lužici a Dnebohách pořídku. 
PolymorpMna globosa, von Můnst. [= Globulina globosa, v. Munster.] (Reuss 

Verst. I. pag. 40. Tab. XIII. fig. 82. pag. 110. —, Reuss Sitzungsb. der k. 
Akad. d. Wiss. in Wien, Band 44. Tab. III. fig. 3. pag. 338.) — Obi. 172. 

V Březně, v Dnebohách, Lužici vždy pořídku. 

 

 

Obr.  172.  
Polymorphina 

globosa, v. Miinster. Z 
Dneboh.   45krát zvětši 

Obr. 173.  Globigerina 
cre- 

tacea, D'Orb. Z 
Dneboh.   45krát zvětš. 

Obr. 174. Globigerina 
mar-ginata, Eeuss. Ze 
strany. Z Března.   
40krát zrětš. 

Globigerina cretacea, D'Orb.   (Reuss Verst. I.  pag. 36. Tab. VIII. ůg. 55. 
— 

Frič Teplické vrstvy Obr. 164.) — Obr. 173. 
Skoro všecky exempláře z tohoto horizontu jeví hladký povrch, kdežto 

u téhož druhu z Teplických vrstev jest povrch drsný a při tom sklovitější. 
V Březně, Dnebohách, české Kamenici, Nemošicich, Turnově a Sychrově, 
všude hojna. Globigerina marginata, Reuss. [Syn Rosalina marginata, 

Reuss.] (Reuss I. pag. 
36. Tab. VIIL   fig. 54, 74.  Tab. XIII.   fig. 68. — Geinitz Elbthalgeb.  
2/2 
pag. 112. — Reuss Denksehr. der Akad. der Wiss. Band 7. pag. 69. Tab. 
26. fig. 1.) — Obr. 174. 

V Březně a Dnebohách pořídku. 
(Globigerina trochoides, Eeuss.)    (Reuss Verst. I.   pag. 36.  Tab. XII.  fig. 22. 

— Reuss Foramin. und Entomostrac. von Lemberg pag, 21. Tab. III. fig. 
5.) 

V Lužici, Březně. 
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(Rotalina Mieiieliniana, D'Orb.) [— Diseorbina Míeheliniana D'Orb.] (Reuss Verst. 
I. pag. 36. Tab. XII. fig. 31. — D'Orb. 1. c.   pag. 31. Tab. III. fig. 
1—3.) 

V Lužici, Březně. 
Planorbulina nitida, Reuss.  [= Rotulina nitida, Reuss. = Eotalia umbilicata, 

D'Orb., var. nitida Reuss. = Discorbina nitida Reuss.] (Reuss Verst. I. pag. 
35. Tab. VIII. fig. 52. Tab. XII. fig. 8, 20. — Geinitz Elbthalg. pag. 116. 
Tab. II. 23. fig. 12.) 

V Dnebohách pořídku. Dle Reusse též v Lužici. 
(Plajiorbulina lenticula.) [= Rotalina lenticula. =r Discorbina lenticula.] (Reuss 

Verst. I. pag. 35. Tab. 12. fig. 17. — Geinitz Elbthalgeb. 2/2 pag. 115. 
Tab. II. 23. fig. 11.) 

V Lužici a Brozaneeh. 
Planorbulina ammonoides, Reuss.   [z= Rotalina aminonoídes. = Rosalina 

am-monoides, Reuss. = Discorbina ammonoides, Reuss.]   (Reuss Verst I. 
pag. 
36. Tab. VIII. ůg. 53. Tab. XIII. fig. 66. — Geinitz Elbthalg. II. pag. 114. 
Tab. II. 23. fig. 9. — Reuss Foramin. von Lemberg pag. 30. Tab. IH. fig. 2.) 
V Březně ve vrstvě 3, v Dnebohách pořídku. Dle Reusse též v Lužici. 

 
Obr. 175   Planorbia polyraphes, Reuss.  Z Dneboh. 65krát zvětš. 

Planorbulina polyraphes, Eeuss. [= Eotalina polyraphes, Eeuss = Discorbina 
polyraphes, Eeuss.] (Eeuss Verst I. pag. 35. Tab. XII. fig. 1. — Geínitz 
Elbthalgeb. 2/2 pag. 114. Tab. II. 23. fig. 10.) — Obr. 175. 

V Březně, Dnebohách, České Kamenici.   Dle Beusse též v 
Brozanech. 
(Anomalina moniliformis, Eeuss.) [= Eosalina moniliformis, Eeuss.] (Eeuss Verst. 

I. pag. 36. Tab. 12. fig. 30. Tab. 13. fig. 67.) 
V Lužici, Brozanech. 

Nonionina compressa, Eoem. (Eeuss I. pag. 35. Tab. VIII. fig. 51.) 
Pořídku v Březně. Dle Eeusse též v Hořenci. 

Mřížovci byly dr. Jar. Pernerem popsáni ve zprávách král. české spol. 
nauk 17. dubna 1891. Dietyomitra multicostata, Zittel. (Perner pag. 265.) — 
Obr. 176. Čís. 1. 

