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PŘEDMLUVA.
Práce tato jest pokračov;iním systematického zpracov;iní fora111iniler z česki'ho křídr)l·<'ho é1t,·aru.
_\faterial k této monografii, ktedž v připojení ku monografii foraminifer Českého Ceno111anul) zab)„V<Í
se jenom formami přicházejícími v bělohorských vrstv;ích, poskytly hlarně vzorky hornin \TSte\· těch
po drahná léta komitétem pro přírodovědecký výzkum Cech :ponejvíce prof. Dr. A. Fričem. střúdané.
Ačkoliv prozkoumána byla veškerá typická naleziště bělohorských vrstev s ohledem na
foraminifery, přece se brzy ukázalo, že jen některé facie a horizonty poskytují hojnějšího materialu,
jmenovitě horizont semických slínů poskytl takov<; množství forem, že proti 11 druhum \ÚŠÍch
foraminifer, jež se dosud z bělohorských vrstev uváděly, počet jich vzrostl na 88. A to ještě dodati
dlužno, že by nám bylo khko číslo to ztrojnásobiti, kdybychom se drželi 1úzorú \ětšiny kontim·ntálních badatelú, následujíce je v přísném rozeznáv;íní druhú u foraminifer. .\lajíce přílditost za
svého pobytu v Anglii osobně seznati mínění několika na slovo vzatých odborníkll v t<' ,·čci, jakož
i prohlédnouti si značnou část materialu Challengerova a ně k ten' privátní sbírky, a majíce nyní
přehled skoro o veškeré literatuře a »druzích« foraminifer, přesvědčili jsme se o nemožnosti přísncho
rozeznávání druhú u foraminifer, a proto jsme se ještě ve větší míře než v prvé monografii přidrželi
náhledi't anglických autorit, aniž bychom ale všude jich slepě následovali; naopak na více místech
poukáza\·še na nesrovnalosti v náhledech o příslušnosti jistých forem k některým typúm ndchylne
mínění své jsme vytkli.

Z konstatovaných 88 druhů jest pro Čechy 31 nových, a 12 forem ukázalo se b~·ti uplně
novými varietami a druhy. Největší kořist poskytly tato naleziště: Přemyšlany, Semice, Dřínm·.
Lžovice, :Vlanderscheid a Stradouň, o jichž geologicko-palaentologických poměrc~h bližší ·"' lze dočísti ve záslužné Fričově studii v archivu pro příroclověclecký yýzkum Čech. s,· I\. c.
[l(,lohorské a .\falnické vrstvy.
Geologické poměry posledně jmenovaného naleziště, jež také později bylo prozkoumann, \)jsou v témž archivu Sv. V. č. 2. (jizerské vrstvy). Ve výzkum naš pojata nebyla foraminiferová vrstvička (nyní nepřístupná) na Bílé Hoře, spočírnjící přímo na bělohorské opuce. ježto jest
nejistého stáří.

líčeny

Jako v prvé monografii tak i zde přijat systém Brady-ho.
Při popisu všech druhl1 uvedena jsou i synonyma; u druhú, jež se yyskytují již ' korycanskych
vrstvách a v prvé monografii popsány byly, popis pí-ípadně i výkres ,·yncch;in, a _1cn sl' cituji

1) l'cská Akaclcmic císaře Franti~ka Josefa. Ti·. Il. Pal11contog-r;q1hi\a H11hcmiac. Xrn.
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Jenom v tom případě, že nalezeny for my trochu odchylné od popsaných korycanských, nicmé ně do
řady téhož druhu n;iležející, pod;ín i výkres . Charakteristika rodu rovněž podána jen u těch , které
se v těchto n-stv;\ch poprvé \'yskytaj í, neb nebyly dříve jako takové charakterisovány. Synonyma
hlavně uvede na jsou dle prací Parkera, Jonese a Brady-ho o nomenkl atuře foram inifer (Viz seznam
literatu ry ,. citovarv' Ill(: monografii p. 17. ) z části dle Brady-ho díla o foraminiferách Challengerových,
a Jonesova díla o forarninifedch z cragu. Literatura druhú (ovšem jen dúležitější) sestavena dle obsáhlého
a velecenného S herbornova spisu Index to the genera ancl spccies of the Forarninifera. Part I„ II. a několika nejno,·ějších publikací.
Při identifi kaci clruhlr vyobrazených s velkou ochotou mi nápomocni byli moji přátel é C. Davies
Sherborn a Fred. Chapman , k te ří obdivuhodnou znalostí obrovské literatury foraminifer u nás sotva
s třetiny přístup n é a poskytnutím srovnávacího materialu neocenitelných služeb nám prokázali, začež
jim vřelé díky vzdáv;im. R ovněž k díkúrn jsem zavázán mému učiteli prof. Dru. A. Fričovi, jenž
radou i skutke m umožnil brzké vydání monografie této, a na mnohá bohatá naleziště mne upozornil,
a sl. Baborov<': za ochotné poskytnutí krásně zachovalého materialu ze Strad ou ně, sbíraného od
brath H;inušú po \')j ití Frilovy stud ie o Bělohorsk fc h vrstvách.
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Seznam literatury použité.
V tomto seznamu uv{tdúne jen ony dúlditější publikace od r. 1888, kl<'rr' hlarn<· slouzily
k identifikaci druhú a vyšetření synonymiky, jež v litc:r;irních odkaz<:ch při popisu druhé1 skr;in·11<':,
s ud{rním roku a časopisu, kde vyšly, uvádíme.
Ostatní publikace týkající se fornminifer kříclO\·ých u1·cdeny jsou v seznamu literatury 1· monografii cenomanských foraminifer i'l'erner I. c. p. l 6 ..1.
Podrobnější data bibliografická nach<izejí se jednak 1· Bradyho seznamu 'srornan<~m chronn·
logicky) uveřejněném v jeho zprávě o foraminiferách Challengerových, a hlarnl: 1T 1eleobsahlr-in
spise Sherbornově: A bibliography of foraminifera rr:cent and fossil from l :1ó:-í- l 8.'i8, kd•·i .i•·st
úpln;í literatura všech foraminifer dle autorú alfabeticky srovn<Ína, s poznámkami o yz;[cn)·ch 1wlJ
málo zmímých publikacích. K ní se jako dústojný doplněk pl-ipojuje neméně duležit0 a pro každchn,
kdo se studiem foraminifer zabývati míní, nezbytn<' dílo: An Index to the genera ant! specic·s oť
the foraminifera Part I. A - .\on. 1893. Part li. .\on. - Z. 1896. :Smithsonian \liscelancous
CollectionsJ, kdež jest veškerá litteratura (ovšem bez synonymiky) u každého druhu až do r 18.'-'8
uvedena, takže pomocí těchto dvou Sherbornových clč:l 1·ešked ohromn;i literatura foraminil(:r ai
do r. 1888 dá se tak ovládati, jako u žádné jiné skupiny tvorstYa.

VII.

„ VIII.

lbid.
Ibicl.
lbid.
lbid.
Ibid.
Ibicl.

189'.!·
l S~l:L
1893.
189+
189+.
l 8<Jc1.

p. :119.
p. 7+9.
p. 519.

P·

13~i.

p. +:!l.
p. M:''l. Pi. IX . X.

P· 1.1+- l'l. I., II.

R Jones. A \lonograph ot the Foraminifera of the Crag. !'art li.- lil. PalaeontogT Soc. 18CJ3- 18CJ"
Plates

Fr. Matouschek. \likroskopische Fauna des Baculiten-\lergcls 1·011 Teschcn. 1lkitr:igc zur l'al;H'ontologie des btihmischen :\littelgebirges !U. - Lotos 189+-:-,,
L. Rhumbler. Entwurf eines natlirlichen Systems der Thalamophorťn. :\achricht1·n d. k. ( ;,·s.·llsch.
d. Wissensch. zu Gtittingen. :\lath.-phys. Uasse. 1893. l l1·ft 1.
J. G. E._{{gcr. Foraminiferen aus :\leeresgrundproben gelothct rnn 187.+-/G rnn S. \I Sch. C;w·JJ„
Abhandl. d. k. bayer. Akad. cl. Wiss. I S<J::. JI. Bd. X\'lll. ;\bth li.
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Cásť popisná.
Čeleď Lituolidae Carpenter (emend. Brady).
Charakteristiky rodu, pokud se uchylují od charakteristik Bradyho (Challenger-Report
p. '.?89) jsou z d ;išť uvedeny; v ostatních případech odkazuji na Bradyho (I. c.) a muj přehled rndt'.1
:Perner I. c. p. 16).
!'o z n;\ mka:
V nejnověj š í době pokusil se L. Rhumbler 1) o nový syst ém foram inifer, kdež ponejvíce na
ú kladě úva h phyllogenetických a výsledkú, jež podala zkoumání rozmnožování a studium sarkody
foraminifer , t. zv. přirozený systém navrhuje, kdež se nehledí ani ke struktu ře ani ku chemickému
složení skofapky , při rozezn;\vání čeledí, formy jednokomt°1rkat<' od forem vícekomúrkatých se úplně
oddělují, a YÍce se hledí ku spúsobu stavby celé' skohípky, čili v mnohých případech vrací se
k systému lJ' O rbigny-ovu, založenému ovšem jen na zevním tvaru skořápky. Že porovitosť nebo
neporo v i tosť sk ořápky neméiže býti fundamentalním přirozeným znakem, to j iž Brady v e svém novém
systému ukázal, kde na př. s l uč uj e všechny T extillarie, ať jsou porovité ať jsou písčité, v je dnu
(:eled' ; d;íle pak ukazuje podrob n ější úvaha, že týž zpt'.isob ve stavbě skořápky lze sle dovat u různých
forem, které jinak strukturou úplně jsou si cizí, tak že na př. náleží jedna k Lituolidám, jiná
k .\liliolid;ím, a jin{1 na př. ke Globigerrinidám (t. zv. isomorfismus). Mimo to jsou formy, které
embryonalní ko1ni'n·ku (jako Peneroplis pertusus Forsk.) neb první závitky (Kamenouhelné formy)
lllají perforované a drnhé nikoliv, fakta to, jež systematiku foraminifer nadob yčej ně složitou činí.

li

j

..

Haplophragmium Rcuss. ".i

Syno n y m a :
Spir(llúiiles .'forthampton, Íllantell.
Spirolina (pars) R oemer, Reuss, D ' O rbigny, Karrer.
Orbz:R·nyna Hagenow.
Placopsilina Reuss, Parker-Jones
iV{mionina ípars; ílorneinan, Schultze, \V illiamson, T erque m.
P roteonina (pars) Williamson .
L ituola (pars) Parker Jones, Carpenter, Bra dy, Sars, Bertheli n, Terrig i.
l:.ndotizJ'ra (pars) .\lóller.
R/1aphidohe!ix, .\loebius.
C h arak t er i stika: Sko!-;ípb z
labyrinthické.

počátku spiralně

vinutá,

písčitá.

'.i .

Komů rky

prosté, nikdy

Rod tento jest analog-ní rodu Lituola, která má komůrky labyrintické. Jina k však úst/ bývá
jednoduché te rmina lní, často ve špičku protažené, aneb neprav ide lně větevnaté, štěrbinovité neb
1) Dr. R. I~ hum hlt: r. E ntwurf cincs nattirl ich cn Systems dcť T ha lamophore n. Nachric hten d . k. Gesellsch. d. V\"issensc h.
zu ( ;httingen . 189!">. 1-left I.
~) nic Rhumblcra núlcZí roll 1l aploph ťagmiu m do čeledi Endothyri<lae, podčeled i E nclOth yrinae, v sousedství rodů
Pb r nJ•silina D ' O rb, Hratly in;t, Trochamm ina P . c t. J. (v omezení uda né m u Xcumayra : Stíimmc d es T hi-crrcichs).
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Fr;i,gme nty pocházející ocl forelll s ko1nurka111i vinutýlll i z počaLku s pira Jn,·· a l"wll'.ii
1
rovně v 1 Č<Íře Ipřímé neb málo prohnut•') byly často j iž zamě n ě n y s \olný111i rm nými konci rrn li
Lituola a I-laplosti che. Od úlomkil rodu R heopha:1: nc lz1: .!" \'Ša k ani naliroušení111 roz„zna t i.
Z rodu toho objevují se v běl ohorských vrstv;ich -1- druhy , z nichž ~ přichÚ<•_i Í v:; 1· L<'i

síťo vité .

plických vrstvách.
Haplophragmium bullatum n. sp.
Tab. I. obr. 6 li, ;,,

C,

s.-1 1. Vyobrazeni \' te:1:tu

č.

1 "·

(i

. Skofapka z počátku nepravidelně s piralní. P'rvé ko111lirky jsou seskup<: 11y jako 11 ro<lu :\cc,rvulina, j sou kulovité , hluboký mi zá hyby oddě lené; pozdější kom ů rky jeví zřete ln<';_j i spira lní ,„i·adC:- n1,
jsou sice té?. silně vyduté, ale j e n čárk ov itými , hlubok ý·mi
švy oddělené , a nebývají kulovité , nýbrž stlačené , 111nohohrané . Na spiralní části účastní se nejm é ně 8 koml!rek , na
rovné části 3- 5. Komůrky na rovné Č<isti jsou nízce 1 :ilcovité , s i lně vypuklé, ne pral'idelnč kři vola ký mi š vy oddělené. Poslední komítrka jest polokoulovitá a nese j edno·
duché velké ústí.
Velikost: 1- 2 mm.
Od zná mých mesozoický·ch druhů z toho to rodu liší
se jednak neobyčejně mohutnými komúrkami v rovné č;\s ti ,
jednak kulovitostí prvých komúrek . Přítomností jamky na
spodní straně přibližuj e se ku druhu H. irregulare a širok ými komí'lrka mi v rovné části poclob;í se d ruhu H . (Lituola )
aquisgranensis Beissel,') ale liší se od něho smáčklou , ostrohranou zřejmt': spira lní Č<Ístí. (Ve dle vyobra zen ý exemphiř
ukazuje, že. ony rovné úlo mky vyobrazené na tab. I. aur. 8
náležejí k tomuto druhu. )
Naleziště:

l lap!vfltragmittm /11t!l a t11m n. =--1•. \ 'yo1,r . I . a) <lr i ;.;.
(-:. 1. L l o \' icc. Zn :-t:::.. '..!1 l 1. /, T cn kS: 1 1 ru i· ~„.- 1 krajl'rn
jcd n(· kom úrky ze :-.pi ra lní (:;bti. v ,:lk ;'t (1:-- tro h r<1 1111 ;"1
s,·(:tl;í tčlb~a j ...ou úl omk y k i'c111c 1w ;1 .i '-1111 (lhk h·pcna r C:Zíl \"ým c c m~n l cm . Zn:·t< s:, \ .

Lžovice, zřídka .
Haplophragmium irregulare Roem.
Tab. l. obr. 12 n, ó.

Vyobrazení v tex tu

č.

2 a, f!.

Roemer. Verst. nor cldeutsch . Kreide. 18 -1-0.---1-1. p. <)~ T. X V. lig . ~ <) (::-ipiro lina irn.:g ularis .
Reuss. Verst . I. p . 35. T. Vili. fig. 6~. - GG . ; 75. (S p irolina inae'lualis!.
Ibid. II. p<1 g . 109. (Spirolina irregularisi.
Sitzungsber. k . Akad. Wiss. \Vien. XL. 1SóO. p. ~ 1<) T. X íig. 'Ja . /! : T XI. lic; 1.
Zittel. Handbuch. Palaeont. I. 1876 p. 66. lig. + : p. 76. lig. 9 .
Hoernes. Elem. Palaeont. 1884. p. :~2 . lig 2-1-.
Schwager. Boll. R. Com. Geol. lt;i,l. Vo l. Vlll. l 8íí. p . :!6. PI. I. lig. ::;;,
Gtimbel. Geol. Bayem I. 1885. p. 266. lig. 3 .
Frič. Arch. Sv. VII. 1889. T eplické vrs t vy. lig. 165.
l)

fig. 1.-54.

lg. Beisscl. D ie F oramin. <lc r Aachc nc r Krcidc. .\ hharnl. i!. k. p rcus:-;. L a ndcsan st :ilt. \ l'llt: l:l!l;.!L' 1 S'll. \ '· 1:.! . T. 111.

.
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dosahuje <klky až 3 mm a šířky 2.5 mm ; ve tvaru jest velmi proměnliva. Obyčejně
jest podoby biskupské hole, neb baťlaté láhve. :\!ejstarších zevních 8-10 hustě spiralně seřaděných
komúrek j <"st podoby klínovité a tvoří dohromady kouličku , uprostřed trochu prohloubenou, ostatní
komul'k)', p očtem až ó, jsou seřaděny v rovné neb je n 1rnilo prohnuté řadě, jsou obyčejně válcovité,
úzkými
z řídka stlacené, mezi sebou nestejně ,-elké a odděleny bývají někde šikmo probíhajícími
švy. takže na jedné st ranč komůrka jest značně vyšší tl'~Ž na druhé. Ústí se skládá z 2-6 kruhovitý-ch o t, ·orů, více měně v pravidelném kruhu sestavených .
Odrí1clu, jež se vyzn;i_čujc m;i_lými úzkými koml:irkami v rovné části, jež vybíhají z prostředku
Skoř·:ipka

spiraly, nazval Reuss Spiro!ina la.R·e nalis.
Další synonyma c.lle Reusse 11 Jsou·
North.
Sp irolinites Stokesi
:\-1 urchisoni
Mantelli
Bucklancli
Comptoni .\lanl.
sem náleží Hapl. grancle Reuss ,"J jm e novitě exempláře vyobrazené Beissele m (lit. /. c.
T. IV . fig. '.ll . - 40.) úplně odpovídají jak našim tak
i Reussovým pozdějším výkresům druhu Hapl. irregulare.
PrUřez ukazuje, že na spiralní části se účastní 12
až 23 kornúrek; embryonalní komůrka u exemplářů s mnoha
komt1rkarni ve spiralní části bývá malá, a u exe mpl ářů
o nepatrném počtu komůrek ve spiralní části bývá značně
větší, což poukazuje na dimorfismus. Ostatně Beissel (I. c.)
vyobrazuje 2 takové pn'1řezy ve své málo známé, ale velmi
podrobné a záslužné práci, kde se ten rozdíl ve velikosti
embryonalních komů rek dobře jeví.
S tr u k tur a s koř á p k y neposkytuje vuc1 jtnym
Lituolidám nic zvl<ištního. Stěny sestávají z drobounkých,
ale poměrně hrubých úlomků křemene, velikosti až 0·18 mm,
flapl~>jhn1,:;:111i11111 i r regu/,1rc Roem. sp. Vyobraz. :_-.
někdy i sem tam vtroušen jest pyrit, a jehlice hub. Blíže do
<(1 Ext:mpláí- s prohloubeným stfcclem sp iralní části
vn itř jest skořápka z j e mněj ších úlomků složena; a vnitřní
.
a
(dk R(;usst: strana hři~ní). Strarlouii. Orig. č. 10:1.
;, „ T (.;nký r•rui;cz ....piralni čósti sk ořápky. Stěny kostěn y jsou pokryty zvl<íštním hustým tmelem vápnitým
Kurně ž

i:

mun..:k vnitř j sou 1•okryty hustým vi1pnit 5·rn cemen tem
a Zc\·n~: m:mají na povrchu s\·é.m hruLú .t rna 11íscčn á
jako jiné <lruhy, nýhri J1Ísčité sou částk y stcjnonu~ rn l'
rozdl lcny, a sem tam j."-Oll Ylroušcny
y ;. udc
<llouh( zahn uté křt:mité lamd ly, i:snad s1iiculae huhi.
l 'i-CJ•. ~- l Úl) . í'.vt~tš . 8.S.'1.

Velikost: délka l·:'í- 4 mni, šířka ve spiralní části
2·1 - 3 mm.
Naleziště: Stradou11, dosti hojně, jinde pořídkii.
Dříve bylo uváděno jako výz načn á zkamenělina pro Teplick,; Vl'stvy ; objevl'.ní jl'.jí '' bělohorských (turonských) vrstvách podporuje náhled, že Teplické
\TSL\' )' :'spodní č;ísť; n:ik<í jcšt<': k turonu.
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Haplophrag-mium aequalc
Tab. I. obr. 7 a,

Roe111.

s1, .

/,, r.

Litera Lu:··
Spirolilla al'q11alis l<.ocmer. Verst. d. norclcl. Kreidegcb. p. :>:--:. T. 15. fig. 'l.i.
Lituo!a acqua/!s D' Orbigny. Prodr. de palaeont. stratigr II. p. 95.
Hap!ophragmium acquale Reuss. Forarn. d. westfal. Kreidcform. Sitz. Ak. \\'iss. Wic:n I SófJ. lld. XL.
p. 74. T. XI. fig. 'l.„ čl.
Haplop!tragmium al'quall' Reuss. Sitzungsber. k. Ak. \\'iss. \\'ien. Vol. XLVI. p 'l.'.>. T. I. lig 1.---7.
Haplop!1rag111ium acqua!c Chapman. Journ. R. ~licr. Soc. 18'.>'l.. p. 5. Pl. VL fig. 1, 'l., ::.
Skořápka mnohem menší než u předešlého druhu, bez prohlubiny pupeční no spiralní části.
Tato část' jest silně na všechny strany klenut;!, není smáčkl;i jako u jiných druh[1, a '" l\'aru
komůrek velmi proměnliva. Řada komůrek za sebou seřaděných jest vždy rorná; komurky ty jsou
válcovité, nesmáčklé. Začáteční komůrky ipočtem až 7) jsou rozloženy v 1 z;ivitku a cmbryonalní
komúrka jest velmi velikú. Tato okolnost', ktcd ovšem vyžaduje dalšího studia na hojn<'m srovn<ivacím materialu z cizích zemí a vrstev, zdá se poukazovati na dimorfismus a sice tím spůsobem, že
by u Hapl. aequale byla forma megasphacrick.í s malým počtem závitkt1 a komůrek, a td forma
s mnoha úvitky a komůrkami, čili forma mikrosphacricb. Obě přicházejí skoro všude 1· t)·chž
vrstvách, jen že forma megasphaerid::;i jest řidší, jakož to bývá u dimorfních forem pnniclkm.
Velikost: O·S-2 mm. - Naleziště: Stradouň, velmi hojnt"o.
Haplophragmium (?) asperum n. sp.
Výkres v textu

č.

3.

Spiralní čásť složena jest ze 6---8 zevně viditelných komlirek oddělených od sebe mělk)'·111i
švy. Komúrky z počátku jsou nepravidelně klínovité neb válcovité,
protáhlé, nikdy kulovité, v další rovné, krátké části jen válcovité a pokryty
jsou velmi hrubými zrny písku. V rovné části jen 2-:l komúrky dosud pozorovány; ú~tí poslední komlirky, která jest do oblé špičky protáhlá, jest jednoduchý okrouhlý otvor.
Oboustrannou vydutostí na spiralní části a \·clkými válcovitými komúrkami liší se tento druh od Hapl. irregulare, a obl}·m hřbetem liší se od
několika podobných druhú ze skupiny obsahující formy pouze spiralně vinuté
bez rovné části skořápky, u nichž spiralnf část blHI' b)·1;i uprostřed prohloubena
aneb na každé straně jinak utvářena a má všechny komůrky patrny, kdežto
u našeho druhu lze čítati jen 6- 8 zevních, kten; kryjí rnitřní 1staršíi komúrky.
Přidělení této formy k rodu Haplophra~mium jest prozatímn1', ježto pro ne·
dostatek materialu nebylo možno učiniti průřez, jedině 1· té věci rozhodující.
Velikost: 1-'.J mm. - Naleziště: Lžovice 1'l. exemphiře.1.
\,"i.c .: l'"f'·.ť·>-'·
nezřetelnými

,~111/1111.''' 1o1.r/1 ťr.'lm
\ il'l:.

Rod: Reophax

Synonym.a (no věj š Í):
1Vodosaria partim (O' Orbigny, Terquem1.
Proteoni'na p. vVilliamson.
Lituola p. Parker Jones, Brady, Sars, Rob<'rtson
Jar. Pl!rner: 1''oraminifcry nstc\· b~lohorskich.
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!-laplostúhc p iSclnvager [ 1SG'.i [).
Dentalina pars i" Terquem).
Nř1du lina R.humhler.
C h ar a k t e r i s t i k a: Skofa pka voln <Í, písči t<i, složemí z j edné vyi'!uté komurky neb z jednoduché řady kom(irek seřadč,nýc h v přímce neb klikaté čá ře [nikdy sp iralně) . K omlirky nemají
labyrintických záhybú.
Tento rod jest blízko příbu zný k u rodu Haplophragmi um, s nímž nemá sp olečno jen to, že
jest rorn;'·: jina k komlirky obou se úplně shodují. Č:asto se zaméúuje s rode m Haplostiche, který
má komúrky labyrintick•' ndi aspoú záhyby a prstovitýrni výb ěžky význačné , anebo zaměňuje se s úlomky
horních rovných koncč1 spiralně lze zač.i tku) toče ných Litulol ; tu se lze jen nabro ušením přes vědčiti form y
o přísl uš n os ti takových frag-mentú k dotýčnému rodu. T var ústí ne.rozhoduje; u rod u Reophax mnohé
mají é1stí jednoduché (jako Haplostiche j, jiné zase síťovité jako někter<:. Lituoly a Haplophragmia.t)
Rhumhlcr (Lit. I. c. p. S:!) čít<i ku rod u Reophax pouze formy o jedné kom(1rce ; formy vícekomCirkaté
řadí v nový rod Nodulina, z čeledi l\odosinellidae.
Rrnl Reophax zastoupen jest v bělohorských vrstvách, kde!'. se \'české m křídovc~m útvaru poprve
objevuje, '.!druhy. Zela-li některé teplické a březenské
druh y rodu Haplostiche k ně mu skutečně náležejí,
musí býti p říštímu zko umá ní zi'.1staveno.
Reophax bohemicum n. sp.

Výkres v textu

č.

4 a - d.

Skořápka složena jest z r ovné neb slabě zprohýba né řad y k omůrek buď nízkých neb stejně jak
šířka jich vysokých, válcovitých, nestlačených , je ž
sou od sebe odd ěleny velmi hlubokými širokými
švy, a jsou silně vyduté. Poslední k om ůrka jest
prodloužena v střední neb prostra nní zobánek s jednoduchým ústím. Povrch velmi hrub ě písčitý. Dutiny
kom(1re k jsou na prúřez u dole rovné, nahoře oblé.
S vou výškou komflre k liší se náš druh od druhu
R. cylindrica Chapmann , a blíž.í se ku R. bacillaris
Brady íChallenger, p. 293. PI. XXX. tig. 23, 24.).

:I
d

Neopita.\ / u,~1:111int11! n. sp. a) Ro\·ns· exemplář.
ZY(tš. 20,-1. O rig-. C. 9:: ''· ,r 1Zp roh y hanj· t:: xempl ář se
z;Lch1J\·alým ústím 1·t·;·1:--fi. St radn111'í. Z\·(-;g_ :!O.'l. O rig. č . 9 :i /].
r) l'uhlcd na úst i t (·ho Z k u <.; U. d) .\~1hr01 1~ c n)· l: xc:m pl{1ř, jevící
Ll u ~t(

stCn y a jednrnluché ko mť1rky . llcz bl)y ri nt i d; ý d 1 záh ybů,

kt c:n·· sou\"isí mez i sebou jen j<..:ilnim kan:\11.:(: tn a j :)(>tl o l1louko·
\' itč za trnu l y. Stradoul1. Zrt:t~ . '...'0/1. Prar p:1rn t č . 1::.-::. Orig. č. lUU.

Od něk terých clruhl1 z rod u Haplostiche pouze
nabroušením lze jej rozezna ti.
Velikost : 1 ·5-5'4 m m.
:\'aleziště :

S tracloui'1 ; velmi

h oj ně.

1) J', n; númkarni těmito nchylt1ji se ,. cha ra kteristice rodů 1-lap lo phragmiurn, L ituola, R eophax a Haplo!'.tiche od Brnd yho,
I'arkc ra . Jom;sc a Rcu-.;:-:l', a jest m i jen mým přátdltm Chapmannovi a S hc rbo rnovi co clčkovati, že mi l askri.vě n a před sdě lili h la vn i
l1o d y zc: s\·( sl11die o l.ituol id;'1ch, ktcr;'1 t eprve hud e m~eřej něn a, a přinxlc bohdá žádoucí poř;'idck ve vel k ý zmate k. který právé
\' 1(':cht<• r(H l 1·ť h a xcj m(n:t f(issiln ír:h f1mn {1ch d ád nc, a který ani Hrady-ho ol i~{Lhl~·m d íli.::m o foramini ff':r ách Ch:ill cnQ:erových
( J<i."'tr;uH':ll n c lid .

1
·1

Il
Rheophax

[.

•

deťormc

n. sp.

Tab. I. obr. 4 a, b. Výkres v textu

č.

2 a, /i.

Liší se od předcházejícího druhu rychlým rozšířením skořápky, nízkými komu1·ka1ni, a (:;irkn·
vitými zcela mělkými švy, nepravidelností komurek, a klikatým vzrustem. l\:omurky na pruřr,z11
jsou více méně +branné, velmi tlusté, tiustší než u předešlého druhu.
Skořápka někdy bývá stlačena. Ústí malá terminalní štěrbina.
Velikost : 1-:-l mm.
:'l;aleziště: Stradouň,

Lžovice.
Rod. Lituola. I,amck.

Skořápka zpočátku spiralně

vinut;i, později rorn;i neb jen
zprohýbaná. Komíirky mají labyrintickč záhyby, tvořené prstovitými výběžky vnitřních stěn, složenými většinou jen
z cementu vapnitého.
více

méně

Touto charakteristikou odlučuje se přesně rod Lituola od
Haplophragmia, které nemá labyrintické komúrky, podobně jako
též jen přítomností labyrintických záhybu liší se rod Haplostiche
od rodu Reophax. Tvar ústí nerozhoduje, neboť při tt'to čeledi Vyohr. .-,_ Nlt,\•f'lia.\ ,,-,,,,.,.,,„, n. , 1,_ a) :\cjsou rody, u nichž jednotlivé druhy mají ústí jednoduché neb vra\'idelné nHI)- ex' 1111·1;"d-. ~tradout\_ zu·-tsíťovité,
terminalní neb štěrbinovitl'; jako ku př. recentní ;;ení 20 ·1. ( lri~. č. 11 '.!. ť, 1 l'rn.h'.·1115· pri.lh:z,
jevící 4hrann( dutiny krlillllrt:k. Straduuú.
a některá fossilní Haplophragmia nápodobí tvarem skofapky a ústím
Zvěb. :!OiJ. l'rep. č. l'.!4. Orig. č. 101.
Nonioniny a Rotalie (isomorfní řady).
Rod Lituola objevuje se v česh:m křídovc'm útvaru již ve vrstvách korycanských: z bělo
horských vrstev jest 1 druh znám; ovšem jest přidělení druhu toho k rodu Lituob prozatí1111w.
anto při jedinkém exempláři nemohl býti zhotoven prúřez, který jedině b)~ mohl clok~izati příslusnost
buď k rodu Lituola nebo Haplophragmium.
Lituola (?) cfr. nautiloidea Lamck.
Tab. I. obr. 1.
Poněvadž vyobrazený exemplář neodpovícb úplně pú,·oclním v}'kresúm teto formy, n1·u\·adímť
zde obsáhlou literaturu (viz Sherborn Index I. p. 18'.!-- ! S:l), nýbrž jen popis.
Na spiralní části účastní se + komůrky; další komurky jsou nízké, se strany pi-ední smac·kl„.
nerovnými hlubokými švy oddělené a seřaděné 1· khve faře; jsou stejně široke, čímž se· liší od
púvodních výkresi'.1 clruhu Lit. nautiloidea Lmck. Ježto však u jiných druhli se na to 1whledi, proto
jsme nepokládali za nutné z této formy ut1·ořiti nm·ý druh při tak skro\ 1w111 matrTialu.
Naleziště: Lžovice; jediný exemphiř.

Rod: Haplostiche Reuss.

Charakteritiku viz Brady l. c. p. :ilí. a Perner I. c. pag-. :.>:-1.
Ku charakteristikám citovaným dodáváme jen, Žť na tvar ústí, zda-li jest t<'rminallll, .iednnduché, neb mnohonásobn1:, síťovité, nebéřc se ,. nejnovějších publikacích zřetel iadn)-, n)brž hkdí
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se jen k · tornu, zda-li vnitřní sti:ony komůrek mají prstovité výběžky a labyrintické záhyby, což jest
_jediný rozclil od rodu Reophax (.\"lontf). Ježto spodní čásť skoř{tpky jen u velmi málo forem známa ·
jest, jest možno, že n ěkteré, zejmena R eussovy druhy náležejí v rod Lituola, od něj ž se rod Haplostiche
liší tím , že nemá první komC1rky ve spirále sestaveny.
Z rodu toho přich ázejí v bělohorských vrstvách pouze 2 druhy.
Haplostiche lžoviccns is n. sp.
Tab. I. Obr. 2.-3.
Skořápka skládá se z .-i-- 10 komůrek válcovitých neb prstenovitých, mělkými nepravi deln ými švy od sebe ocldl:len)'ch, zří dka v 1 přímce k sobě se nasazujících, nýbrž obyčej ně
v nepravidelně zprohýbané čáře seřaděných . Výška komůrek
n epřevyšuj e jich šíl-ku, a většinou jest šířk a dvakráte větší
výšky. Směrem k embryonalní komůrce šířky a velikosti ponenáhlu ubývá. Poslední komůrka u nesploštělých jedinců jest
protáhlá v tupou špičku, končící jednoduchým ústím (nezřetelně
zachovaným).
Průřez (vyobr. čís. 6) jeví charakteristické znaky rodu
Haplostiche .
Povrch pokryt jest drobnými lesklými v cement zatmelenými zrnky křemene, jež z povrchu nevynikají, takže jest
povrch jen velmi málo drsným.
Druh tento podoben jest poněkud druhu Haplostiche
c
dentalinoides Reuss, vyskytujícímu se v teplických a březen
ských vrstvách, než komlirky Reussova druhu jsou nejméně
c
dvakráte tak vysoké jako jich šířka a jsou velmi pravidelné.
Sploštělé exemplá ře našeho druhu blfží se poněkud druhu
o
Hapl. clavulina R ss., který vyskytuje se v Senonu českém
\'yobr. 6 l!aploslidu: l žoviceusiJ Jl. ·"J!· Řez
a německém, liší se však od našeho druhu svou nepatrnou
dený n.::lkou terminalní ko múrkou. Povrch stť:n
výškou komC1rek , a zejména tvarem poslední komůrky , jež
jeví mnoho \"l:lkých křemenných zrnek, zatmclcn)·ch ve vápnitokh:mitý cement , tvořící iir:-;tov ité
u druhu Haplostiche clavulina nikdy nebývá ve zobánek pro\·ýbt:íky uvniti" komůrk y. vyplnť: né k rystalinickým
tažena. Od tohoto druhu dlužno rozeznávati rovné úlomky
\'ápcnccm. KomUrky kommunikují ~11ol u vín ·
posledních komúrek Haplophragmia, jež v témž horizontě
otvory (o oJ) a jsou n'1sa%~ny na ~che jako
H No<losarie {ť 1 ť-2), což ze ses kupení zrnt' k křepřichází.
Tyto jsou menší, všechny komúrky mají stejne,
mcne a trn;;w š í barvy na povrc hu :-.tl~n ko múrek
a jsou na povrchu vrstvou mnohem jemnějších zrnek pokryty ;
Jiatrno. Z\·ttš. 4;) i. Nalcziš t{': : L 7.m ·in:.
ovšem v pochybných případech též podobají se . někdy zevně
rodu Reophax, což j ed ině pruřez nebo pouhé nabroušení rozhodne.
Nalez iště : Lžovice u Labské Týnice, Stradou11, \Ianderscheid u Kounic (vesměs horizont
semických slínú). Dosti h ojně .

Haplostiche annulata n. sp.
Vyobrazení .v textu
Skořá pka

č.

7 a ---d.

rovná neb zahnut;i, válcovitá, směrem dolů se ponenáhlu súžující, složená z mnoha nízkých
prstr'ncovitých komCirck, jež jsou rl'1zně zprohýbanými, hlubokými úzkými švy od sebe odděleny. Ústí jest

···:
~,

f'

I

l,

JJ
síťovité, uloženi.' v mělké jamce, a složen<; z \'Íc<' <>LHJrú ,, n<:pra\'iddn)·ch kruzich s<'sla1 •·11)Tl1
Tento druh blíží se nízkostí komúrek teplick•:mu a břez•·nsk<;mu druhu Reusso\U I hplosLi• lw ,Jarnlin:i,
ale liší se od něho pravidelně válcm·itými komC1rkami a složeným ústím,
Zevně se podobají úlomky až k iwrozeznání větévkám od Polyphrag1n;i
cribrosum Rcuss; na prúřezu však ihned
se přesvědčíme, že hyalinní porovit<Í
vrstva, tak význačná pro Polyphragmu,
jim chybí; též ústí u Polyphragmy
jest složeno z pravidelně kruhovitý·ch
otvorú rozestavených po celé vypukle"
ploše poslední komůrky, ale u tohoto
druhu nalézají se ústní otvory jen na
malé prohloubené střední bisti. Liší
se na prltřezu značně od Lituola il bplostiche ?J cylinclrica Perner z korycanských wste1', nemajíc komúrky
vrstvou písečných zrn zřetelně oddě
leny, a majíc v celé tlouštce stěn
d
stejnoměrně zrna písečná ve vápnitém
\·yohr. i. J/,1fli..JJ'/ť,•,:e <11m/11111 n. :-;p. ,/, Rovn~· i.:.~1.:rnpl;'ti·. :-;tr;1duuli. /\·l·t..:. ._.1 1 1
cementu zatmelena, a nikoli1• jen na Orig. C. 94 {3. //' l'uhlcd na ú~tí téhož cxcmplái-c. ZYl:tS. '!li I. r• :\q~ra\·idchh
povrchu komúrek.
msti)· cxempl;if·. .-..:tradouú. Zvčt.:i. ~O 1. 01-ig. l~- 94 u. i/1 l'odl-!11~· \•rt1h-z _il'1 in

Velikosť:

1-5 mm. -- :\'ale-

11ro rod

lla11l().~tíchl

ch:trakteri~tické

k<imt1rl.:y lal1yrinlick(
PracpMat i:. l ~.)

~tr;u\<1\11-1.

/\d.:.. ·.: 11 I

ziště: Stradouň.

Čeled Textularidae Brad\'. 1
Textillaria glohulo,;a l·:J1rcnbcrg.
Tab, \'I L obr.

~L

Ehrenberg. Abhanc\L Preuss. Akad. Wiss. 1s:ix p, r:E·l. T. IV. tig, 1J,
13ailey, in Hitchcock Reports ·L, 11 , IIL Assoc .\nwr. (; <'OL and l\'aL 1:-:+;:, p, : :.-1'";. l'l \, \
fig. 1., :.~.-5., 7.
Reuss, Verstein. L p. :~9. T XIL tig. '.!::.
in Geinitz. Grunclriss etc. p. G:-:1. T X.'\!\' li:~ 1-1.
Williamson. :\lem. Lit. PhiL Soc . .\lanclwster. 1:-:-JI \ oL \'Ill. p. /(). PI I\' lig 1i I,
Harting, '\fagt van het Kleine, 1 :0.:-J.9. p. 11 'J. lig. ,-,„ :-:.
Bronn. Lethaca, ecL Ill. VoL IIL p. '.!:\:i. T X:\.:\.\' lig. ::'.!. a li.
Eley. Geology in the Garden. 1859. p. l'J-J.., '.!()!, l'L 11. lig. 'J„ l'L \'ll. tig· ;:~1, ::11 1: l'l. I\, 11g 11,
Heer. Ur\\'elt Schweiz. 1865. VoL L f" I 'Jí, lig" 1i U
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Hartwig. The Sea 18GG. p. '.l8 I. fig. f
Brady. Ann. '.\Iag. i\at. l list. 1870. Vol. VI. p. 300. PI. XII. fig. 4. a ó.
(~reen. '.\lanual Protozoa. 1871. p. 15. fig. '.i. f
Dawson. Canad. i\atur. 187.J.. Vol. VII. p. 25'.i. fig. 1. a.
Proceed. Alller. Assoc. for 187Ei. p. 103. fig. 4. a.
Schwagcr. Boll. Comit. geol. Ital. 1877. Vol. Vlil. p. '.!6. !'I. O. fig. 60.
Andreae. Abhandl. geol. Specialkarte. Elsass-Lothringen. 188.J.. Vol. li. H. 3. p.
\\'oodwor<l & Thomas. 1."lche Rep. '.\linnesota. 1885. p. 166· PI. Ill. fig. 1.-6.
Frič. Archiv Vil. :.!. Tepl. Schichten. p. l 16. fig. 163.
Perner. Palaeontogr. Bohemiae I. 189'.!. p. 25. T. IX. fig. 11.
Jones. Palaeont. Soc. 1895. p. 156. !'I. VI. fig. 18 a b c.

23~l.

T. Vlll. f1g. 9.

Skořápka

složena jest z více kulovit):·ch komů rek, které se více méně rychle rozšiřují, čím ž
stál'á se nízce neb dlouze kuželovitou (při témž počtu kom[1rek). Komůrky jsou silně
klenuté, hlubok)·rni úzkými švy od sebe oclclělern'. Švy tyto nejsou rovné, nýbrž prohnuté a stejnoměrné.
skořápka

Omeziti tento druh více se nec.l<i, anto znaky, které se dříve uváděly jako: jakost povrchu ,
velikost a vypuklost komúrek, forma ústí, jsou tak nestál<~ :! těžko při tom vylíčitelné, že nelze
rozczná1-;Hi od sebe formy s více a méně vypuklými kom\Jrkarni, s povrchem více méně drsným.
S y n o ny m a jsou :
!exti!taria glob1fcra Reuss .
.~·igas l{iihler et Zwingli.
inacquilatcra!is

glob-(!;·crina
striatopunctata Eger.
gibbo.1a Zl/1r. šlobulosa Dawson.
,1]'r aciifima Andrea<.:.
gibbosa l" p (.\lalagoli , \\'illiamson:.
elongata Cornud.
Tento druh rozšířen jest ve ,·šech vrstvách křídových více m é ně hojně. Některé odrůdy
oLlpovídající formě Reussově T. g lobifera, vyznačující se kulovitými , jakoby přilepenými komi'.irkarni
jsou hojněj ší t·~prve ve vyšších vrstvach.
Textillaria bredcona Perner.