Pořídku v Březně, Vunicích, Střemu a Postoloprtech. 
Dietyomitra regularis, Perner. (Perner pag. 265) — Obr. 176. Čís. 2. 

Pořídku v Březně (vrstva 2c). 
Dietyomitra conulus, Perner. (Perner pag. 266.) — Obr. 176. Čís. 3. 

Pořídku ve Vunicich a Postoloprtech. 
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Lithocyclia discus, Perner. (Perner pag. 266.) — Obr. 176. Čís. 5. 
Ve vrstvě v Březně Thecosphaera sponglarum, Perner. (Perner 

pag. 267.) — Obr. 176. Čís. 6. 
Hojna ve výbrusech od Ventriculites radiatus z Vunic. Cromyomna 

perplexum* Stohr. (Perner pag. 267.) — Obr. 176. Čís. 7. 
Jediný exemplář z cihelny u Turnova. Acrosphaera hirsuta, 

Perner. (Perner pag. 267.) — Obr. 176. Čís. 8. 
Pořldku v Postoloprtech. 

 
Obr. 176.   Mřížovci z vrstev Březenských. 

Čís. 1. Dictyomitra ínulticostata, Zittel. Cis. 7. Crommyona perplexum, Stohr. 
„   2. Dictyomitra regularis, Perner. „   8. Acrosphaera Mrsnta, Perner. 
„   H. Diotyomitra conulus, Perner. „   9. Druppula convoluta, Perner. 
„    5. Liťhocyclia discus, Perner. „ 10. Stylodyctia Haeckeli, Zittel. 
„   6. Thecosphaera spongiarum, Perner.        „ 11. Porodiscus glauconitarum, Perner. 

Čís. 4.   Conosphaera artesiaca jest z Bělohorských vrsteT. 
Ropalastrum sp. viz obr. v textu ó. 10, 7.   Zvětš. 100—250krát. 

Druppula convoluta, Perner. (Perner pag. 268.) — Obr. 176.  čís. 9. 
Hojna ve Vunicích. Stylodyctia Haeckeli, Zittel. (Perner pag. 

268.) — Obr. 176. Čís. 10. 
Velmi hojna ve Vunicích, pořídku v Březně ve vrstvě 2d. Porodiscus 

glauconitarum, Perner. (Perner pag. 269.) — Obr. 176. Čís. 11. 
Hojna v glaukonitické vrstvě 2c a 2d v Březně. 

Ropalastrum, sp. — Viz obr. 10. na str. 15. 
Jednou nalezeno ve vrstvě 2d v Březně. 
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Poznámky ku zbytkům rostlinným. 
Zbytky rostlinné jsou v Březenských vrstvách, velmi vzácný i děkujeme za 

ně většinou p. H. Mayerovi, řídícímu v Malnicích. Dr. Edvín Bayer je spracoval 
a uveřejnil svou práci ve Zprávách král. české spol. nauk roku 1893. Tuto jen 
krátký výtah následuje. 

Araucaria Friéi, Velen. n. sp. — Obr. 177. 
Jednou v gastropodová vrstvě v Březně.   Šupina jeví zřetelnou ligulu a 

nese ještě semeno na původním místě. Araucaria brachyphylla, Bayer. — 
Obr. 178. 

Nalezena jednou v krabové vrstvě v Březně. Jest to starší větev s krát-
kými, tlustými listy. 

Sequoia ReichenbacM, Gein. sp. (Velenovský Gymnospermen pag. 19. Tab. VIII. 
a IX.) — Obr. 179. 

V krásných větvích přichází na Voškovrchu u Poděbrad,   odkudž 
na- 

 

 

Obr. 177. Araucaria Frici, Vel. Z Března. 
Šupina se semenem zvětšena. 

Obr. 178.   Araucaria brachyphylla, 
Bayer. Z Března 2krát zvétš. 

šemu museu skvostný exemplář daroval lékárník p. J. Hellich. Kromě toho 
v Březně, Lánech u Pardubic, Chocni a několika jiných nalezištích. 

Sequoia lepidota, Bayer. — Obr. 180. Tři 
exempláře z Března. 

Ceratostrobus eehinatus, Vel.   (Velenovský Gymnospermen pag. 25. Tab. 
XI. fig. 7.—15.) — Obr. 181. 

Ze zvonivých opuk ínoceramových v Hostině. 
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Obr. 179. Sequoia Reichenbachi, Gera. sp. A. 
Z krabové vrstvy v Březně  v přirozené 
velikosti.   S. Z Lán u Pardubic v 
přirozené velikosti. 

Obr. 180. Sequoia lepidota, Bayer. A.   
Větev s plodní šiškou v přiroz. velikosti. Z 
gastropodová vrstvy v Březně. B. Šiška 
zvětšena. 

Widdringtonia parvivalvis, Bayer. — Obr. 182. 
Pořídku v Březně. 

Quercus Charpentieri, Heer (an Celtis spec). — Obr. 183. Z 
gastropodové vrstvy v Březně. 