.

\

I:

i
I

I

Tab. VIL obr. 18 - 20 .

P"nwr. l'alaeontogr. Bohemiac I.
Skobpb velice rychle se
::-6, odděl enýc h hlubokými švy;
indii iduí) zaujímá skoro polovinu

1S'.J:!. p. '.!él. T. IX . lig. I:!.
rozšiřuje, a skládá se z rnal1:ho po č tu komůrek, po každé straně

poslední komt'.trka jest neobyčejně velká, tak že velikostí (u menších
velikosti skořápky . Švy jsou šikm~.

K tomuto druhu as pat ří č;ist oněch krátkých forem od Text. globifera Reuss, z nichž
R<éuss _i„dnu pud tím jménem vyobrazil (Die Foram. d. wesphal. Kreideform. Sitz. K. Akad.
\\'icn. I sGO. T. XIII. lig. S.; non 7. 'J· Fonna n<imi vyobrazená blíží se tvarem k Text. Partschi
Rss. ibid . fig. 5. a); jc~jí povrch jest však sklovitý, vápnit)', a pl·i postranním pohledu komt'.trky

l

l:i

ne_1sou do šíře stlačen<'., n)·brž kulovit<'·. R. Jones rFora111. ol Crag. 11. 1 1 I'· 1:;r,. l'''kla<Lt 1sak
Reussovu fortnu T globifera, vyobraz<"nnu jako lig.~-, za T ..'-'.lobu losa, a fonnu 1 yolirazen<>l1 jako lig I
považuje za ji110u, neuvádí však jmeno. Tím cítíme se býti utvrzenu v domněnce, Ž<" tento dnih. 1·!·zii;1i" 11iw1 „.
při rychle rozšiřující s<" skořápce td šikmými a prohnut)·mi s1 y, frhož u pra1 ,: T. gloliulnsa iH·ni.
jest úplně rozdílným druhem. Poclirno jest, že Reuss. jenž i nepalme odchylky za 1101" .lrn1 11 I",
pisoval, tento druh mezi svými českými druhy nevyobrazuj„."
Ostatně srovnúvají-li se výkresy těch hezpoČPtn}-ch druhu T•·xtillarií, 1wb· s" ul,r.:niti 1111 .
šlénce, že tyto fonny z polo1·i11y daly by se redukm·ati na znúm" obyčejn•: druhy, a _j„,r podi 1""·
že angličtí badatelé, kteří odvolávajíce se na proměnli\'Ost druh1\ u jin)'·ch rodu ťora111i11iť•·r
takové množstl'Í forem v jednu, nečiní tak u Textiilarií.
Naleziště: Všude v bělohorských vrstv;ích hojna.
Textillaria turris D' Orbigny i' I
V ~·kres v textu

č. i\.

D' Orbigny. :.\Iérn. Soc. géol. france. 1840. Vol. IV. p. +6. l'l. IV fig. '27., '.2~.
Parker ancl Jones Ann. :.\Iag. "\at. Hist. ser. :i. Vol. :\!. 1 SCi:i. p. 9/.
Reuss. Verst. I. p. 39. T. XIII. lig. 76.
Brady Challenger Rep. IX. p. 366. !'!. XLIV. tig. 4., :)
Skořapka kuželovitá, na prliřezu elliptičně okrouhlá, na po1rchu písčit:í, složená z mnoha nízkých, širokých komurek. Ústí nakzá se 1e 1·ýkrojku poslední
komúrky. Výška celé skořápky rovná se skoro prúměru skořápky na širok0m konci.
Velikost: 1 mm. - Naleziště: Stradoui1.

\'yol•r . .'\.

11 . . ,.' -

1 /11

:-'tr:1-

/111r;,

douú. Z·. • r-.. -i-, I
(

lri~.

C. i::··

Textillaria trochus lJ' Orb. !'I
Tab. \'JI. obr. 22.

D' Orbigny. :.\lém: Soc. géol. France. 18+0. Vol. IV. p. +5. Pl. IV lig. 2:-1. '.!G.
Reuss. 'Geinitz) Grundr. Verst. 1845- 46. p. 681. T. XXIV. lig. /(i.
Jones. Geologist 1863. Vol. VL p. 294. Pl. XV. tig. :i.
Jones, Parker and Brady. \lonogr. Forarn. Crng. App. li. l 8GG. T :\ro. G'.!
Van den Broeck. Ann. Soc. :'dalac. Belg. \licr. Vol. Il. 18/Ci. p. l:l'.!. PI. 111. tig- 11. I'.!.
Brady. Challenger. Vol. IX. p. :i66. Pl. XLIII. lig. 13.- I l.J PI. :\LlV. lig. .-->
Agassiz. Cruises »Blake«. Vol. II. p. 1Ci5. lig. 301.
Terrigi. Atti Lincei .\lem. 1889. Ser. 4. Vol. VI. p. 18. PI. V. lig +.
Burrows, Sherborn and Bailey. Journ. R. :.\licr. Soc. 18l.JO. p. 53:1. PI. Vlll. rig I+.
Haeusler. Abh. Schweiz. Pal. Ges. 1890. p /2. PI. XI. lig. +:J., ++.
Chapmann. Journ. :.\licr. Soc. 1892. p. 328. PI. \II. lig. 18
Egger. Abhandl. k. Ak. Bayern. 189::l. Vol. XXVIII. ., p. 21:1. l'l. \'!. lig ::1 . ::s
Jones. Foram. of Crag. II. Palaeont. Soc. l Sl.J:1. Vol. XLl:\. p 1;-,n - 1.->'.!. l'I Ill. li;_:. 11 . 1.8
1) Palaeontogr. Soc. Yol. XLIX. 1:-\IJ.í.
·~I Jest více

druhú Rcusso\·)·ch, které jl'n jednou a t(1 \'l·lmi chatrn; byly \·y11hr;t7~11y \- jeho hLl\·nim d1!, \'n-.t\'1111"1
der bóhmischen Krcidcíormation, ale od té doby nik.~·m ;1ni \'yolir;1zcny, li:1 :u1i citu\;iny nt."jsutl. al' l\l·H-..„ u\·:'tdi 11 11•ktt1\1·l1

ie hujny

j~ou,

což identifikaci \'dicc

st~iujc.

,,

'11
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Skořápka krátce kužclovit<i , po stranách oblá; komůrky jsou horizontalní, nízké, oddělené
hlul>okými švy. Svým kulatým prí:1řezem se liší od Yelmi podobné Text. sagitulla Defr. D'Orbigny-ův
výkres, jak též Jones I. c. praví, jest »idealisován« a nijak neodpovídá skutečnosti.
Velikost· <Hi-· I 2 wm. - Naleziště: Stradoui'l.
!'ozn;ímka:
l lha druhy, T. turris a T. trochus jsou určeny jen p řibližně. Nemajíce srovnávacího materialu
po ruc<,, isme odk;iz;ini na vyobrazení, jež si u rázných autorú častokráte velice odporují, a mimo
to pro neurčitost v synonvmice rodu Textillaria nelze snadno vřa diti formy nalezené v několik typů jako
na př. u čeledi Nodosarinae a j. Jest dosti podivno, že angličtí badatelé, kteří u jiných rodů v omezo1-,íní "druhú « jsou tak liberalnlmi, při rodu Textillaria úzkostli\·ě přihlíží ku stlačenosti skořápky,
fortně ústí, větší neb menší rychlosti v rozšiřování se skořápky, směru a podobě švu atd„ a při
tom pop isy tak neurči tě stručné podávají, 7.e jen na výkres se spoléhati dlužno.

Tritaxia tricarinata Reuss.
Tab. VIL obr. 11.-14.

Literatura a synonyma·
Textu!ana. lrit-arinata Reuss. Verst. I. 18-1-5. p. :-l9. T. Vlil. fig. GO.
l úneui!ina rluóia Reuss. Haiclinger's Naturw. Abb. Vol. IV. p. 40. T. IV. fig. 3.
ii-itaxia tritarinata
Sitz. Akad. Wiss. \.\'ien. Vol. XL 1860. p. 228. T. XII. fig. 1., 2.
Brady. Challcnger Rep. Vol. IX. p 389. Pl XLIX. fig. 8„ 9.
Skořápka na průřezu konkavně 3hranná, při pohledu se strany vejčitá neb e lliptičná,
často na 1 straně tupě zašpičat ělá a na druhé straně zaokrouhlená.
Po každé straně jest 5-6
komúrek, oddělených velmi nezřetelnými plochými švy„ takže ve většině případll nedá se ani
počet ani směr jich zjistiti. l\ěkdy bývá jedna hrana oblá, a tu pak na ní bývá znáti dobře
švy komůrek ; poslední komt1rka bývá větší než předcházející a má kulaté ústí na konci skoř<ipky.
S tímto druhem íclle mínění Reussorn) totožna je T extularia triquetra '.lfonst.
Velikost : ()·')-Li mm. - Naleziště : Lžovice (velmi zřídka) , Stradouň, hojně .
Clavulina communis D ' Orb. ('I

Tab. VIL obr. X.

[)' Orbi'.-!:ny Ann. Se. nat. 1826 Vol. VII. p. 268. \!r. 4.
l'oram. ťoss. Vienne. 1846. p. 196. PI. XII. fig. 1., 2.
Costa . .-\tti . Accad . Ponton. 1856. Vol. VII. (2J. p. :no. T . XX!ll. fig. 2.
Jones and Parker. Quart. Journ. Geol. Soc. 1860. Vol. XVl. p. :J03. Nr. 82. (Verneuilina).
Sclmager. Boll. R. Corn. geol. Ital. 1876. Vol. \IIIÍ. p. 26. PI. lig. 90.
Van clen Broeck. ,--\ nn. Soc. Belg. _\licr. 1876. p. 136. PI. Ill. fig. 1-1-. IVerneuilina).
Brady Challenger Rep p. él9-1-. PI. XLVIII. fig. l .-13.
\iejstarší segmenty jsou na prliřezu oblé; komůrky v nich jsou sestaveny v šroubovité spirale
1·e ::: řad;ich a tvoří více méně špičatý kužel. Za nimi následuje množství komúrek (až přes 20)
dlcovit)"ch v jt:dné řadě, kten' bývají více méně nepravidelnými a nehlubokými švy odděleny,
a jen ponenáhlu se ro zšiřují. Komůrk y na začátku one jednoduché řady mívají menší prC1měr
než skohipka na konci ::řad <" (dolní; části. Povrch jest buď velmi jemně písčitý, aneb jest
skořapb. j"n z jemných vapnitých zrne~ složena, a jest hladká na povrchu.
:\alez iště: Stradouú; dosti zřídka.
\!r: liknst : O s- :>1m11 -
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Gaudryina

filiťormis

Bcrthelin.

Tab. VII. obr. 10.

Berthelin. :Vlém. Soc. géol. France. 1880. ser. 3. Vol. I. Nr. 5. p 25. l'L I lig S.
\Vright. Proc. Belfast. Nat. Field Club. 1882. (1880, 11 ,\ppend. p. 180. PI. Vili. IÍ_c; ::. :: a, ú.
Brady. Challenger Rep. Vol. IX. p. 380. Pl. XLVI. fig. l'.2 a, b, c.
Brady, Parker & Jones. Trans. Zool. Soc. 1888. Vol. XII. p. 219. PI. XLII. fig. 6.
Skořápka jest čárkovitá, jeví velmi nezřetelně na začátku 3řadé sefadění komúrrok, a pouze
zjev, že při pohledu, jak výkres náš (obr. 10.) ukazuje, komúrkr na jedné straně značně krarsí a menší
se zdají, na to poukazuje. Obrátíme-li ji však, tu se týž zjev na jiné straně opl:tuje
( lsLatní
četné, zcela málo vyduté komlirky jsou širok}·mi mělký·mi švy od sebe odděleny.
Naleziště: Stradouň;

dosti

zřídka.

Bulimina Presli Rcuss.
Tab. VII. obr. 15.

Reuss. Verst. I. p. 38. Taf. XIII. fig. 72.
Haidinger Naturw. Abhandl. IV. 1851. p. 39. Tab. lil. fig. JO.
Carpenter Parker & Jones. lntrod. Study. F oram. p. 19-l-. PI. XII. fig. 18.
Skořápka kuželovitá neb špičatě elliptičná, rychle se rozšiřující, dole krátkou špičkou ukončená,
se 4 závitky, které obyčejně ze 4-6 komůrek sestávají. Poslední komúrka s polo1rn",síčit)··m \·)·krojkem, kdež se nalézá ústí, jest ploše rozšířena. Povrch skořápky pokryt jest velmi jcmn)·nii
písečnými zrnky.

D' Orbigny-ova forma Bul. obliqua jest jen nepatrná varieta se závitky v rychle stoupající
spirale. Totéž as platí i ostatních podobných formách uvedených v Sherbornovu indexu jako \·ariety.
(Sherborn I. c. pag. 32.), ač jiní je považují za dobré »druhy«
Naleziště: Přemyšlany; zřídka.

Bulimina nriabilis lJ" Orbigny.
Tab. VII. obr. 16., 17.

Bulimina variabilis D' Orb. :Vlém. Soc. géol. France 18+0. !'!. IV. lig. 9.-1'.2.
Reuss. Verstein. I. p ..'l7. T. Vlil. lig 56., 76 .. 77.
in Geinitz. Grundr. d. Vcrstein. p. 671 T. XX!\" li_c;. \i<I.
:Vlangin, \lysteres ď Océan \186-l-) p. 177. lig 1.
Jones. Lecture Geol. Hist. Newbury 1185+.\ p. -l-8. PI. li. ť1g LÍ . <í "·
Eley. Geol. in the Garden íl859.) p. 198. PI. \'. lig. :l'.l.
Reuss. in Geinitz. Elbthalgebirge. p. 1 :.!+.
Perner. Foram. p. '.!G. T. lil. lig. '.!a, h, G., 7. 1Ta111td 1·iz 1 l"'P"·
Frič. Archiv. S\·. IX. č. 1. lig. 16~1.
Kosmopolitický to druh, přicházející ve všech nstóch českého útvaru křido\..-ho. \" hi·lnhorských vrstvách jmenovitě jest hojným v semick}·ch slínech. 1Lžm ice, Semick)· kopL"c, atd.'
J:i„.

Perner: Fnrami11ifcry \·rstc\" hl·!olw1~k)'Ch.
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Čeleď Lagenidae Carp.
Ch ar a k t e r i st i k u a

přehled rodů

viz: Brady Challenger-Report p. 439. a Perner l. c. p. 28.

Z čeledi této po prvé uvádíme jako nové pro Čechy rody: Ramulina, Jones a Vitriwebbina
Soli., 1) Jez oba již z korycanských vrstev pod jinými rodovými jmény popsány byly, a jichž charakteristika dle nejnovějších prací zvlášť podána jest.
R od: Lagena, Walker and Boys.
Ch a rakt e ristiku viz Brady, Challenger p. 440. a Perner l. c. pag. 28.
Lagena marginata Walker and Boys.
Tab. VIL obr. 3., 5., 7.

1784.
1827.
1839.
1846.
· J 844.
1R48.
185 1.
1857.
1858.
1862.
1865.
1866.

Serpula marJtinata Walker. Testac. min. rar. pag 3. Tab. I. fig. 7.
Vermicu!um marJtinatum Brown. Illust. Conch. Great. Brit. (fly-leaf.) Pl. I. fig. 30., 31.
Oolina cmnpressa O' Orb. Voy. dans l' Amér. mérid. Foram. p. 18. Pl. 5. fig. 1., 2.
Foram. foss. bas. tert. Vie nne. p. 24. Pl. 21. fig. 1., 2.
Dolina marginata Brown. I. c. ed. II. pag. 3 . Pl. LVI. fig. 30., 3 l.
l!."ntosolenia marginata \ \Tilliams. On the rec. brit. spec. Lagena. p. 17. PI. 2. fig. 15., 16.
Fissurina alata Rss. Zeitsch. d. deut. geol. Ges. Bd. 3 . p . 58 . Tab. 3. fig. l.
Entosolenia globosa !\Ion. var. marginata Parker & Jones. Oeser. of. some Fo;am. of. Norway.
Ann. ;\lag. Nat. Hist. ser. 2. XIX. pag. 6„ 7. PI. 11. fig. 28., 29.
Entosofenia marginata typica Williams. On the rec. F oram. Great Brit. p. 15. Pl. 1. fig. 19., 20.
Lagena marginata Reuss. Foram. d. Fam. Lageniden. Sitz. k. Akad. Wiss . Wien. p. 322 .
Tab. 2. fig. n, 23.
Lagena su!cattt, var. (Entosolenia) marginata. Par. et Jones. Phil. Trans . Vol. CLV. p. 355.
PI. XIII. f1g. 42. - 44.; PI. XVI. fig . 12 a, b.
Lagena marginata Jones, Parker & Brady. Crag Foramin. Palaeontogr . Soc. Vol. XIX. 1866.
pag. 41. PI. I. fig. 33., 34.

Skořápka jest široce vejčitá , neb skoro kruhovitá, sploštělá. Na obvodu po stranách opatřena
jest u mladých e xemplářů ostrohranným úzkým pásem (kýlem), na spadu však kýl schází; starší
exe mp lá ře mají značně širší kýl. Nahoře vybíhá sko řápb v krátký, poněkud nazpě t ohnutý zdbánek,
na němž jest kruhovité, někdy elliptičn é ústí. T oto někdy vybíhá jako krá tká rourka do vnitřku
skoř{1pky, neb jest uvni tř hrdlo 'zobánku súženo kruhovitou lištnou. Naleziště: Ylanderscheid u Kounic
(horizont semických slínů). Velmi vzácná. Dosud byla uváděna jen z bílé psací křídy, tercieru
a z nyněj ších moří (zejmena z evropských moří).

Od jiných badateh'.1 jako nové druhy popsané málo odchylné form y jako: Fissurina (= Lagena)
aperta, Aradasii, bicaudata, (Sequenza i )) carinata etc. (Rss. 3)) a Jme, zejména italského tercieru pocházející druhy Sequenzovy patři jistě v řadu tohoto druhu. (Vide Sherborn. Index of the genera
aml spec. fora minif. I. p . 109.)

i:, DIC
~j

:i)

Chapmana náležejí tyto rody mezi skupinu Polymorphlnidac.

SC(JtlCnza Foram. monota l. m ioccn. Me!:>sina. 1862.
Reuss. Foram. d. Fam. Lagenirlcn. Sítz. k. ;\kad. \\'í.:;.s.

\V i t~n .

p. ;i:rn.

:,
.~

r..
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Sem náleží dle Brady-ho 20 Sequenzových r[1zn)kh »druhl'I « vlastně je n pranr, patrn)'ch odchylek ve vypuklosti skořápky, jež viz v Challenger-R eport Vol. IX. p. 4 76 . (Sequenza: I )escrizione
seconda.
dei Foraminiferi Monotalamici delle :Vlarne :Vlioce niche del Distretto Ji :Vlessina. !'arte
1862. Messina.)
Celkem jsou to tato synonyma :
Dolina compressa o· Orb.
Fissurina alata Reuss.
carinata Reuss.
communis Sequenza.
propinqua
Aradasii
aperla
obvia
tenuis
elliptz'ca
ovata
Benoitiana
Haeckelii
·circulinn
Silvestrii
emargz'nata
dilatata
laevis
sulcata
tuberosa
regularis
Sartorii
Lycllii
Lagena vulgaris var. petasma-margťnala Ryme r Jon <'s
bracteato-marginata
»
alato-marginata
clavato-mar.rz'nata
„ pertuso-marg inata
Lagena globosa Jl!ontagu sp.
Tab. Vil. obr. 4„ 6.

Liter a tur a (hlavnější) :
Mont'.1gu. Test. Brit. 1803. pag. 523.
Brown. Illust. Recent. Conch. Gt. Brit. ed. 2.
Williamson. Mem. Lit. Phil. Soc ..\fanchester.
Reuss. Sitz. Akad Wiss. Wien. XLVI. 1862.
Bull. Ac. Roy. Belg. Vol. XV. 1863.
Terquem . .Mem. Acad. !mp. Metz. 1870. Vol.
J. W. Dawson. Canad. Natur. N. S. Vol. VI.

1848. p. 144. PI. LVI. fig. 37. et 40. í\'c nniculum.
1848. Vol. VIII. p. 47 PI. 39.
(1863 .) p. :118. T. I. fig. l. - 3.
p. 14:1. T. I. lig. 13.-· 14.
LI. p. :~:>!. PI. XXV. lig. '.!4.- '.!6.

p. '.!54. PI. III. lig. 2.

:.:u
Schultze. Arch. \likr. Anat. Vol. XIII. p. 9. PI. II. fig. 1.-3. (struktura).
Terquem. \lem . Soc. Geol. France. 1882. Vol. II. p. 26. Pl. IX. fig. 7.
Jones. \licrogr Diction. ed. 4. p. 290. PI. XXIII. fig. 23. a , b.
Terrigi. Atti Accad. Pont. N. Lincei. 1883. Vol. XXXV. pag. 170. T. li. fig. 3.
Brady. Challcnger. Report. Vol. IX. p. 452. Pl. LVI. fig. 1.-3.
Uhlig. Jahrb. d. geol. Reichs. 1886. Vol. XXXVI. p. 167. T. I. fig. 1.
Terquem. :\k111. Soc. geol. France 1886. Vol. IV. p. 6. Pl. I. fig. 6.
Haeussler. :\Teucs Jahrb. f. :Vlin. 1887. p. 181., 189. Pl. IV. fig. 1.-18. (Pl. V. fig. 19.-28. r)
Brady. Geol. :Vlagaz. 1888. p. 444. Pl. XIII. fig. 1.-3.
Terrigi. :Vlern. R. Accad. Lincei. 1889. Vol. VII. p. 111. Tab. V. fig. 10. T. VI. fig. 4.-6.
~laria ni. Boll. S. geol. Ital. 1889. Vol. VII. p. 285. PI. X. fig. 3., 4.
Frič . Arch. pro výzkum Č:ecb . Sv. VII. 1889. Tepl. vrstvy. fig. 155.
Terrigi. \lem. R . Com. geol. Ital. 1891. Vol. IV. p. 77. T. II. fig. 1.
Mariani. Boll. Soc. Geol. Ital. Vol. X. 1892. p. 725. T. I. lig. 7.
Ann. Instit. Tecn. Udina. Ser. 2. ann. XI. 1893. p. 22. T . I. fig. 7.
Egger. Abhandl. bayr. Ak. Wiss. 1893. II. p. 320., 323. T. X . fig. 69.
Chapman. Journ. Micr. Soc. 1893. p. 579. PI. VllI. fig. l. a, b.
Goěs. K. Sven Vet. Akad. Handl. Vol. XXV. Nr. 9. p. 77. PI. XIII. fig. 741.
R. Jones. Pa laeont. Soc. 1895. Vol. XLIX . p. 177. PI. I. fig. 32.
Skořápka kulovitá neb vej čitá neb elliptičná, s hladkým povrchem, nesmáčklá.
Vyobr. 9 . !,age 11 a
Ústí bývá utvářeno jako okrouhlý vráskami zdobený otvor, neb jako podélní štěrbina
slobosaMont.Dlc neb vychází trubička z něho dovnitř skořápky.
exempláře v kaTato forma jest jako většina Lagen velice proměnliva ve svém obrysu, a jest
nadsk(~m
balsakosmopolitickým druhem ve všech hloubkách všech moří; jako fossilní jest známa
mu. >Jalezištč:
Přemyšlany.
již od doby svrchního siluru. Ovšem jednak pro toto široké geologické rozšíření,
Prep. č. 37.
jednak pro svťtj proměnlivý obrys jest če tná řada synonym. Dle Bradyho a Jonese
z,„ čtii. 180 ·1 .
náleiejí sem tyto fonn y :
P hialina oviformis Costa.
Lagena Aargovcnsis KUbler et Zwingli.
Cenchridium Aargovense Kiibler et Zwingli.
Lagena Parkinsoni
minutissima
elong ata Dunikovski.
1n ax 11na

Fi"ssurina obtusa Egger
solida Sequenza.
ruxulosa
Cenchridium oliva Ehbg.
/.,agena sulca!a var. (Entosolenia) g lobosa Park et Jones.
l.agenulina g lo?osa T erquem.
Oolina inornata D' Orb.
simplex Reuss.
/Wiliola sphaeroidea Ehbg .
0Jalez ištč: Přemyšlany, Přerovský kopec, Semice.
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Ramulina. Rup. Jones.
Charakteristika rodu:
Skořápka volná, nepravidelně ve více oddíl(1 rozvětven<!, složenci z více nepra1·idel11": kulo1·it1ťli
neb vejčitých komůrek, spojených mezi sebou mnohonásobnč více méně delšími tenkými rourkami
Strukturou se shoduje s Lagenidami.
Josef Wright 1) pod tímto rodovým jménem vyobrazil 2 formy, jimž dal j1111:no R la1:1 is
a R. brachiata. (Rodové označení navrhl R. Jones) a pouze podotkl, že jsou to v:ipnit•· roz1ět1·r·n··
segmentované Nodosarinae, a opíraje se o autoritu Jonesovu, vyslovil domněnku. že i 1· křidm·•·111
útvaru obyčejná Dentalina (Nodosaria) aculeata D' Orb, do toho rodu as n:í\eží. A skutečné: pod tím
rodovým jménem ji v jedné z pozdějších svých prací "J uvedl. Brady s tímto poslednějším náhlede111
nesouhlasí, nýbrž zcela správně pokládá D' Orbigny-ovu formu D. aculeata. za skutečnou :'\odosarii.
za to ale popisuje 3) podobnou ostnitou rozvětvenou formu z rodu Ramulina (R. globulifera1, kde z každ•·.
slabě a jemně ostnité komůrky více (až 13) rozvětvených rourek (stoloniferous tubes,1 vybíh:i. s touto
formou jest příbuzna i naše forma.
Ostatně jest velice pravděpodobno, že některé Lageny s dvojím ústím Idole a nahoře-;. kter<'
Parkerem a Jonesem popsány byly, náležejí clo toho rodu. Taktéž 'vVilliamsonem popsané i\lem. Lit
Phi\. Soc. Jilanchester. Vol. Vlll. 1848. p. 78. fig. 73, 7-J.,) dlask-like objects« náleží sem. Rzchak
nalezl pak Ramuliny v terciern rakouském r. 1885. !Verhancl\. k. k. geol. Reichsansl. a Chapman
(Foram. Gault. Part IX. 1896. pag. 582.) nalezl je v anglickém spodním křídovém Út\'aru u Folkest01111
a sice recentní druh Ram. globulifera Brady). Zela-li Beisselem vyobrazená zvláštní forma , Beiss<'I.
I. c. T. XII. fig. 13) druhu Polymorphina proteus Beissel náleží \' tento rod, nelzl' rozhodnouti, al<~
jest to dosti pravděpodobno.
Ramulina aculeata Wright.
Tab. VII. obr. 26. a, b.

Synonyma:
Ramulz'na acu!cata. Wright, Proceed. Belfast Kat. F. Club 1883-6. App. IX. p. :ni. PI. XXV!. tig. 11.
Lagena !tz'spida. Haussler, Neues Jahrb. f. :\!in. 1887. Vol. I. p. 183., 189., l'l. V. fig. 12.
Ramulina aculeata. Burrows, Sherborn and Bailey. Journ. R. 'llicr. Soc. p. 561. 1890. p :16 I.
PI. XI. fig. 16.
Lagena tuberculata. Perner Foram. Česk. Cenomanu. Palaeontogr. Bohemiae. :'\ro. l. 189:!. p 2S.
T. V. fig. 19. a, b.
Ramuli'na globztltfera var. mťocaenťca. Rzebak. i\nn. k. k. i\aturh. Hofinus. l~SIJ. Vol. :\ p. 'J'>'>
T. VI. fig. 6.
Ramul~na Kitlii. !dem ibid. p. 221. T. VI. fig. 7., <J„ 11.
cfr. aczelcata. !dem ibid. p. 222. T. VI. lig. 8., 10.
aculeata. Chapman. Journ. R. 'llicr. Soc. 1896. p. 58:i. PI. XII. lig. /. - <l
Skořápka v úlomcích zachovaná, složená z nepravidelných kulo1·itých neb protahlych k<imun.'k,
úzkými rourkami spojených, a pokrytých hrubými četn)·nii hrbolky neb ostny: rourky _1snu rnrnl:i
ostny opatřeny a rozšiřují se ne příliš náhle v komúrku. Velikost komi1rek o·:: - 11 ;, 11w1.
1)

A list of the Cretaceous 'licruzua of the North

oť

lrcbnd. Rq). anJ

l'ruc. l.h::lfa-;t. .Nat. Ftvld-t 'lul1 1:-.:-:

p. 88. PI. III. fig. 19.-20.
!) A list oí the Crctaceous foraminifera of Keadv Hill, Count\· Derry. Proc.
p. 331. PI. xxvn. fig. 11.
•
·
3) Chitllcngcr Report. Vol. IX. l-'· 587. l'l. LXXYI. ti~. '..!:.:.-'..!.">

lklť. ~at.
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Taro forma, j•"ž obrysem blíží se ku druhu Ram. globulifera Brady, zejména jeho vedlejším
malým větevk;ím, byla mnou již v korycanských vrstvách (v Kamajku) nalezena a přidělena, ježto
jsem jen '..! konečné úlomky komůrek znal, ku rodu Lagena. Neboť jsem věděl, že Parker a Jones
popsali z Grignonu, z křídové ho útvaru podobnou formu rovněž jako Lagenu s dvojím ústím (nah oře
a dole) a dali jí jméno Lagena clistoma-aculeata. (Parker Jones. Foraminifera trom the North-Atlantic
anc\ Arctic oceans.) Teprve před rokem, dopídiv se při svém pobytu v Anglii těžko přístupných
spisli \\'rightových, kdež ten rod poprvé byl popsán, shledal jsem, že formy naše náleží rodu Ramulina. Dle Bradyho mínění R. g lobulifera jest snad totožná s křídovými , Wrightem popsanými
formami, což nelze s jistotou tvrditi.

Vitriwebbina Chapman.
Synonyma:
Wcbbina D' Orbigny Proclr. Pal. 1850. Vol. II. p. 111
s. str. Sollas. Geol. :Vlag. Dec. II. Vol. IV. 1877. p . 102-105. Pl. II.
lí•oduwimina (Carp.) Perner. Palaeont. Boh. I. 1892. p. 23. T. IX.
Vitriwcbbina Chapman. Geol. :vlag. 1892. p. 52. PI. II.
C h ar a k t e r i s t i k a rod u: Skořápka prů svitn á, sklovitá, jemně dírkovaná, složená z několika
polokulovitých neb vej čitých komůrek, seřaděných v křivce, které jsou spojeny mezi sebou krátkými
hrdélky a jsou narostlé .na jiných předmě tech . Povrch bývá někdy opatřen hrbolky z neporovité hmoty.
T ento rod byl mnou a Chapmanem zároveň jako zvláštní typ popsán ; než nechtěje tvořiti
nový rod ponechal jsem dotyčnou formu u polymorfního rodu Trochammina, jehož charakteristika,
dosti elastická tehdy, dovolovala, by se tam Uakž i jiní badatelé činili) takové formy přidělily, které
jinam nesnadno bylo zařaditi. Dle zevní podoby při dělil jsem (korycanskou) formu ku druhu
Trochammina irregularis; shodovalať se zevně úplně s Carpentrovými výkresy (lntrod. Study o!
Foram. PI. IX.); shleclav ji jemně p orovitou, vyjád řil jsem pouze své podivení, kterak možno je v tomto
rod{; uváděti, a pro nedostatek srovnavacího materialu ponechal jsem je v tom rodě. Chapman seznav,
že Sollasova Webbina jest strukturou rozdílna od zcela podobných forem jako Webbina (synon.
Trochammina) u V<iděných, navrhl nový rod Vitriwebbina, charakterisovaný jak výše uvedeno. 1) Sollas
našed formy , které úplně podobou náležely clo rodu Webbina, ale měly porovitou skořápku, 2) navrhoval, by se do rodu toho řadily jen porovité formy, a formy bez porů neb písčité (zevně) aby
se zařadily do rodu Trochammina. Tím by ovšem v pt"1vodním rodu \ Vebbina, jak jej arciť nedostatečně charakte risova l D' Orbigny, zt"1staly vlastně všechny jiné, jen ne pt"1vodně sem řaděné formy,
čímž by j eš tě vě tší zmatek nasta l. Chapman později 11) seznal, že jest to isomorfní rod· jako. mnohé
jiné, které maj í zástupce mezi Carpentcrovými odděleními Perforata a lmperforata, jež formou zevní,
uspofadání111 komC1rck velice se podobají vespolek a pouze přítomností neb nepřítomností porů se
liší. Jest to rod, ku kterému ná leží snad polovina zevně podobných forem řaděných clo příbuzenstva
rodu Nubeculari<t (.\liliolidae !) nebo T rochammina (Lituolidae !). Dle jeho výzkumu Webbina a Vitriwebbina jsou zevně úplně si podobny a jen porovitosť jedněch fore m dokazuje jich příslu šnosť ku
rodu Vitriwebbina, kdežto rod vVebbina nemá pory. Roci Vitriwebbina, který u některých forem
1·1 F. Chapman : Somc new form~ o f hya linc Forarninifera from the Gault. Geol. lVIa g. Dec. 111, Vol. VITI. 1892. pp. 52- 54. PI. li.
O n thc pcrforatc Charakter of thc ~cnus \Ve \Jbina etc . Geo l. Mag. Dec. II. Vol. IV. p. 102-106. P I. VI.
::J T )·;i. : O n lht..: Rhi.zupo<lal g:cm:ra \\'cbbina a \Vitriwebbina. r\nn. Mag. Nat. Hist. Ser. 6. Vol. XVIII. Octob. 1896. pp. 326- 333.
:! 1

jeví počátky tvoření sept v jednotlivých komf1rk;ich poč;ítcčních, blíží s<O rodu ;'\ub"cuhri;i, kdcžu,
pravá Webbina D' Orb., jak ji teprve r. 1866 Jones l';irker a Brady ],~pc charaktcrism al i, nejeli
toho. Jinak jest rod Vitriwebbina blízko příbuzen perforovanému rodu Ramulina lpřirosti<' fonny 1.
Vitriwebbina laevis Sollas sp.
Tab. VI. obr. :1.

Wcbbina laevis. Sollas Geolog. '.\iag. 1877. p. lo:i.-104. !'!. VI. fig. 1.-3.
.,
Vitriwebbina laevis. Chapman. Gault Hyalinc Forarn. Ccol. \lag. 1892. p. :i:l. Pl. II. Ilc;.
"·
Ann. '.\Iag. Nat. His. 1896. Vol. XVIII. p. :J32. fig. :J
Journ. '.\licr. R. Soc. 1896. p. 58:i. l'l. XII. fig. 12.
Skořápka složená z 1-6 komC1rek, vždy přirostlých, nepravidelně vejčitých, více 111"11l:
klenutých, na povrchu lesklých. KomLirky jsou spojeny kr;itkými hrdélky, a na straně, kde js011
přirostlé ku cizímu předmětu, nemají žádné stěny.
Z korycanských vrstev vyobrazený a jako Trochanunina irregularis Carp. urnou popsan)
druh náleží ku Vitriwebbina tuberculata Sollas. 1) Rovněž i Beissel 2 ) vyobrazuje pod j1rn;1wm \ \' <'.bbina
rugosa D' Orb. mezi oddělením Perforata (!) formu, kterú sem as n{ileží.
Naleziště: Přemyšlany, zřídka.

Roci: Nodosaria Lamarck.

c. pag. 28.

Ch ar a k t e r i st i k u viz Brady I. c. p. 488. a Perner
Nodosaria obliqua Linné.
Tab. li. Obr G.

.Nautilus obliquus Linné. Syst. Naturae. Editio l'.!. p. 1163. fig. 281.
Ortlzocera obliqua Lamarck. Anim. sans vert. 1822. Vol. Vil. p. 594. C\íro. 4.
j\/odosaria (Dentalina) obliqua Parker & Jones. Ann. ~lag. Nat. Hist. 18:i9. Vol. li. l'· 48'.!.
Brady. Challenger Report. Vol. IX. p. 514. Pl. LVIV. lig. '.!O.-'.!'.!.
Druh tento vyobrazil vlastně již r. 1742. Gualtieri ve svém spise Index Tcstaceologicus T
XIX. fig. N.) ale od té doby z moderních baclatelú pouze angličtí odborníci, pečli1·ě se 1yh)"bajic<'
tvoření nových druhLi, zejména v této tak proměnlivé skupině, identitikovali s tím něktl'ť" lossil111
a recentní formy. Skořápka jeho jest mírně zahnut;i, směrem ke spoclu ponen;ihlu se zúíujicí, '"'kdy
jest jen zcela nepatrně užší než nahoře. Válcovité· neb elliptičné neb kulo1ité konu1rky jsou 111člk)·mi
záhyby neb švy odděleny a zdobeny velkým počtem jemných poclélních žeber. Dol11í komurka 11čk,i1"
bývá opatřena ostnem; horní prodloužena jest \' tupou špičku.
Druh tento jest velmi proměnlivý a Brady. jc11ž uvádí 10 synonym, pra1·i, i.c· tn d;il··k"
ještě není všechno. Uvádí tato synonym a:
Nodosaria sulcata Nilsson (Reussem hojně z křídy frsk<: uv;iděn;íl.
clegans Roemer.
:\fa~.

lkc. 11. \'111. I\. 1'· in:.o- 1n.1. l'I. ,-,
\l·111· Fill;.;'' lldt :: 1-.,qJ_ )'
T. XIII'. lig. 40-42. Zajisté že tento badatel jen na základč pruh.:zu, jd \' tak hoj111." mířL' u jin~·,·h r111l11 ,· 111il. 1 i·;1d1I r,,,[ \\ 1 !·1·111:1
1)

Chapmiln. On thc pcrforate Charakter oí thc genu." \\'chhina etc. Ccol.

:?) Tg. Beisscl. Foram. der Aachcncr Krcidc. Ahh. d. k.

mezi Pcrforata.

prcu~.'L

~cnlog.

Landcsan~t;dt.
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Dnttalúta bijurcata Reuss.
Steenstrupi Reuss.
sulcata
baltica
.lfítnsteri
lnfitr~llla Costa.
i'./orlosaria 1mdabilis
siplmncu!oirles Costa.
Dcnta!ina polyphragma Reuss.
Velice pravdě podobno jest, že sem patří Nodos. ex1m1a Karrer, podobná vyobrazenému
exe1nplál·i zahnutostí skořápky a některé formy jurské vyobrazené Terquemem, Zwinglim a KUblerem,
Bornemanem a Schwagerem.
:\"alezištč: Stradouň, zřídka.

Nodosaria hispida D' O rh.

Tab. III. obr. 31.

D" Orbigny. Foram. foss. Vienne 1846. p. 35. PI. I. fig. 24., 25.
:\"eugeboren. Verhandl. u. Mitth. siebenburg. Ver. f. Naturw. 1852. Jg. Ill. p. 54.
Parker, Jones and Brady. Ann. Mag . Nat. Hist. 1871. Ser. 4. Vol. VIII. p. 154. PI. IX. lig . 45.
Costa. :Olem. Acc. Sci. Neapoli II. 1855. (1857.) p. 140. PI. I. lig. 10.
Atti Accad. Pontoniana. Vol. VII. (2.) 1856 p. 131. T. XI. fig. 27.-40.
Brady. Proc. Somerset. Arch. and. Nat. Hist. Soc„ .XIII. IR65./6. p. 223. PI. I. lig. 9.
Silvestri. Nodos. Foss. e Viv. ď ltalia 1872. p. 80. PI. lX. fig. 207.-228.
Brady. Challenger Report Vol. IX. p. 507. PI. LXIII. lig. 12.-16.
13alkwill & Wright. Trans. R . lrish. Accad. XXVlll. (Sci.) 1885. p. 343. PI. Xll. lig. 31.
Sherborn & Chapman. Jouro. R. l'v[icr. Soc. 1886. Vol. Vl. p. 748. PI. XIV. lig. 32.
Skořápka složena z více komůrek kulovitých neb vejčitě ellipt i čných, seřaděných v rovné
neb mírně zahnuté čáře, spojených více méně dlouhými krčky neb rourkami. Povrch komůrek pokryt
jest hrbolky neb různě sili;ými ostny. Dle toho, jak blízko jsou komůrky k sobě připojeny, čili pomocí rourek spojeny, dále zda-li je povrch jich pokryt hrbolky neb více méně hrubými ostny, chtěli
někteří badatelé starší rozeznávati »druhy «; jest však známo, že u této formy i na jednom jedinci
několik takových )) clruhú" lze někdy nalézti, nemluvě a ni o mnoha přechodech , jež rl!.zné odrúdy
mezi sebou vykazují. Dle náhledu anglických, v tom ohledu zkušených badatelů mají býti za s y n on y 111 a považovány tyto druhy :
il/orlosaria (Dentalina) hirsuta D' Orbig ny.
aculcata D' Orbigny.
jloscula
conspurcata Reuss.
asperula !\ eugebore n.
armata
sp inosa
Nalez iště : Semický kopec (velmi zřídka), Stradouň (h oj ně). Nejvíce rozšířena jest v březenských
vrstv,ich, odkudž již Rcussem pod j ménem Dent. aculeata D' Orb. popsána byla.

r.:

Nodosaria hispida D' Orb. var. agglutinans n. var.
Tah. I[. nbr. 10 - 12.