 

Obr. 181,  Ceratostrobus echi-     Obr. 182. Widdringtonia parvival-     Obr. 183. Quercus Charpentieri, 
natus, Vel. vis, Bayer. Heer (an Celtis sp.). 

Z Hostina 3krát zvětš. Z Března. lOkrát zvětš. Z Března. Přirozená velikost. 
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Obr. 184, Fious Ceeropiae-lobus, Bayer. 
Z Března. 

Přirozená velikost. 

Obr. 185.  Rhus dens 
mortis, Bayer. Z 

Března. 2krát zvětš. 

Obr. 186. Diospyros pri- 
maeva, Heer. Z Března. 

Přiroz. velik. 

Ficus Cecropiae-lobus, Bayer. — Obr. 184. 
Z krabové vrstvy v Březně. 

RIius dens mortis, Bayer. — Obr. 185. 
Z gastropodová vrstvy v Březně. Asi čtvrtina listu bez špičky. 

Diospyros primaeva, Heer. — Obr. 186. 
Z gastropodová vrstvy v Březně. 

Myrsiue manifesta, Bayer. — Obr. 187. 
Z krabové vrstvy v Březně. Tři zbytky listu na jediném stonku. 

Myrsine caloneura, Bayer. — Obr. 188. 
Z gastropodové vrstvy v Březně. 

Ardisia glossa, Bayer. — Obr. 189. 
Z gastropodové vrstvy v Březně. 

 

 

Obr. 187. Myrsinemanifesia, 
Bayer. Z Března. 
Přirozená velikost. 

Obr. 188,   Myrsine calo-         Obr. 189.   Ardisia 
glossa, 

neura, Bayer. Bayer. Z Března. 
Z Března.   3krát zvětš. Přiroz. velik. 
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Obr. 190. Ilex Perneri, 

Bayer. Z Března. 2krát 
zvětšeno. 

 
Obr. 192. Rubiaephyllum 

(Ericophyllum) 
Gayllussaciae, Bayer. 

Z Března, a přir. velik. 
5, c zvětšeno. 

Obr. 191. Frenelopsis? bohemica, Vel. z Března. Přir. velik. 

Ilex Perneri, Bayer. — Obr. 190. 
Z krabové vrstvy v Březně. 

Frenelopsis? bohemica, Vel. — Obr. 191. 
.   V několika exemplářích z Března, Valdeku, Hostina, Opatovic, Chocně a 

Nemošic. 
Rubiaephyllum (Ericophyllum) Gaylussaciae, Bayer. — Obr. 192. 

Pořídku v Březně v krabové vrstvě (5). 

Obr. 193. Anthocephale bohemica, Bayer. Z Března. 3krát zvětšeno. 

Anthocephale bohemica, Bayer. — Obr. 193. 
Jednou nalezena v Březně.   Jak se zdá, jest to zbytek květu, z dvou 

třetin zachovaný. Chondrites furcillatus, A. Romer.   (Geinitz Elbthalgeb. 
II. Tab. 46. fig. 5. — 

Fr. Teplické vrstvy Obr. 166.) — Obr. 194. 
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Obr. 194.   Chondrites furcillatus, A. Eomer. Na oprchalých plochách bílé 

zyoniyé opuky inoceramové z Vysoké u Mělníka.  Přiroz. velikost. 

Záhadné tyto tvary, o nichž není ještě zjištěno, jsou-li původu rostlin-
ného nebo jsou-li to chodby vyvrtané červy v bahně, jsou neobyčejně hojny 
v bílých zvonivých opukách inoceramových vysočiny východně od Mělníka 
ležící a vystupují plasticky na oprchalých povrchních plochách opuky, od 
nichž temnější barvou se odlišují. 

Zá^rěrolk:. 

Přehlédneme-li výsledek výzkumu provedeného v Březenských vrstvách, 
shledáme, že i s foraminiferami a mřižovci zjištěn byl 381 druh, z kteréhož počtu 
232 druhy poprvé zde vystupují, což ovšem pojem Březenských vrstev jako samo-
statného článku v řadě našich usazenin křídových dostatečně ospravedlňuje. 

Ze zbytků rostlinných jsou dva známy již v Permských vrstvách, ze zbytků 
živočišných 26 v Korycanských, 62 v Bělohorských, 26 v Malnických, 35 v Ji-
zerských a 113 v Teplických vrstvách. 

Že vrstvy Březenské náležejí do spodního senonu, o tom sotva bylo po-
chyby, avšak přesnější postavení, které v něm zaujímají, teprve po zpracování 
mladších vrstev Chlomeckých patrnějším se stane. 

Dle plánu r. 1864. učiněného zbývá již jen tyto Chlomecké vrstvy zpra-
covati v podobné studii jako jest přítomná. 

Až se tak stane, bude včasno sestaviti tabelárně všechny druhy v našem 
útvaru křídovém zjištěné, zkoušeti poměr vzájemný jednotlivých faun, jakož i poměr 
našich ku usazeninám křídovým cizím. 
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