Zajímavá torma tato zevně se podobá na vlas tllalýlll exemplářům někten~ l-laplostiche jsouc
hrubými písečnými zrnky pokryta, při čemž tato kura tvoří záhyby mezi komurkami Tr:pne při
silnějším zvětšení shledáme mezi jednotlivý·mi zrnky sklovité hrbolky a někdy podaří sl'. i nal•'zti
exemplář, jehož poslední v;\pnitá sklovit{t komúrka lobr. 1O.) nejsouc pokryta korou písečnou prozradi
ihned, že tu máme před sebou l\oclosarii. Skořápka skládá se z nemnoha '.1- I komurck zc1·n(:
vúlcovitých neb mírně vydutých, někdy nepravidelných, z nichž spodní má mal)" kr;itk)· a spiéat)·
osten, a poslední náhle v krátkou špičku jest protažena
Cčiníme-li si poddný tcnk)" pruřez
(obr. 11.J, tu spatříme, že vlastní komúrky jsou \'Šeclmy pravidelně kulaté, a pokryty jsou siln)mi
zahnutými tupě špičatými trny, čímž upomínají na i\iod. hispida D' Orb. Tyto trny někde i vynikají
na povrch skrz písčitou karu, kteráž je usazena na povrchu skořápky vápnité. Ačkoli1· jsem neshledal, že by jednotlivá písečn;í zrnka byla zatmelena ve vápnitou hmotu vlastních komúrek, jako
to na př. shledáváme u Textillaria agglutinans atd„ nýbrž vždy přesně jest znMi hranici, kalil ai.
sahají porovité stěny komúrek, přec nesmíme mysliti, že tu snad nahodile jsou písečn;Í zrnka
přilepena. Naopak, silnými zahnutými ostny z přídavn<~ neporovit•' hmoty, jež nepřichúzejí u :\od.
hispida, přidržuje se celá vrstva písečná a nelze ji ani praním slabou kyselinou, ani nějak tllechanickým spt'.1sobem odstraniti s povrchu vápnité skořápky. Velikosť 0·3---1 ·4 mm.
Jak dalece jest příbuzná s druhem Dentalina agglutinans Terq. et Berthel.t,1 jakož i s někte
rými jinými Nodosariemi (N. aspera, constricta etc.)/) o nichž Reuss uváděje je z českého křídlo
vého útvaru !hlavně z teplických vrstev) praví, že povrch mají velmi drsný· a z nichž :\. constricta
jest skutečná Haplostiche, nemohl jsem dosud zjistiti.
Naleziště: Ojediněle

ve Lžovicích;

hojněji

ve Straclour\i.

Nodosaria radicula Linné var. ambigua :.rengeb. (non Costa).
Tab. Ill. obr. 24.

1Vodosaria radicula Linné. Litteraturu typu toho viz Sherborn Index p. :.>:-n.-:.>:l:.>.
ambigua Neugeboren Denkschr. k. Akad. \\'iss. \\'ien 'Bd. :\.ll. 1836. p I 1 T
lig. 13.---16.
1Vodosaria radicula Lin. var. ambigua l\:eug-. Brady. Challenger Rep. Vol. IX. !SS4. p -1-SJ(, l'I
· LXII. lig. 3. a, b.
1Vodosaria radicula Lin. var. ambigua Neug. Sherborn & Chapman. Journ. R. \licr Soc. I sssi. p -1-S(Í.
PI. IX. lig. 16.
Skořápka

hladká obráceně kuželovitá, nejvýše'.! mm dlouhá, složen;i z 6-1 '.! krnnurek. hust•"
avšak neobjímavých, které jsou více méně eliptičně ·1· příčrwm s111t"ru neb kulovitě vypuklé, dle toho, jak hustě komlirky k sobě přiléhají. Prv;\ komt'rrka kulO\·ita a rornb t:tk
i poslední, kteráž nikdy není ve špičku protažena, a má centralní ústí bez ozdob. Svy jsou 1·ndorovné, ostré a hluboké; jen u komúrek, které nahodile zejména na spodní Č<Ísti sknbpk) !J: 1 ai1
válcovité a nikoliv vyduté, jsou švy jako horizontalní r)·hy 1·yznaČ<·ny
k

sobě přitlačených,

l) Mém. Soc. géol. France. \'ol. X. 18/5. p.
~)
J:1r.

'.1(1.

PI. XII :1 "· ''

Rcuss. Vcrstcin. tl. l>Ohm. Krcideformation. I. !•·

Perner: hiraminiftr)·

\'?~ll"\' hčluhorskýcb.

'.!11
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S tímto druhem jsou příbuzny formy řaděné ku Nodosaria (Dentalina) annulata Rss., avšak
rozeznají se dobře jednak nahromaděním komůrek (čímž se blíží ke Glandulinám), jednak poslední
komůrkou protáhlou vždy ve špičku. Že jest nemožno var. ambigua Neug. jako samostatný druh
uváděti, toho dokladem výkresy Bradyho (1. c. Pl. LX!. fig. 28.-31.), kdež vidno, ŽP. se musí veltni
proměnlivému stan'1nu druhu N. radicata podřaditi mnoho jiných forem jako synonyma. Brady
uvádí následující:

Nodosaria Geinitziana Neugeb.
glandulinoides Neugeb.
inconstans Neugeb.
G!andulúui tcnuis Bornem.
major
1Vodosaria Gcinitzii Reuss.
Reussi Neugeb. (pro parte).
Bc)'richii Neugeb.
incerta Neugeb.
Kirkb)'i Richter.
G!andulina conica Terquem.
Nodosaria J onesi Reuss.
claviformis T erquem.
Z tohoto seznamu jest též vidno, že
považována.
Velmi

zřídka

činí přechod

k rodu Glandulina, za který byla i

někdy

v úlomcích u Lžovic (semické slíny).
Nodosaria sotuta Reuss.
Tab. III. obr. 10.

Reuss. Zeitschr. d . deut. geol. Ges. 1851. Vol. III. p. 60. T. Ill. fig. 4 a, b.
Bornemann. lbid. 1855. Vol. VII. p. 322. T. XII. .lig. 12.
Stache. Novara Exped. 1864. Vol. I. p. 203. T. XXII. lig. 29.
Reuss. Denkschr. k. Akad. Wiss. Wien 1865. Vol. XX.V. p. 131. T. II. lig. 4 -8.
Hantken. :\1ittheil. Jahrb. k. ungar. geol. Anstalt. Vol. IV. p. 29. T. II. fig. 2., 14.
Jones. :VI. :Vlicrosc. Journ. Vol. XV. 1876. PI. CXXVIll. fig. 2. (teste Sherborn).
Brady. Challenger Report IX. p. 50:-l. PI. LXII. fig. 13:-16.; var PI. LXIV. lig. 28.
Sherborn & Chapman. Journ. R. ~\licr. Soc. Vol. VI. 1886. p. 746. PI. XIV. lig. 25., 26.
Chapman. lbid. 189:-l. PI. VII. 26.
Synonym a viz Brady Challenger Rep. 503.
Druh tento vyznačuje se tím, že má všechny komůrky skoro stejně veliké, kulovité neb
vyduté, počtem až 11, nejčastěji 5-6; seřaděné jsou obyčejně v silně zahnuté čáře
a o ddě leny záhyby hlubokými, ale ne ostrými. Velikost velmi různa 1-8·4 mm. Primordialní komůrka
nejčastěji hrotem opatřena, leč známy jsou též typické exempláře bez hrotu. Tato okolnost (pří
tomnosť neb nepřítomnosť ostnu) a jiné velmi málo dů ležité, nahodilé detaily, zavdaly evropským
kontinentalním badatel[1m příčinu ku tv oření nových "druhli«. Jakožto sy non y ma uvádí Brady
tyto druhy:
vejčité, silně

r

ol~f[Oste.fia

Reuss.
Lilii Reuss .
.flobifera Reuss.
,flobulifera Bornemann.
Nodosaria ovularis Costa.
D entali'na distincta Reuss.
catenula
discrepans Reuss.
Nodosaria (D) grandis Reuss.
guttifera Parker & Jones.
Vyobrazené formě velmi podobný výkres naléZ<i se u Parkera a Jonese (Oeser. of Fora1n of the
coast of Norway PI. X . fig. 3.) jakožto Dentalina communis D' O rb . Reussliv druh Nod. discrepans
a Chapmanova varieta N. pulchella (vide Chapman 1. c. !'!. \ ' li. fig. 27., 28.) jsou roměž varietami
od Nod. soluta, zahrnující velkou řadu Nodosarií.
Naležiště: Lžovice, Dřínovský kopec, Semice.
·

Dcntalina

Nodosaria raphanus Li1111e.

Tab. Ill. obr. 19.

Nautilus raphanus Linné Syst. Nat. ed. 10. (1758.) p. 711 , ed. t:l. (G melin 187:-l.J :B72 1Plancus
de conchyl. t. 1. fig. 6.)
Nautilus raphanus Wood. Index testaceologicus 1825. p. 64. T. Xlll. fig. 24
Bowdich Elem. Conchyl. (1.) 1822 p. 17. T. li. fig. 9.
Nodosaria raphanus Jones & Parker. Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. XVI. 1860. Pl. X IX . lig- I O.
Philos. Trans. 1865. p. 340. PI. XVI. fig. 1.
»
Brady. Proceed. Somerset. Arch. ancl. l\at. Hist. Soc. Vol. X!ll. 1865 6 11867 1
p. 222. P I. I. fig. 7.
Nodosaria raphanus Jones, Parker & Brady. Crag. Foram. Palaeont. Soc. Vol. XIX . 1866. p. +9.
PI. I. fig. 4., 5., 22., 23.
Nodosaria raphanus Jones, Parker & Brady (Soldani). Ann. }lag. Nat. Hist. Vol. \ "lil. 187 1 p. 156.
PI. IX. fig. 39. (Nod. scalaris D' Orb.)
1Vodosaria raphanus Jones, Parker & Brady. lbid. fig. 40. (= N"od. sulcata o· Orb., monstrosita '.
Silvestri. Atti Accad. Gioenia. Sci. Nat. n. s. Vol. Vil. 1872. p. 43. T. !\'. lig. 67.--81.
Tate & Blake. Yorkshire Lias. 1876. p. 456. PI. XVIII. fig. 1+. 14 a.
Terrigi. Atti. Acc. Pont. :\'uovi Lincei. Vol. XXXV. 188:-l . p 172 . T [[ tig ;,
Brady. Report Challenger. Vol. IX. 19:-\4. p. 5 12. PI. LX!V. tig. 6.-111
Balkwill & Wright. Trans. R. lrish. Accad. Vol. XX\llll. 1885 . p :q2 PI.
XII. fig. 26.
(Variety viz v Sherbornově indexu p. 233. J
Skořápka složená z malého počtu (nejvýše 10) komiirek, jež rychle se ro zšiřuJI h nhrn111al111
komlirka nenáhle vybíhá v osten, takže jest obráceně kuželovit<Í. Ostatní komúrky jsf\u 111;ilo ,·ykl<-·
nuté , mělkými vodorovnými záhyby od sebe oddělené . Poslední o něco větší komurka ,·yb1ha ,. kratkrn1
rourku, která nese ozdobné ústí, vroubené 4-8 zoubky Přes všechny komúrky tahne '" G- lt 1 i.eber.
tence křídlatých neb úzce lištnovitých, jež až k ústí na poslední komůrce pokrai:ui1.
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Tento vše obecně rozšířený druh má mnohé variety, jež popsány jako samostatné druhý;
zejména Reussovy druhy, vyobrazené v Geinitz Elbthalgebirge II. PI. XX. jistě sem náleží. Brady Challenger Report IX. p. 512.-5 1:-l uvádí jakožto syno ny ma tohoto jak ve velikosti skořápky, tak
i tvaru žeber nesmírně proměnli vého druhu , následující formy (staré spisovatele až do roku 1822. vyjímaje):
1Vodosaria scalaris D ' Orbigny
rapa D' Orbigny.
obscura Reuss.
Bolli Reuss.
propinqua Costa.
Lztr,(idula
bactroides Reuss.
lamelloso-costata Reuss.
p rismatica Reuss.
l\'ěkteré z těchto forem jako Nod. obscura, prismatica, nepovažuje Chapman za synonyma
od Nod. raphanus, nýbrž rozeznává je od ní i mezi sebou.
Z ostatních variet nalezena v b ělohorských vrstvách pouze:
var. oblique-costata Silv.
Tab. III. fig. 22.

Silvestri. Atti Accad. Gioenia Scien. Nat. n. s. Vol. VII. 1872. p. 37. T. III. Ag. 5 1.) ·
Tuto varietu uvádí sice Sherborn ve svém Indexu jakožto var. od ~od. raphanus , ač spíše
náleží k příbuznému Linnému druhu N. raphanistrum. (Lite ra turu viz Sherborn . I. c. p. 232.) podobně jako k němu náleží Silvestriova var. coarctata.1)
Vyznačuje se odrůda tato táhlejší skořápkou , přes niž spiralně táhnou se četnější vysedlejiií
žebra.
Naleziště: Zřídka u Bezděkova a 7vlanderscheidu.
Dentalina (N'odosaria) oligostegia Reuss.

= Dentalina soluta Rss. (fide Brady).

Tab. II. obr. 20.

Reuss. Haidingers Naturw. Abhandl. IV. 1851. p. 25. T I. fig. 10.
Verstein. I. p. 27. Tab. XIII. fig. 19, 20.
in Geinitz Grundriss d . Versteirier. 1845-6. p. 662. T. XXIV. fig . 2.
Costa. Atti Acad. Ponton. VII. 1856. p. 145. T. XVI. fig. 6.
Reuss in Geinitz Palaeontogr. XX. 2. 1874 [Elbthalgeb.) p. 83. T . I. fig. 15.
' Tate et Blake. Yorkshire Lias. 1876. p. 458. PI. XVIII. fig. 2 1.
Chapmann. Journ. .\.licr. Soc. 1893. p. 586. PI. VIII. fig. 23.
Skořápka složena jest ze 2- 5 komůrek válcovitých, vysokých, mělkými švy neb jen záhyby
oddělených. Po měrn á velikosť velice proměnliva, a zdá se, že mnohé druhy Dentalin Reussem z westfálské křídy uvedených, které jen :~ - 5 komúrek čítají, jsou jen dospělej ší stadia této formy.
Bťady uvádí tuto formu mezi synonymy Dentalina soluta Rss, a praví, že přítomnost nebo
nepřítomnost ostnu, velikost komurek mezi sebou, zakřivení a jiné podobné »zcela nevýznamné podrobnosti daly základ ku rozeznávání velmi mnoha forem v synonymice uvedených «. Jelikož ale Brady
1) V Shc rborno\'n Indexu část ll „ ktcry, právč k<lyž práce tato ukončena lJyla, mč došel, jest v opravách p. 482. uvedeno,
že odrllda tato náleží skutečnč v druh X raphanístrum .

"
)
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uvádí jméno D. oligostegia Rss pouze jednou mezi synonymy, takZe by se mohlo mysliti, ;í.r: fH•uz<· onen
výkres formy popsané r. 1851 měl na mysli, a nikoliv ostatní, což by jinak asi podotkl, uv<idí111l'. zel<- tu
formu zvlášť, jakož to činí i Chapman. Chapman idl'.ntilikuje s ní pouze formu :\odos. simp\,,x
Silvestri.
Naleziště: Stradouň; hojně.

Nodosaria Zippei Reuss.
Tab. II. obr. 25. Tab. III obr. 20, 21, 23.

Littera tura:
Reuss. Verstein I. p. 25. Ta!. VIII. 1-3.
R. Jones. Lecture an the Geol. Hist. ol Newbury U'\54. p. 48. PI. II. fig. 1, 1 a.
Frič. Stud. im Geb. Boh. Kreidel. li. 1877. Archiv. VI. p. 150. fig. 154.
Archiv VII. 2. 1889. p. 110. fig. 156.
Beissel. Abh. d. k. preuss. geol. Landesanst 1891. :~. Hcft p. 30. T. VI. fig.10-29,
Chapmann. Gault Foram. Journ. Micr. Soc. 1893. p. 593. PI. IX. fig. 12.
Synonyma:
Nod. septemcostata I
undecz"mcostata f Geinitz. Charakteristik. p. 69. T. XVII. tig. 19, 20.
Skořápka dosahuje u tohoto druhu až 4 cm, avšak velmi zřídka pro svou křehkost" jest cel<í
zachována. Jest rovná, neb mírně zahnutá, složená až ze 30 komúrek, které na horním konci
skořápky jsou kulovité, ale na dolním konci záhyby jich, jimiž jsou odděleny, jsou tak nepatrné. že
splývají prvé komůrky v válec. Embryonalní kom[1rka mívá krátký osten a jest trochu větší než
sousední. Přes veškeré komúrky táhne se 7-14 silně vysedlých, tenkých žeber. Počtu jich směrem
od spodu přibývá, a sice tak, že se mezi 2 žebra nové žebro náhle vsune nebo jemn;i rýha mezi
žebry přejde později ve vysedlou lištnu.

Dle Reusse jsou k tomuto druhu příbuzny některé variety Dentalina Cuvieri D' Orb. z třeti
horní pánve vídeňské. Jak z popisu Reussova vysvítá, mohou se sem čítati i oc\r[1c\y s meně vy·
vinutými žebry. D 'Orbigny-ův druh Noel. affinis (non Reuss 'J, jsou-li celé exempláře po ruce. d;i se
rozeznati od N. Zippei, avšak u jednotlivých úlomkú komúrek se to provésti nedá. :'>!. prismatica
Rss. jest snad jen mladý exemplář N. Zippei, s málo vypuklými, trochu protáhlými komurkami.
Brady považuje ji ale za synonym Nod. radicula Linné.
Dosti hojna v semických slínech (jen v úlomcích).
Nodosaria costellata Rss
Tab. II. obr. 9, 15. Tab. lil. obr. 18

Reuss. Verstein. I. pag. 27. Taf. XIII. fig. U'\.
Chapman. Gault For. Journ. :\licr. Soc. 1893. p. 590. PI. IX. fig. 3.
Skořápka čárkovitá, směrem dolů súžující se ,. jemnou špičku, mírně zahnuta. Cetll<' komúrky počtem až 20, jsou vejčité, pravidelně vypuklé, skoro o polovici delší než šířka jich; horn1
komúrky odděleny jsou hlubšími a ostřejšími záhyby než dolní, a poslední komúrka jest protahla
v krátkou excentricky položenou špičku. Přes komúrky horní v celé jich délce probíhá dce (11 I - 12
rovných rýh, kdežto v dolní části pouze ve švech (záhybech) jsou rýhy ty patrne, a vypukla čásť
komúrek jest hladká.
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S tímto druhem jistě totožny jsou Reussem později r. 1851 popsané druhy (nové) ze septariového jílu z okolí Berlína 1), o nichž se domníval vzhledem ku ruznosti geologického stáří lokality,
že jsou rozdílné od křídových podobných druhu. Jsou to Dentalin·a Philippii, Dent. Buchi a Dent.
obliquestriata (Rss, non Silvestri !), vyznačující se vesměs jemnými rýhami v záhybech mezi komurkami. Z té příčiny jsem náš druh uvedl podle zákona priority pod jménem Nod. costellata Rss.
Chapmannúv výkres zdá se náležeti ku blízko příbuznému druhu Nod. costulata Reuss (Viz Brady.
Challenger Rep. p. 515. Pl. LXlll. fig. 23-27), který má na spodní části komůrek rýhy, a spojující
hrdélka bez ozdob, a velmi dlouhá.
Velikosť: 1·5-3 mm.
Naleziště: Velmi zřídka v semických slínech.
(Marginulina ?) Dentalina Folkestoniensis Chapm. var. cylindroides n. var.
Tab. Ill. obr. 17.

Chapmann. Journ. Micr. Soc. 1894 p. 161. Pl. IV. fig. 16, 17.
Skořápka jen v úlomcích zachovaná, zakřivená , složená až z 5 komurek válcovitých, mírně
vydutých, oddělených ostrými hlubokými švy, jež se táhnou šikmo ku směru zakřivené skořápky.
Na každé komúrce 7-8 jemných, zakřivených, čárkovitých žeber, jež ve švech přestávají, a střídaj í
se, takže následující žebro netvoří pokračování předcházejícíh o. Poslední komůrka jest jen nepatrně
větší nebo stejně velká jako předcházející, a má ústí zdobené 8 hvězdovitě rozloženými lištnami.
Typická forma p opsaná Chapmannern má vyduté eliptické komůrky , oddělené vodorovnými
záhyby (v textu mluví o hlubokých švech), s ernbryonalní komúrkou kulovitou, ostnem opatřenou,
a poslední komi'.irka jest rovněž silně vydutá, velká a protažena v krátkou špičk u .
:Vlezi dosud popsanými Dentalinami (pokud v přístupné literatuře dalo se i s přispěním v té
velmi obeznámeného přítele mého Sherborna) není znám žádný podobný tvar. Vzdáleně upomíná
svými žebry na Noclos. proxima Silvestri (Nodos. Foss. Viv. ď Italia. 1872. p. 63. PI. VI. fig. 138-147),
ale tvar komurek jest úplně rozdílný a i sám Brady (Cha llenger Rep . IX. p . 511.) doznává, že tato
Silvestriova vždy 2komúrkatá forma s ostatními žádnými přechody spojena ne ní. Jinak zase upomíná
poněkud na D. hircicornua Schwager (Novara Exped. Geol. (2.) 1866. p. 230. T. VI. fig. 64.
Velikosť. l 2 mm.
Naleziště: Přemyšlany (velmi zřídka).
,·ěci

Dentalina Scharbergeana Neugeb.
Tab. II. obr. 13, 22.

!\eugeboren. Denkschr . k. Akad. Wiss. Wien. Bd. XII. 1856. p. 8 7. T. IV. fig. 1-4.
Skořápka jest hladká, bez ozdob, složená až ze 16 komúrek, které na spadu bývají zcela
málo klenuté, nahoře ale vždy si lně vyklenuté jsou. První komi'.1rka bývá větší, jest kulovitá a má
osten. Poslední komúrka prodloužena jest v dlouhý zobánek neb rourku, která na konci má kraje
zpět ohnuté, takže se zdá, jakoby bylo ústí lemováno valem. Švy na spodním konci bývají jen jako
tmav~, sklovitě lesklé čáry vyznačeny, u horních komůrek jsou hluboké a široké.
:\aleziště: Stradouň . zřídka .

1)

Ucbcr dic fossilen Foraminifer en u. Jťntomostracen <ler lJmgegend von Berlin. Zeitschr. d. deut. geol. Gesell. 1851.

llcft. 1. Taf. Ill.

;-·.

Dentalina consobrina ll' Orb.
Tab. li. obr. 3, 5. Tab. Ill. obr. 13, 15 ?, 26, 2í.

D' Orbigny Foram. foss. Vienne. 1846. p. 46. Pl. II. fig. 1-:i.
Bornemann. Zeitschr. deut. geol. Ges. Bd. VII. 1855. p. T!:l. T. XIII. lig. 1-4.
Neugeboren. Denkschr. kais. Akad. Wiss. Wien. !3d. XII. 1836. pag. 86. T. Ill. fig. 1:->.
Egger. Neues Jahrb. 1857. p. 306. T. XV. fig. 22-2:·:
.Reuss. Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Bd. XLVIII. 186:l-1864. p. 45. T. II. lig. 19-'.!:l.
Hantken. Á magy kir. folclt. int. •'vkonyve. Vol. IV. 1873:----6. p. 25. T. III. fig 3, lť>
.Mittheil. a. cl. ungar. geol. Anstalt. Bd IV. 1873. (1881.) p. 30. T Ill. lí.g :J, 10
Terrigi. Atti. Acc. Pont. Nuovi Lincei. Vol. XXXIII. 1880. p. 180. T. I. fig. W.
Brady. Challenger Report. Vol. IX. p. 501. Pl. LX!!. fig. 23, 24.
Chapman. Gault Foraminif. Journ. Roy :\iicr. Soc. 1893. p. 588. Pl. VIII. lig. :J:J.
Skořápka

protáhlá, hladká, bez ozdob,' sestávající až z 10 komůrek, které skoro 1·sechny
mají, avšak různě dlouhé jsou. Prvá komlirka jest tlustá, kulovitá, u starších exempl<iru
špičkou opatřená.
Ostatní komůrky jsou válcovité a čím dále tím více protáhlé, až poslední jc:st
vejčitá a v tupou špičku protáhlá. Ústí jest kulaté, jednoduché.
stejný

pn'.1měr

S tímto druhem stotožňují angličtí autoři ijmenovitě Chapman) mnoho torem, které jsou na
spodním konci svém zakulaceny, a liší se dosti značně od D' Orbigny-ova púvodního 1·i"krcsu. takž1e
by sem, mělo-li by se to důsledně prováděti, měli bychom velké množství širokých, krátk)"ch forem
p'odřaditi, které jako zvláštní druhy od Neugeborena, Terquema, Bornemanna, Reusse, l\.arrcra
a Strache-ho popsány byly. Brady však uvádí jakožto synonyma pouze 6 druhú, které zcela jistl
sem patří, totiž:
Dent. .culmen Costa.
Haidingeri Neugeboren.
Reussi
abbreviata
consobrina var. emaciata Reuss sp.
praelonga Costa.
a podotýká, že Parkerem a Jonesem pod jménem D. consobrina (vyobrazená forma Philos. Trans.
Vol. CLV. PI. XVI. fig. 3) náleží as ku druhu Nodos. callomorpha Reuss. Reussm· drnh llent
emaciata jest prý jen varieta od výše uvedeného; náhled to, se kterým souhlasiti _ještě 111itže11w
K této varietě náležely by formy vyobrazené (obr. 13 a 15), \'yznačující se nízk)·1ni ko111ur·
kami, oddělené rovnými švy neb záhyby, kteréž i jinak od D'Orbigny-o\'a l'ýkrcsu se znai:nl: lisi.
Neugeboren vyobrazuje pod jménem Dent. consobrina formu, jejíž komúrky mě 1k)·111 i z ah y by
·a to jen v horní části skořápky, kdežto v dolejší bísti komi'.lrky švy ostrými a hlubok)·mi odděleny
jsou; z toho patrno, že ve spůsobu oddělení kornť1rek od sebe veliká proměnlivost u tohoto druhu·
vládne, a že Reussův druh jen varietou jest, (ovše111 pokud o druzích u fora111iniff:.r možno mlu1·ir
Že ale řada forem Dent. consobrina co nejtížeji spojena _jest s řadou :\odos. lililnrmis l )' Orh.
a Dent. communis, o tom nelze pochybovati, a pohled na vyobrazení :\eugcborcna a Hradyho poué1
hned o nemožnosti ohraničení druhl1 u foraminifer a o správnosti n<ihledu, že u nich neexistují druhy
v obyčejném slova smyslu, jakž se ho v zoologii u jin)Th skupin užil <i.
K téže

varietě

(e1naciata Rss sp.)

n~ileží

basální konce vyobrazent_. na Tab. Ill. sub

:!(i

a :.!7
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Dentalina consobrina D' Orb. var Verneuili D' Ort. sp.
Tab. III . obr. 25.

D' Orbig ny . Foram. fossi]es de Vienne. 1846. p. 48. PI. II. fig. 7, 8.
13ornemann. Zeitschr. d. deut. geol. Ges. Bd. VII. 1855. p. 324. T. XI!!. fig. 8.
Hantken. A. magy. kir. foldt. int. évkonyve. Vol. IV. 1875. p. 26. T. Ill. fig. 9.
}[itth. aus d. Jahrb. k. ungar. geol. Anstalt. Bd. JV. 1875. (188 1.) p. 32. totéž.
Terrigi. Atti Acc. Pont. Nuovi Lincei. X XXV. 1883. p. 179. T. II. fig. 15.
Koml'.1rky četné (až 14)
Skořápka tlustá, směrem doll'.1 stejnoměrně ve špi čku se stenčující.
bud' stejně vysoké jako jich šířka neb většinou širší, oddělené rovnými čárkovitými švy. Počínaje
as 12. komůrkou skořápce ubývá tlouštky. Komůrku se zachovalým ústím nenašel jsem na žádném
exe mpláři.
Ve likosť 1-3 mm.
Druh tento v malých úlomcích lze jen s tíží rozeznati od basalních tv arů někt erých forem
Dent. consobrina, které mají nevypuklé válcovité komurky. Než ono stluštění skořápky v horní
třetině a pak její pozvolné ubývání směrem k ústí, jež více badatelú nalezlo, podporují náhled, že
jest to zvláštní dru h. D ' Orbigny-úv výkres představ uje zahnutý exemplář, dolf1 rychleji se súžuj ící,
a s horní vydutou komúrkou ústní, takže by náležel ten druh do fady proměnlivého druhu Nodosan a consobrina D' Orb. Exempl ář námi vyobraze ný úplně se shoduje s Bornemannovým výkresem.
Naleziště : ?vlanuerscheid u Kounic; 2 exempláře.

Nodosaria tenuicosta Rcus>.?
Tab. II. 8, 19.

Re uss. Verst . I. p. 25. T. XIII. fig. 5, 6.
Bertheli~. Mém. Soc. géol. Fra nce. 1880. I. p. 32. Pl. !. (XXIV). 18 a 6.
Celkovým tvare m podobá se ku Nodosaria Zippei, má však na každé straně jen 4 žebra
patrná ; od Nod. prismatica liší se hlubokými záhyby komt1rek mezi sebou. Reu ssův popis a výkres
není tak zřetelný , by se s určitostí dalo rozhodnouti, zda li forma sub 19. vyobrazená skutečně k ní
náleží. Žebra její j sou oblá, což poukazuje spíše na Noel. prismatica Oss. (Berthelinovo dílo bohužel
není nám právě přístupno , by se aspoň dle jeho výkresu věc rozhodla.)
'.'Jaleziště: Stradou ň.

Nodosaria monile v. Hagenov.
T ab. I I. obr. 7. a, b, c.

v. Hage nov. Neues Jahrb. f. .\!in. 1842. p. 568.
Reuss. (Ge initz) Grundriss d. Verstein. 1845. - 6. p. 654. T. XXIV. fig. 7.
Verstein. Bohm. Kreidef. lX45.-6. I. p. 27. T. Vlil. fig. 7.
Alth. Haidingers Nat. Abhandl. III. 2. 1850. p. 269. T. Xlll. fig-. 28.
Beissel. Abh. cl . k. pre uss. geol. Lanclesanst . N. F. H. 3. 1891. p. 3 1. T. VI. fig. 33.- 40.
S ko řápka více mé n •~ zah nutá, složená z mnoha (až 16i kulovitých, neb trochu stlačených komúrek , které jen zvolna a ne patrně se rozšiřují . Odděleny jsou rovnými, širokými a hlubokými švy
a bývají někdy na horním konci méně vypuklé než na dolním. Embryonalní komi'1rka bývá někdy
v ětší a \'Ždy jest opati-c:na ostnem. Ústí nenalezeno.
\'clik osť

O·R- 2 mm. -

J\ al ez i ště: Stradouň.

:n
Blíží se velice ku druham D. globifera Reuss 11 a D. pomuligera Staclw,"I kt1'.r<" zc<ťla dol1r<ť
mohly by býti považovány za synonyma, kdyby Reussuv a v. Hagenovúv puvodní \'ýkn·s liyl
zřetelnější. Příbuzna jest i ku druhu D. Scharbergeana :\eugeb„"J O<l jejíž typický·ch 1:xc·111pUřu ku
!ovitostí dolních komCirek se liší; nicméně sám Neugeboren vyobrazuje tvary se silně vydutými dolními komůrkami, kteréž mají též rovné široké švy. Beissel 1. c. považuje Neugeborenúv druh D. globulig„ra 1
za synonym a to vším právem. Dle Brady ho by spíše náležel ku Noel. solu ta Rss.
Naleziště: Stradouň, dosti hojně; velmi hojná v teplických vrstvách.
Dentalina pauperata [)' Orb.
Tab. II. obr. 14. Tab. Ill. obr. 12.

D' Orbigny. Foram. foss. Vienne. p. 46. PI. I. fig. 57-:38.
Bornemann. Mikr. Fauna etc. Zeitschr. d. deut. geol. Ges. rn:J3. p. 324. Taí. XIII. li,g. 7.
Jones & Parker. Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. XVI. I 860. Pl. XIX. fig. 22.
Brady. Proceed. Somerset. Arch. and Nat. Hist. Soc. Vol. XIII. 1863/6. (1867) p. 224. PI I. llg. 14
Hantken. A magy. kir. foldt. int. évki:inyve. IV. 1873. (1876) p. 26. T. III. fig. 6.
Mittheil. a. d. Jahrb. ungar. geol. Anst. p. 31. (idem.)
Tate & Blake. Jorkshire Lias. p. 458. Pl. XVIII. fig. ;n
Van den Broeck. Ann. Soc. Belge. :Vlicr. II. 1876. p. 97. Pl. II. fig. 8, 9.
Fonds de la mer. Ill.
Terrigi. Atti Acc. Pont. Nuovi Lincei. Vol. XXXV. 1883. p. 178. T. II. fig. 14.
Brady. ChaII. Rep. Vol. IX. p. 500; textfig. 14 a, b, c.
Sherborn & Chapmann. Journ. R. Micr. Soc. Vol. VI. 1886. p. 750. Pl. XV. fig. 9.
Chapman. Gault. Foram. ibid. Vol. 1893. p. 588. Pl. VIII. fig. 32.
Skořápka mírně zahnutá, tlustá, krátká, sestávající z nízkých komůrek, jichž délka a siřka
později skoro stejny jsou. První komůrky jsou málo klenuté a jen mělkými záhyby neb nezřeteln)"mi
švy od sebe oddělené; pozdějšJ komůrky jsou vypuklejší a hlubokými švy od sebe odděleny. l'rv,i,
embryonalní komůrka jest velmi tlustá a opatřena bývá ostnem, právě jako u Dent. consobrina; ro\'11ěž
tak utvářena jest poslední komůrka.
Druh tento jest příbuzný a mnoha přechody zajisté co nejúžeji spojený s Dent. consobrina,
Lorneiana a communis. K němu patří zajisté i málo odchylné Reussovy, Neugeboreno1·y a Sclmagerovy (jurské) formy. Ostatně viz poznámky naše u druhú Dent. consobrina a Lorneiana, jaknž
i Bradyho Chailenger Report p. 500„ kdež jako synonyma jsou uvedeny následující druhy·
Dentalina inermis Czjek.
Terquemi D' Orb.
annulata Rss.
communis (pars). ·
Tato posléze jmenovaná forma jest u Parkera Jonese a Bradyho (:'llonogr. Fnram. Cra;.'.
PI. I. fig. 15) vyobrazena.
Naleziště: Přemyšlany; nezřídka.
1) Reuss, Sitz. k. Akad. \Viss. \\'icn. Bd. XVIIl. 1856. p. '.!'.!:\. T. I. 111!· ;1.
2) Stache, Novara-Expcdition. Geol. (!) 1864. p. ~U4. T. XXll. lig. :li
!I) Ncugeboren. Dcnkschr. d. k. Ak. \\.'iss. \Vicn. XII. ('.!) 1856. p. Si. T. I\' li~. 1.-- 4
1) Neugeboren. Denkschr. d. k. Akad. \.Viss. \\.icn. 185fl. p. 1'7. T. 11. tlg. lil.

Ja„. Perner: Foraminiíery vrstev

bělohorskjch.
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N odosaria prismatica Reuss.
Tab. II. Obr. 1.

Reuss. Sitzungsber. k. Akad. \Viss. \!Vien. 1860. Vol. XL. p. 180. T. 11. fig. 2.
Re uss. lbicL 1862. Vol. XLVI. p. 36. T. II. fig. 7. (nikoliv 3., jakž chybně Reuss udává I)
Chapman. Journ. :Vlicr. Soc. 1893. p. S94. PI. IX. fig. 21.
Skořápka zvolna a jen málo se rozšiřuje, a skládá se z nemnoha (až 10) komůrek, které
jsou o něco širší než delší, málo vyklenuté, mělkými , povlovnými záhyby od sebe oddělené. Přes
všechny nepřetrž itě se táhne vždy jen 6 žeber, úzkých, na hřbetu oble vyklenutých, které na své
basi nesplývají mezi sebou a vždy jsou rovné. Velikosť :-i mm (úlomky).
Druh tento blíží se celkovým tvarem obyčejnému druhu Noel. Zippei Rss. a vzácnějšímu
druhu N. polygona Rss. Liší se od nich svými pravidelnými, přímými a počet 6 nepřesahujícími
žebry. U nás jej známe jen v úlomcích, takže rozeznávání jeho od podobných druhů jest obtížné,
anto charakteristická prvá a poslední komlirka scházejí. Dle Reussova popisu jsou si obě tyto komúrky velmi podobny, jsouce tupou, hladkou, slabě vytáhlou špičkou zakončeny . Brady považuje tento
druh za synonyma proměnlivého druhu Nodos. raphanus Linné; s náhledem tímto však nemůžeme
souhlasiti, anto původní vyobrazeni druhu N. raphanus tak rozdílná jsou, .že kdyby se skutečně ukázalo,
že tento druh i s příbuznými formami jest jen nepatrnou odrů dou, skutečně spojenou více přechody
s ostatními »druhy«, tu více než polovina v š e c h d osud popsaných druhů musila by se k tomu
starému Linnéovu druhu přiděliti, čímž hlavní výhoda Linnéova binerního pojmenování, totiž možnost
dorozuměti se o míněné formě, tím by se skoro úplně zmařila.
Naleziště: Stradouň, („na vartě « ).

Oentalina farcimen So ldani.
Tab . li. obr. 18. Tab. Il I. obr. 1 l.

Ortlzoceras f arcimen Solda ni T estaceog rafia. Vol. I. (179 1.). Tab. II . p. 98. Tab. 105. O. (= Nod .
communis D" Orb.).
Orthoceras Jarcťmen Soldani Ibid. II. 1798. p 35. Tab. 10 h-m. (=Noci. ovicula O' Orb.)
Nodosaria farcimcn Reuss. Bull. Acad. Roy. Belg. Vol. XV. 1863, p. 146. PI. I. fig. 18.
laxa Reuss. Denkschr kais. Akad. Wiss. W ien. 1865. Vol. XXV . p . 132. Taf. IX.
(chybně místo II.) fig. 2, 3.
Aodosaria (D entalina) f arcimen Silvestri . Atti. Accad. Gioenia Se. Nat. n. s. Vol. VII. 1872.
p. 8J. T. X. fig. 229--242.
N odosaria ( D entalina) farcimcn : Borneman . Jahrb. d. preus. geol. Landesanst . 1885 (1886)
p. 292. T. XIII. lig 2.
Nodosaria (Dentalina) farcimen Brady. Report Challenger Vol. IX. p. 498. PI. LX!!. fig. 17, 18;
textfig. 13 a, b, r. (pag. 499.)
Nodosaria ( Dentalina) farcimen Howchin. Journ. ť>licr. Soc. 1888. p. 543. PI. IX. fig. 21 a, b.
Chapman. Gault For. Trans. R . Micr. Soc. 1893. p 587. Pl. VIII. fig. 25.
Sk ořápka zahnutá, hladká, slofrná z více, až 15 komůrek, vej čitých , silně vyklenutých,
oddělen ých hlubokými avšak ne ostrými záhyby, k teré šikmo probíhají. S podní komůrky nebývají
tak silně klenuté ja ko vrchní, a bývají blíže k sobě nahromadě ny, tak že na spodním konci zcela
jiný vzhled mívají Tato okolnosť právě jest příčinou, že při velké křehkosti skořápky u tohoto
„ „:

!

~:.

~

druhu, nesnadno s určitost{ konstatovati se dá její vyskytování se v české křídě. D' Cli-bi~nyt 1 \ druh
D. comrnunis i se všemi odrč1dami, popsanými Reusscm jako samostatné druhy, nejspíš<: jesL prn1Z<·
synonym této formy. Zcela podobnou recentní formu vyobrazuje aspoň Parker a Jones ;Ur:scripLion
of Foraminifera of the coast of Norway. PI. X. fi~. :l.) jako Dentalina communis 1J' Urb ( 1J, což
snad jest omyl. Bradym (I. c.) vyobrazené formy nejsou, jak sám podotýká, typick<:. poučnr' jsm!
však jeho 3 dřevoryty na str. 499 , kteréž jeví s vyobrazeným exemplářem velkou podobnost. Při
velké proměnlivosti tohoto prastarého typu není divu, že počet synonym dosahuje 16. jc:žLn mezi
nimi mnohé jsou formy, uváděné z české křídy , uv;íclíme je tuto:

Nodosaria dentalina Lamck.
(D) communis D' Orb. autorum (p. p.)
Dentalina nodosa D ' Orb.
linearis Roemer.
legumen Reuss. ( I) (Pouze forma vyobrazen;í v Haidin~er's Naturw. Abh. IV . p. ~6. T li. ti,; 14
nodosa Costa.
subnodosa Terquem
laxa Reuss.
praegnans Reuss.
jusiformzs Giimbel.
linearis Glimbel.
glandzfera Giimbel.
Reitzi Hantken.
/urensis Terquem.
peracuta Reuss.
Frondicu!aria cernua Berthelin.
Brady poukázav na to, že od tohoto typu vlastně nedá se řada Dent. comm1m1s [)' Orb.
odděliti, pouze z praktických dúvodú připouští , že při zařadění o<lrúd No<losarií v podřaděm:
skupiny, konají dobré služby rozeznávací znaky, jako: směr přehrádek (sept, švli) zdali jsou rorn1: či
šikmé, a proto užívá výrazu Dent. communis jen pro jistou skupinu typu D. farci111en
Naleziště: Dosti zřídka v semických slínech.
Dentalina legumen Reuss. (= communis D' Orb.).
Tab. lil. obr. 5.

Reuss. Verstein. I. p. 28. T. XIII. fig. 23, 24.
Haiding. Naturw. Abh. IV. 1851. p. 26. T. I. fig. 14.
Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien. Vol. XL. 1860. p. 187. T. lil. ti,; ~>
(Geinitz Elbth.) Palaeontogr. XX. 1874. p. 88. PI. XX. tig. 22.
Chapman. Transact. Roy. :Vlicr. Soc. 1893. p. 589. l'l. Vlil. tig. 37.
Beissel. Abh. d. k. preuss. geol. Landesanst. 1891. H. ~). p. 32. T. Vl. tig. 41 - -65.
Skořápka velmi úzká, skoro čárkovitá, túhlá, až a mm dlouhá , slabě zahnula. poněkud 'tlačená, zcela nepatrně se doli'.1 súžující, složená z 6-8 dlouze vejčit)·ch komúrek. jvž j""' oddč·l<·n\
šikmými nebo skoro vodorovnými ostrými š,·y. Embryonalní kom[1rka jest kratka. za,picat<'la. 1111 slední komi1rka jest protáhlá v tupou špičku.

::l6
Většina exemplářů má zvláštní matný lesk, a skořápka jest bílá, velmi zřídka sklovitá; obyceJne vzhled jest porcelanovitý jako u Miliolid. Brady uvádí tento druh (ale jen Reussovo vyobrazení
ve Verst. I. p. 28. T. XIII. fig. 23, 24 !) jako synonym ( !) Dent. communis (Challenger. Rep. IX.
p. 504.) mezi ostatními 16 formami za různé druhy popsanými. Nám se zdá býti odvážným tak
daleko zajíti, sice jinak by se veškeré hladké Dentaliny daly shrnouti v 5 řad, totiž: Dentalina
communis O' Orb., O. raphanus, farcimen, pauperata a filiformis. Chapman vede si v t é příčině
mnohem mírněji. Celkem uvádí Brady jako synonyma D. communis tyto formy :

Nodosaria ( D.) legumen Reuss.
badensis D' Orb.
ferstliana Czj zek.
Haueri Neugeb.
Orbzgnyana Neugeb.
subarcuata Williamson.
torta Terquem.
vetusta
intermedia Reuss.
communis Reuss p. p.
deflexa Reuss.
inornata
Boetcheri "
l\!eui;eboreni Schwager.
gracilescens
Dentalina intorta Terquem.
budensis Hantken.
K tomu pak dodivá Brady (l. c. 505), že by tato dlouhá řada synonym ještě více mohla
býti rozšíře na , aniž by se porušily morfologické hranice této přiměřeně omezené skupiny variet!
Beissel (I. c.) vyobrazuje velké množství variet a přechodi'l , z nichž mnohé spíše náležejí k řadě
Dentalina pauperata D' Orb.
Naleziště: Dřínovský

kopec, Semice,

Přemyšlany,

Manderscheid

(většinou

jen úlomky jsou hojné).

N odosaria pungens Reuss.

Tab. II. obr. 2.

Reuss. Dekschr. k. Akad. 'vViss. \Vien. Vol. XXV. 1865. p . 135. T . II. fig . 115.
Zeitschr. d. deut. geol. Ges. !3d. III. 1851. p . 64. T . III. fig . 13.
Hantken. :\bgyar fi:ilclt Tars. Munkálatai. IV. 1868. p. 88. T. I. fig. 17.
Skořápka více méně zahnutá, nepatrně neb skoro nic se nerozšiřující, ukončená kulovitou
embryonalní komlirkou, složená z mnoho nízkých komůrek pouhými mělkými záhyby oddělených,
pře> které se táhne více (6-10) tenkých žeber, jež ale nepokračují přes záhyby komCirek (aspoň
ne v horní části). Beissel (1. c. T. VIL) vyobrazuje mezi některými varietami druhli Dentalina
propinqua Beissel a Dent. acu ta D ' Orb. formy, k teré se velice blíží Reussovu druhu, a mimo to
D' Orbignyovu druhu D . affinis.
:\'aleziště : Stradouň;

velmi

zřídka .

.17
N odosaria acicula Rcuss.
Tab. III. obr. 29.

Reuss (Geinitz). Palaeontographica XX. (2) 1874. p. 82. T. XX. lig. 10.
Skořápka našeho exempláře jest neobyčejně malú !O 3 mm1, nicméně úplnl" oclpodcLl R<:ussnlll
výkresu a popisu. Složena je z 5 válcovitých, nestejně vysokých komúrek, z nichž poslední a <'Ill
bryonalní končí ~pičatě. Švy jsou rovné, mělké.
Naleziště: Stradoui'í (zřídka).
Dentalina Lorneiana D' Orb.
Tab. III. obr. 6-9.

D' Orbigny. Mém. Soc. geol. Fr. Vol. IV. 1840. p. 14. Pl. I. fig. 8, 9.
Reuss. Verst. I. pag. 27. T. VIII. fig. 5.
Beissel. Ab.h. d. k. preuss. geolog. Landesanst. N. F. lleft ..1. 1891. p. 34. T. VII. lig. 1-9.
Chapman. Gault. Foram. Journ. '.Vlicr. Soc. 1893. p. 588. PI. VIII. fig. 30. :n.
Skořápka nejvýše 4 mm dlouhá, velmi slabě zahnutá, pomalu a jen nepatrně se rozšiřující:
komfirky nečetné (5-9), většinou delší než širší, oddělené od sebe hlubokými švy. Poslední komilrka
skoro dvakráte tak velká jako předchozí, vejčitá a prodloužená v tupou špičku. (Reuss, D' Orbignn
Vzdor dobrému výkresu D' Orbigny-ovu, jako), i jeho obšírnému popisu, identifikují s tímto
druhem angličtí autoři množství druhfi, jichž skořápka složena jest z kom(1rek prave tak širokých
jako dlouhých, které se velice blíží ku typu Dentalina communis, a věru pak nelze je s jistotou
rozeznávati od variet řaděných též ku Dent. consobrina a pauperata.
Zdá se nám, že tu panuje velká libovfile v identifikaci forem, neboť je-li Dent. Lorneiana
tak proměnlivý druh jako Dent. consobrina, takže všechny formy k nim řaděné skutečně jsou jen
varietami nenáhlými přechody spojenými, tož pak všechny jiné druhy, jim převelice podobn<'o, měly
by se stáhnouti v jeden typ ať ten či onen. Rozeznávati však Reussovy »druhy" oc.l velmi podobných D' Orbignyových »druhfi« při té elastičnosti pojmu »druh« u foraminifer zdá se mim b)"ti
nekonsequentností. Stačíť pouhý pohled na Neugeborenovy neb Reussovy výkresy Dentalin křídO\)ch
a tercier'ních a srovnání jich s určováním anglických auton\ by ta nápadná nesrovnalost v náhledech
jasně vynikla. Rovněž tak i Bornemanovy, Schwagerovy a Terquemovy Dentaliny z útvaru jurského,
jichž jest přes 30 popsáno jakožto samostatné „Jrnhy"' (většinou nové), dají se, sledujeme-li n~ihkdy
anglických autorfi a provádíme-li je konsequentně, v 6 nebo dokonce ve 3 »druhy" snadno
stáhnouti. Následkem této neustálenosti má ovšem číslo udávající počet druhú v jisté 1Tstd:, jakož
i srovnání „bohatství na druhy« velmi problematickou cenu. Obr. č. 8. upomín;i velicC' takc' na
Nod. filiformis D' Orb. (viz Brady. Challenger. p. 500. PI. LXIII. lig. 31).
Naleziště: Bezděkov u Roudnice, Přemyšlany, Dřínov.
Dentalina Roemeri Neugeboren.
Tab. III. obr. 16, 28.

Neugeboren. Denksch. k. Akad. \\'iss. \\'ien. Bd. XII. 1856. p. 82. Tať. li. fig-. 1:1--1 /.
Brady. Challenger Report Vol. IX. p. 505. Pl. LXlll. lig'. 1.
Skořápka rychle se rozšiřuje k ústí, jest slabě zahnutá neb rovnú, a složťna jest až /. 11 I
komúrek, jež jsou zcela nepatrně vydut<;, a ostrými švy oddělerié. S1·y tylo prnbíhaii sik1nn. al('
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po stranách se nezahýbají s-ovitě jako u příbuzných druhťi D. Haueri, Neugeb . a j. Ústí prosté,
postranní. Na rozdíl od typické formy , vyobrazené sub 28, uvádíme též novou, značně odchylnou varietu.
U exempláře vyobrazeného jako obr. 16. švy dolních komůrek jsou skoro vodorovné; nepatrná
velik osť exempláH1 ( I m m) t éž jest nápadna. Da lší, dosud u velmi málo Dentalin pozorovaný zje v
tu jest ten, že ač s k ořápka rovná jest, přec švy na spodu vodorovně jsou, a rychle se vzri'lstem
komůrek se stávají šikmými. Poslední komůrka jest menší předcházející, a jest v krátkou špičku prodloužena,
takže celá sko řápka jest podoby kyjovité , oclkudž nazývá me tuto odrůdu c 1a v ul i for mi s Brady uvádí
jako synonym druh O. nana Reuss. (Sitz. Akad. Wiss. Wien. 1862. p. 39. T. II. lig. 10, 18.);
taktéž i Chapmann Reussem a též Berthelinem vyobrazenou tuto formu pokládá za týž druh.
Naleziště : Zřídka v Přemyšlanec h.

Rod: Frondicularia Defr.
Charakteristiku viz Brady, l. c. p. 333. a Perner!. c. pag. 32.
Frondicularia lanceola Reuss.
Tab. III. obr. 2.

R euss. Sitzungsber. Akad. \V iss Wien. 1860. Bc\. XL. p. 198. T. V. fig. l.
Chapma n. Journ. Roy. ::Vlicr. Soc. 1894. p. 157. Pl. Ill. fig . 15.
Skořápka úzká, silně protáhlá, nejvýše 2·5 mm dlouhá a 0·25 m m široká, nahoře krátce
zašpičatělá, směrem dolů se velmi ponenáhlu súžující a končící ostrou špičkou. Embryonalní komůrka
dlouze elliptičná , opatřená ve středu střechovitým žebrem, na pokrajích ovroubena lištnou, jako
ostatní komi'irky, která dole tvoří hrot. Ostatní komůrky ostroúhlé (600), oddělené rovnými lištnami:
(na vyobrazeném exe mpláři).
Naše exemp láře z bělohorských vrstev uch ylují se od Reussova výkresu a popisu pouze tím, že
komúrky jich nejeví žádné podé lné rýhování nebo žel:Íra, což se dá dob ře vysvě tliti tím, že skořápka
byla zmítáním v písku odřena. Proto též vystupují příčky jako žebra, kdežto u Reussových a Chapmanových exemp lářC1 komúrky jsouce vysedlé, vyklenuté, pouze švy (záhyby) jsou odděleny od sebe.
Zřídka v se mických slínech u Přemyšlan.
Frondicularia Decheni Reuss.
T ab. III. obr. 3. Tab. V. obr. 6.

R euss. Sitzungsber . Akad. W iss. W ien. Bd. XL. 1860. p. 19 1. T. IV. íig. 3 a, b.
Skoř;íp ka tlustá a krátká,
z málo, nejvýše 5 komf1rek složená, po celé své délce
skoro stej ně široká, takže okraje její skoro rovnoběž ny jsou. Pokraje skořápky vroubeny jsou
širokou lištnou. Prvá komůrka jest velká, opatřená 2 poloměsíčitými lištnami, mezi nimiž někdy
i třetí jemná rm·ná bývá umístěna ; dole vybíhá v tupý hrot. Žebra, která naznačují příčky komůrko vé, směřují k sobě v ostrém úhlu, avšak nedotýkají se vespolek, nýbrž tv oří krátkou r ýhu
mezi svými sblíženými konci. R euss v popisu mluví o 4-10 jemných podélných lištnách , kter~
prý se táhnou mezi žebry; na svých exernplárech jsem je nepozoroval dosud.
T lu stou lištnou, lemující veškeré komi'.1rky, a rovnými okra ji skořápky liší se tento druh od
našeho korycanského druhu F r. parallela Per ., a incerta Per.
Vclikosť ()·3 -1 ·2 mm.
Naleziště: Přemyšlany.

~'.

Frondicularia lanccolata Perner.
Tab. lil. obr. I, 2.

T ab. IV. o br. I.

Frondicularia lanccolata Perner. Foram. Česk. Cenomanu. Palaeont. Rohem. I . p. :i:i. Tab. VII. !"1:.;. I ".la, b.
S tímto druhem stotožňuji vyobrazenou formu, která se jen větší embry onalní komurk nu
jakož i širší poslední komt1rkou liší od púvodně vyobrazené formy. Jinak náležejí obě formy do řady
Frondic. Archiacina D' Orb.; vzdor tomu že mnozí badatelé k ní staví formy od D ' O rhig-ny·<Aa
pč1vodního a v té věci přec rozhodujícího výkresu úplnč se lišící, nemohli jsme naši formu podřaditi
pod Fronci. Archiacina, anto schází jí charakteristický znak, totiž žebra naznačující rozhraní ko111l1re k
se nespojují vespolek a netáhnou se ve střední čáře dále.
Od velmi podobného korycanského druhu Fronc!. parallela Perner liší se stejnou šířkou sko·
řápky a svými neúplně stýkavými žebry, a od Fronci. incerta Per. ostroúhlými komůrkami; nicm•'nč:
obě poslední formy jsou si velice příbuzné a teprve hojnější material do spěl ý c h forem rozhodrn:,
nejsou-li to nahodilé odchylky téhož druhu Fronci. lanceolata P.
K témuž druhu čítáme i mladou formu (Tab. Ill. obr. 2.), jedinkráte jen nalezenou u Přemyšlan ,
Jez se vyzuacuje rychlým rozšířením posledních komúre k, ale jejíž začáteční komúrky úklone m
zcela se podobají výše uvedenému druhu. Pokraj celé skořápky jest však lemován s o u v i s l o u
plochou obrubou , jež jen zcela nepatrnými záhyby naznačuje rozhraní komúrek , a oddělující je žebra
jsou zřejmě nestýkavá. Z té příčiny (nehledě ku jinak vytvářené embryonalní komúrce) nazveme
tuto novou varietu »limb a ta « n. var.
Frondicularia bohemica Perner.
Tab. lil. obr. 10., 16. Tab. V. obr. 5

Perner. Foram. Č:esk. Cenomanu. Palaeontogr. Bohemiae. l. p 33. Tab . VII. obr. 4. (Tamtež
viz popis.)
Velice ozdobný tento druh nalezl jsem v několika exemplářích v bělohorských vrst vách
u Přemyšlan a v lounských koulích (malnické vrstvy). Vi'.1či exemplářúm korycanským liší. se je n
zcela nepatrně hustšími a jemnějšími žebry. Našemu druhu se podobá (pokud lze tak souditi
z chatrného Reussova výkresu (Verst. I. p. 30. T. VIII. fig. 24.J Fronci. apiculata. Avšak Reuss
později opravuje (jako tak u více druhu či ní) svůj prvý výkres jakožto nespr<ivný, a vyobrazuje \T
svém pojednání o foraminiferách z westfálského křídového útvaru (Sitzungsber. Akad. \\'iss. Bd. XL
1860. p . 48 . T. V. fig. 2.) pod jménem Fr. apiculata Rss. zcela jinou věc, která jak kon turou. tak
i popisem s dřívějším výkresem nesouhlasí, a náleží bez pochyby ku Fronci. Archiacina Ll' Orb.
Forma znázorněná výkresem č. 10., ač má povrch otřený tak, že místo záhybu 1.šrn ·
příč~y komúrek jako zdánlivá žebra prosvítají, ukazuje nám tvar embryonalní komiirky . dosud neznámý, opatřený 3 lištnami a krátkým hrotem.
Naleziště: Manderscheidt u Kounic ; též přichází v malnických \'fStvúch ,. horizontu Joun·
ských koulí.
Frondicularia Fritschi Perner.
Tab. IV. obr. 13.-1 5.

Perner l. c. p. 32. T. VII . fig. 1. a-c.
Tato zajímavá, již z korycanských vrstev známá forma jeví v bělo ho rsk)'-c h nst,·ach nl:kteri·
úchylky od typú, jež jsme l. c. vyobrazili. Střední 2 lištny stávají se jmenMitč nahoře u dospěl ýc h
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exemplářli přetržité,

jinak zachovávajíce tvar a velikosť, jakou shledáváme u korycanských exemplářů ;
však nebývá skořápka tak silně střechovitě vyklenuta. Mezi těmito formami přichází,
řídčeji, odrC1da, jež má ony 2 lištny střední souvislé, avšak mezi švy komt'!rek nejsou žádná
žebra vyvinuta, nýbrž tyto mezery jsou hladké, bez ozdob, a zato švy nesou jemné, čárkovité, šikmo
k sobě kladené lištni čky neb rýhy, tak že se švy zdají přerušovány. Této odrúdě, vždy v téže
podobě se vyskytující, dáváme jméno var. interrupta n. var. (T. IV. fig. 15.).
Vytknouti dále sluší, že u toho druhu v bělohorsk ých vrstvách komúrky směrem dolú ponenáhlu se zmenšují, a embryonalní komůrka značně velká jest. Mladá forma, vyobrazená na Tab. IV.
obr. 13 , jest tím pozoruhodna, že se na vlas podobá Reussovu výkresu (dle jeho vlastního doznání
ale špatnému a nesprávnému) druhu Frond. canaliculata (Rss. Verst. p. 30. T. VIII. fig. 20„ 21., z teplických
a březenských vrstev). Avšak jednak popis Reuss ův se neshoduje s výkresem, a neudává význačné
znaky, jednak pak později Reuss (Foramin. d. westphal. Kreideforrnation. Sitzungsber. Akad. Wiss.
\Vien. Bd. XL. 1860. p. 194. T. VI. fig. 1.) opravil svůj výkres tou měrou , že se ani dost málo
jeho puvodnímu nepodobá, tak že se skoro zdá, že později měl před sebou jinou formu než r. 1'845.
:"Jež buď si ta věc jakkoliv, námi vyobrazená forma (fi g. 13.) náleží nepoch ybně ku Fr. Fritschi, od
níž se liší jen nedostatkem žeber na komůrkách a ohraničením komůrek až ku lemu skořápky pomocí rovných lištli, jež náhle, beze všeho zahnutí v lemu skořápky končí. Taktéž hluboká, zřetelná
brázda střední na e111bryonalní komúrce rozšiřuje se vejčitě, což u jiných forem nebývá. Z té příčiny ,
že se tato forma podobá Reussovu výkresu, zovu ji pseudocanaliculata n. var.
Naleziště : Kutná Hora, Přemyšlany.
v tomto

případě

Frondicularia angusta Nilsson.
Tab. IV. obr. 18. Tab. V. obr. 4, 8, 11.

Planularia angusta. Nilsson. Petref. Suecan. form. cret. 1827. p. 11. T. 9 . fig, 22.
Geinitz. Charakt. 1839. s. 70. T. 17. fig. 22.
Frondicularia anxustata. Roemer (errore typi). Verst. d . norddeut. Kreidegeb. p. 26.
an.fusta. Reuss. Verst. I. p. 29. T. VIII. fig. 13, 14.
Geinitz. Elbthalgeb. Palaeontogr. Vol. p. 91. (tuto viz i ostatní citáty bez výkresú).
Reuss. Sitzungsber. Akad. Wiss. 1860. p. 196. T. IV. fig. 5.
Frič. Bělohorské vrstvy. Archiv pro přírod. výzk. Čech. Sv. IV. Nro 1. fig. 153.
Beissel Abh. d. k. preuss. geol. Landesanst. N. F. Heft 3. 1891. p. 41.
T. VIII. fig. 13.-31.
T ento druh, ač jest ze křídových foraminifer jedním z nejdéle známých, a všude jest rozšířen, přec správn ě byl pouze jedenkráte vykreslen Reussem r. 1860. dle exempláře pocházejícího
z westfálské křídy. Skořápka jest dlouze kopinatá, největší šířky l ·4 mm dosahuje až za horní
třetinou své délky; uprostřed je silně stluštělá a ku krajím střechovitě sbíhavá. Délka skřápky dosahuje
až 6mm, počet komC1rek až 30. Tyto jsou velmi nízké, a jsou odděleny velice hlubokými brázdami,
tak že komC1rky samy jako ploché, široké, střechovitě skloněné lištny z povrchu skořápky vystupují.
Uprostřed táhne se hluboká brázda, která směrem ku embryonalní komlirce stává se užší a nezře
teln ější. }limo to jest rozbrázděn povrch komúrek četnými mělkými rýhami , které na některém
místě bývají četnější, na jiném opět skoro mizí neb jen ojediněle vystupují. Tyto rýhy se však netáhnou přes švy, jimiž komůrky od sebe jsou odděleny . Embryonalní komůrka jest velmi malá,
kulovitá, opatřená 3 podélnfmi žebry a krátkým ostnem.

41
Typická forma, jak ji vyobrazil Reuss (Sitzungsb. Ak. Wiss. 1860. T. IV. lig. :i;. pfich;ízí
v korycanských a bělohorských vrstvách velmi zřídka; hojnější jsou variety bez ž<:ber mC'.zi švy.
aneb takové, u nichž se rýhy táhnou přes komůrky a jich švy; ostatně Reussúv popis niku-rak nepřiléhá k citovanému vyobrazení.
Největší počet exempl;ířú, které obyčejně se za Fron<l. an.l!;usta
považují, má místo hlubokých širokých švů vysedl<' žebry, takže povrch komúrek jest níže než těchto
žeber; jsou bez ozdob, jinak ale celkový tvar skoř;ípky odpovídá výkresu Reussovu. Proto zovemc
tuto odrt'tdu, vyobr. na tab. V. obr. 7. var. glabra. :\ěkteré odrúcly, které mají žebra táhnoucí se
jen přes komůrky a mají hluboké švy, činí přechod ku druhu Fr. Fritschi Per. Poclobn<' o<lrudy
také vyobrazuje Beissel (l. c.).
Bohužel, že zpúsob reprodukce Beisselových kreseb (fotolithografie z tužkových v)rkrcsu 'J neposkytuje možnosť, by detaily patrny byly. Beissel, velmi svědomitý pracovník, jenž od jednoho
druhu vždy na sta exempláři'.1 nejen k disposici měl, ale je i prostudoval a z nich přečetné prúřezy
zhotovil, měl příležitost rt'tzné přechody studovati, a proto není divu, že pod jménem Fr. angusta
uvádí jako synonyma tyto 2 druhy od jiných autorú jako rúzné rozeznávané:
Frondicularia Verneuiliana D' Orb.
angustissima. Rss.
Co se týče posléze jmenovaného druhu, tu souhlasíme s Beisselem; ale Fr. Verneuili považujeme již za příliš odchylnou formu; nejvýše možno ji míti za dobrou varietu, činící přechod
ku naší varietě glabra. 1)
Naleziště: Ojediněle ve všech polohách bělohorských vrstev; nejhojněji přichází v teplických
vrstvách.
Frondicularia mucronata Rss.
Tab. IV. obr. 4.

Literatura:
Reuss. Verstein. I. pag. 31. Tab. 13. fig. 4:l, 44.
Geinitz. Elbthalgeb. II. p. 96. T. II. 21. fig. 14-16.
I tato forma jeví v obrysu velkou proměnlivost podobně jako Fronci. inversa Rss. Skofapka
sestává z 5-9 nízkých k'omúrek ostroúhlých, jež mělkými brázdami odděleny jsou. Podoby jest
srdčitě-vejčité, více méně protáhlé, nahoře špičatá, dole oblá a velmi tenb. Embryonalní komúrka
jest úzce kopinatá, neb čárkovitá, vydutá, a vybíhá v dlouhý ostrý trn. :\lladé formy často bý,·ají
velice protáhlé, ale tu čárkovitá embryonalní komúrka nevyniká na ven jako u jiných podobn)·ch
druhú. Od Francl. inversa, jíž se (zvláště mladším exemplářům) podobá, rozezná se tím. že komurky
ve svém prliběhu dolú jen málo se súžují, a v dolní třetině skořápka největší šířku má, kdežto
u Francl. inversa, buď v polovině neb v hořejší třetině skořápky.
Zřídka v semických slínech. Hojněji přichází ve vyšších křídových vrstvách.
Frondicularia Sherborni n. sp.
Tab. IV. obr. 9.
Skořápka

jen v úlomcích zachovalá, podlouhle kopinatá, až 3 mm dlouhá, složená až ze I:.!
od sebe mělkými záhyby, na jichž spadu prosvítají příčky jako lištnO\·ite

oddělených

komlirek,

l) O tom jsem se přesvědčil v berlínském zemském geologickém ústavu, kde uloZcny jsou original> k lki,;sdon·: prán
které zasluhovaly by důkladného nového probrání, zejména co se týče jemné struktury mnoha \' tom ohledu 1nl·nč 1•rozkouman~·ch
rodů. Dílo Beisselovo utrpělo na zřetelnosti jednak nešťastné volenou reprodukcí a jednak nemožno:--ti tenkráte li!'kat i :-;i\u, ktLT;i li>
měla trpělivosť

Holzapfelem,
Ja~

po nutném dlouhém připravném studium
v rukopisu!).

neukončené

Perner: Foraminifery nstev

bělohorských

drahuccnn~·

matcrial ten

ůp\nC \·yuiitku\·at1 1,l)ilu Hci!'-.clo\n

bylo \·y1Lb111
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obruby. Pokraj skořápky opatřen jest mělkými lemovanými záhyby komůrek. Přes komůrky i přes
záhyby táhne se množství poněkud zprohýbaných, velmi jemných rýh, čímž se liší tento druh od
příbuzného druhu Frondic. angustissima Reuss.1) Četnost( rýh, jakož i lemovanými záhyby skořápky
nelze jej též stotožnovati jakožto dospělou formu od F rond. tricuspis. Reuss. 2) Ozdobnou formu tuto
jmenuji dle přítele Sherborna, jenž velké zásluhy o zdar této publikace má.
Naleziště: Přemyšlany (zřídka).

Frondicularia Gaultina Rcuss.
Tab. IV. obr. 3; Tab. V . obr. 1.

Reuss. Sitzungsb. d. kais. Ak. Wiss. Wien. 1860. Vol. XL. p. 194. Tab. V. fig. 5.
Burrows. Sherborn and Bailey. Journ. R. Micr. Soc. 1890. p. 558. PI. X. lig. 5.
Chapman. Journal R. Micr. Soc. 1894. p. 155. PI. III. fig. 7.
Skořápka podoby protáhlého kosočtverce, listovitá, složená až z 8 komurek, oddělených pouze
švy (nikoliv žebry). Tyto se sbíhají pod úhlem as 35°, probíhají rovně, neb jen zcela málo zahnutě .
Záhyby mezi komurkami po stranách skořápky velmi nepatrné, mělké. Ozdoby na skořápce žádné.
Vyobrazený exemplář náš liší se od typické formy jen pošinutím embryonalní úzké komůrky
na venek; jsou však známy velmi četné doklady u Frondicularia inversa, mucronata a pod., že někdy
bývá komůrka embryonalní úzká a malá, a tu bývá ven pošinuta; anebo je-li velká a kulovitá, bývá
obejmuta z větší části sousedními komůrkami. 3) Zjev tento souvisí asi s embryonalním dimorfismem,
známým již u mnoha rodu foi:aminifer.
Jinak se blíží značně Fr. gaultina ku mladým stadiím křídových Frondicularií, které byly jako
samostatné druhy (založené na tvaru prvých 2 komůrek) od D' Orbigny-ho a Reusse popsány. Tak
na př. vyobrazený exemplář jeví značnou podobu ku protáhlejší Frond. angulosa D' Orb. 1) (D' Orb .
.\.lém. Soc. géol. Fr. IV. PI. I. fig. 39.)
Nalezi ště : Ojediněle v semických slínech.
Frondicularia Verneuiliana D' Orbigny.
Tab. IV. obr . 1, 11, 12.

D' Orbigny . .\.lém. Soc. Géol. France. Vol. IV. 1840. p. 20. PI. I. fig. 32, 33; Facsimile v Science
Gossip. 1870. p. 82. fig. 90.
Brown. Ann. :Vlag. Nat. Hist. Vol. XII. 1856. p. 241. PI. IX. fi.g. 5 a-c.
Skořápka čárkovitá, skoro všude stejně široká, pouze u starších exemplářů poslední 2 komůrky
jso.i širší. Četné, klenuté komůrky odděleny jsou ostrými švy, které se v úhlu as 30° sbíhají, avšak
nedotýkají se. Prvá komurka kulovitá, dole opatřená krátkým hrotem; ostatní komurky jsou směrem
111edialní čá ry střechovitě mírně dolu sbíhavé. Obruba komurek neb skořápky není žádná.
D' Orbignova typická forma (ovšem složená z 8 komurek), jest nahoře značně sirs1 než
naše mladší exempláře (fig. 11, 12), kteréž svou čárkovitostí upomínají spíše na podobný druh
Fr. tenuis Rss. ;4 ) liší se však od něho velkostí hladké embryonalní komurky, vydutostí ostatních
komůrek , a přítomnosti hlubokých, rovných záhybů (švů), kdežto u Fr. tenuis komůrky jsou silně
prohnutými lištnami naznačeny.
I)
~}
3)
1,1

R eu~s.

Dic Foram. d e r wcstfalischcn Krcidcformation. Sitzungsber. k. Akad. W iss. 'Wien. B<l. XL.1860. p. 197. Taf. IV. fig. 6.
Rcuss. '.'\cuc Foramin_ aus den .Schichtcn des óstcrr. Tcrtiiirbcckens. Denkschr. k. Akad. 1849. p. 4. T. I. fig. 13.
Chapman. I. c. vyobrazuje ta kovou ( •mcgasferickou• ?) formu, je ž jest obcjmuta sousední kom ůrkou .
R1.:u . . s v G-éinitz: E!Lthalgcbirgt: li. (Palaeo11tograph. XX.) T. 21. fig. 3.
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který k D' Orbigny-ovu popisu se lépe hodí, jest vyobrazen na T ab. [\' obr 1
a jeví ony pstré záhyby a rozšířeni poslední komů rk y, jakéž [)' O rb i~ny jm<:nfiviLI·
vytýká; taktéž i embryonalní komůrka tvarem a velikostí se shoduje s jeho výkresem, takh: nám
představuje typickou formu. Beissel I. c. považuje tento druh za totožný s Fr. angusta !\ilss. Pokud
pravda to jest, nelze mi říci; pozoruhodno jen jest, že druh Fr. angusta mimo Reusse skoro nikdo
neuvádí, za to ale Fr. Verneuiliana častěji bývá citována. Podobně se to má i s jinými Reussovými
druhy, jež nikým jiným popsány nebyly, takže dle jeho chatrných výkresů nově nalezené druhy
lze jen přibližně určiti.
Exemplář,

(zvětš. 46/ 1 !),

Dosti

hojně

u Lžovic a

Přemyšlan .

Frondicularia inversa Reuss.
Tab. IV. obr. 5- 8.

Literaturu a popis viz Perner I. c. p. 34. Tab. Vil. obr. 9.
Vyobrazení několika forem v bělohorských vrstvách přicházej ících podávají obra z o měniv ost i
a celého habitu tohoto druhu, jenž velmi úzce souvisí s taktéž hojnými druhy Frondicularia
mucronata a Fr. Cordai, od nichž se liší hlavně hladkostí povrchu ; jen u starých individuí poblíže
mediany bývají ž ebra ozdobena jemnými iištnami, jakž to obr. 8. znázori'mje.

obrysů

Formy, které souhlasně s Reussovými popisy mají jemné rýhy i na prostoře mezi švy, a vyskytují se také v našich korycanských vrstvách, jsem dosud nepozoro.val. Beissel (Lit. I. c. T. Vlil.
fig. 44-53) vyobrazuje pod jménem Fronci. inversa formy, u nichž se r ýhy táhnou přes celou skořápk u:
u jeho výkresu fig. 36. patrno, že též jen mezi švy byly rýhy u některých exemplářl1 vyvinuty. Bohužel,
že při způsobu reprodukce Beisselových výkresů 1) nedá se někdy pro nezřetelnost detailli v ozdobě
skořápky rozhodnouti, zdali formy vyobrazené v tento druh náleží.
H ojná ve všech polohách bělohorských vrstev (vyjma vehlovickou opuku).
Frondicularia Cordai Rss.
Tab. V. obr. 9.

Literatura :
Reuss. Verst. I. p. 3 1. T. VIII. fig. 26- 28 . T. XIII. fig. 41. ; ll. p. 108. T.
Denkschr. Akad. Wiss. Wien. Bd. 7. 1854. pag . 66. T. XXV. fig. 3.
(Geinitz). Palaeontogr. XX. 2. p. 95. T. IT 2 1. fig . 8- 10, 12, 13.

X~IV . ti~

:l8 .

Skořápka vejčitá neb obráceně srdčitá, dole (u dospělých normalních exemplářil ) rorna, na
dolních rozích okrouhlá; jinak jest ale velmi proměnliva v obrysu. Četné (počtem až 151 komúrky
jsou buď ostroúhlé neb obloukové a odděleny jsou úzkými nízkými lištnami. Embryonalni komurka
vyčnívá z dolního kraje. Komůrky ostatní jsou jemnými rýhami zdobeny, což se pozoruje ale jen u starších
exemplářů jako je náš vyobrazený.
Velikosť :

0 ·8-1 ·2 mm. -

Naleziště :

Stradoul1 :

zřldka .

Práci Beisselovu po jeho smrti r. 188i uveřejnil E . Ho\ zapťd r. 1891. Jest ncůpl ná , ohsahujk 1•t 1Ut l ' L·dl'di Litt1 11l11 b t
Lagenidae a čá.st čeledí Globigerinidac a Ro talidae, č~hož lim vice litovati dlužno, ant<i lh.+•-' cl hyl Jttlnim / l 'r~• 
malého počtu kontinentalnich evropských badatel ů , kteř í se klo nili k ná hledům ani.:lických mlhorn íkú, a ku i.k11nm:'in i ~yť· mu \"l'd lt:
přehojných průřezů a umělých výplňků komůrek, vždy neoby čejné velký počet excmplá řU mé\ k <li:-;J•t hic i. l \ L·kd y =1 i ~ono• ,
l)

Textillaríůae,

o•
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Frondicularia Archiacina D' Orb.
Tab. V. obr. 3.

D' Orbigny. l\'l ém. Soc. géol. Fr. Vol. IV. 1840 p. 20. PI. I. fig. 34-36.
Reuss. Verst. I. 1845. p 31. T. XIII fig . 39.
Williamson. Recent. Brit. Foram. 1858 . p. 24. Pl. II. fig . 51 (fossilní).
Jones. Geologist. Vol. VI. 1863. p. 295. PI. XV. fig. 16, 17.
Brady. Challenger. 1884. p. 520. PI. CXIV. fig. 12.
Burrows Sherborn and Bailey. Journ . R. Micr. Soc. 1890. p. 558. Pl. X. fig. 6 a, b.
Beissel. Abh. k. preuss. Landesanst. !'<. F. Helt. 3. 1891. p . 39. T. VIII. fig . 1-12 (Archiaci).
Chapman. l. c. 1894. p. 155. PI. III fig. 6.
Skořápka u typický ch exempláříi čárkovitá, zvolna se rozšiřující ; embryonalní komůrka
jest kulovitá, více žebry opatřená. Ostatní komůrky jsou odděleny vysedlými hranatými buď špičatě
obloukovitými neb lomenými lištnami, které se v medialní čáře úplně stýkají, a jsou v tak ostrém
úhlu k sobě ukloněny, že při styku svém ještě malý výběžek tvoří, a to a ž přes výšku, ·ve které
se druhá následující komůrka nasazuje. Po stranách vydut.é komůrky objímají více než z polovice
předcházející komůrku, a tvoří tím lem.
Ačkoliv D' Orbigny a Reuss zcela souhlasné a zřetelné výkresy podali, přece identifikuji
s tímto druhem angli čtí badatelé množství jiných fore·m, jež oproti zřejmému popisu a výkresu
D' Orbigny-ovu a R eussovu mají žebra (lištny) nestýkavá, komíirky různými brázdami zdobené, silně
prohnuté, mé ně šikmé ano skoro v tupém úhlu k sobě směřující, ač při jiných druzích titíž autoři
právě na ty okolnosti při jiných druzích kladou důraz. Rovněž i Beissel (Abhandl. d. konigL preuss.
geol. Landesanstalt. 1891. Helt 3, T. VIII.) vyobrazuje pod tím jménem formy, jež přece původním
výkresi'.im ani dost málo se nepodobají ; rovněž tak i Chapman (I. c.), Bradyho výkres recentní formy
až na nepatrné odchylky dobře odpovídá typické formě, nicméně považuje Brady Fr. tenuis Reuss
(která v mnoha případech u anglických autorů jako Fr. Archiacina vyobrazena bývá) za
synonym. Beissel povazuJ e za synonyma též Fr. solea v. Hagenow a Fr. striatztla Rss., kdežto
Chapman ji jako zvláštní druh uvádí. My jsme rovněž , nemajíce dokladů, že by tento druh (vyjma
obrys skořápky) ve fonně a sklonu švi'.i, žeber a ozdob v takové velké míře proměnlivým byl,
nemohli ve své dřívější monografii korycanských foraminifer identifikovati jako Fr. Archiacina
některé formy , jež se blíží značně ku Fr. striatula, a tenuis jako: Fr. lanceolata Perner, Fr. quadrigona Per„ Fr. incerta Per„ paraUela Per„ conica Per.
Ro v něž i v této práci prozatím ještě trváme při náhledu, že toto stahování tak ríizných forem
op rávněno není, klade-li se zas váha na podobné rozdíly u jiných druhů téhož rodu, a používá-li se
jich za zmky disjunctivní. Připouštíme, že rýhování komiírek velice se může měniti (jakž též Beissel
na to poukazuje), ale to platí u forem, jež my bychom označili jako Fr. striatula Rss. V jiném směru
mimo obrys s kořápky, jenž dospělostí individua u každého »druhu« se měniti musí, tak značné variace
nepřicházejí, by to stahování mělo diívod.
Typická forma tato přichází zřídka ve Stradouni.
Frondicularia Chapmani n. sp.
Tab. IV. obr. 17.

(Zvětš.

20/d

Podivuhodný tento druh má skořápku hladkou, kolkolem lemovanou, bez záhybů, dlouze
kopinatou, nabývající největší šířky v horní třetině délky sve. Komůrky jsou odděleny málo z povrchu

4.'í

vysedlými žebry, spíše jen prosvitajícími stěnami, jež v mírně ,·yklenut<·m oblouku na horním okraií
svém se spojují v ostrý hrot sahající téměř ku spodnímu parabolicky vydut1:mu okraji následujícího
žebra. Úklon žeber kol 45°; poslední komi'.1rka jest protáhl;[ v tupou špičku . Embryonalní komurka
jest dosud neznáma.
Tento druh ode všech známých se naprosto lišící tímto ohraničením ko111l1rck pojmcnO\·al
jsem ku cti přítele mého Fr. Chapmana, jenž mi při práci této radou i skutkem velice napomoccn
byL Tvarem skořápky upomíná poněkud na Fron<l. angusta Nilss.
Naleziště:

Lžovice;

zřídka.

Rod: Vaginulina D' Orb.
Charakteristika viz Brady, Chalenger p. 529. Perner I. c. p. ,i/.

U mnoha autorů řadí se k rodu Vaginulina jen ploské kyjovité íorrny, které se tvar"m hlíi.1
rodu Frondicularia, jejichž vzrůst neděje se souměrně na obě strany (podle mediany), nýbrž jen po
jedné straně (rovné anebo i konkavní), a komůrky mají ústí blíže této strany. K rodu :\larginulina
čítá pak většina nynějších autorů formy stejnoměrně vyduté, představující vlastně nedokonale zatočen é
Cristellarie, činící přechod ku l'llodosariím, a někteří také dávají těmto form<im jako generické oz načení
Cristellaria (Chapman). U rodu Vaginulina vyskytuje 'se též embryonalní dimorfismus , alespo1i soudím
tak z výkresů Beisselových, 1) kde u téhož druhu Vag. costulata Roem. velké i malé embryonalní
komůrky na průřezech patrny jsou.
(Marginulina) VaginuliÍla margaritifera Batsch sp.
Tab. II. obr. 4, 28.

Literatura a synonyma:

Nautilus (Orthoceras) margaritijerus. Batsch. Conchyl. des Seesandes 1791 . p. 3. T. !\". fig. 1:.! a Vaginutina dcgans. D' Orbigny. Ann. Se. Nat. Vol· VII. 1826. p. 237 . Nr. 1.; :\lodele I\r. 54.
tigata. Reuss. Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Vol. L 1864. p. 457. T. I. fig. 11.
italica. Costa. Mem. Accad. Sci. Neapoli. Vol. II. 1833. p. 145. T. II. lig. 15.
margaritijera. Brady. Chalenger Rep. Vol. IX. p. 532. PI. LXVI. lig. 16.
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Skořápka podlouhle kyjovitá, na průřezu příčném špičatě vejčitá, složená až ze 14 komúrek. Jež
jsou odděleny od sebe mělkými, širokými záhyby, vyplněn}·mi modravou sklovitou hmotou přídarnou.
takže povrch skořápky jest rovný bez záhybú, a jen po st raně břišní (concavní) jsou patrny mčlké
záhyby. Záhyby vyplněné přídavnou (bezporovitou) hmotou příček (= septalní žebra\ jsou šikmé, slabě
sehnuté a blíže concavní strany stluštělé . Komi'.1rky jsou dvakráte širší než jich cldka, někdy nestej n ě
velké, a poslední bývá z pravidla značně větší, klenutější, a vytažena v špičaté ústí, zdobené několika
rýhami. Embryonalní komůrka na prúřezu jest okrouhlá a vybíhá v kratší neb delší osten. Leckdy
bývá u starších exempláři'.1 přítomen i kýl, dosahující značné šíře, složený. jakož i osten a příčky ,
a čásť stěn na konvexní straně, z neporovité přídavné hmoty (viz prúřez, obr. č. 4.). :\eporO\·ita
čásť stěn na konvexní straně vysílá do vnitř skořápky proti konci příček (jako u všech Cristellarii
a Marginulin) zubovitý výběžek, jenž súžuje listí komúrek mezi sebou. Velikost' 1-3 Jll11l .
'l Beissel I. c. T. IX. fig. 36, 37, 34, 35.
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Druh tento representuje vlastně celou řadu variet typů: Vaginulina legumen a elegans D'Orb„
se oněmi stlustlými žebry septalními; jsou však známy i odrůdy tvarem jistě sem náležející,
které nemají těch stlustlých žeber (typ Vag. legumen D ' Orb). Zda i náš druh náleží i Vag. costulata
Roem., nelze mi rozhodnouti. 1)
Naleziště: Stradou11; hojně.
vyznačujících

Vaginulina notata Reuss.
Tab. III. obr. 4.

Reuss. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. XL. 1860. p. T. IX. fig. 3.
Skořápka jest zvolna rozšířená, podlouhle 3hranná, na hřbetní straně skoro rovná, opatřená
tlustou lištnou, která nikdy nenese kýl; dole jest zaokrouhlená a nahoře jest tupou špičkou
zakončená. Prvá komůrka jest kulatá; ostatní komůrky jsou z počátku jen o málo delší než jich
šířka obnáší, poslední jsou až 3kráte tak dlouhé a slabě zahnuté.
Příčky komůrek vynikají na našem exempláři jako slabá žebra, kdežto Reussovy exempláře
z Westfálské křídy měly komi'.1rky odděleny mělkými záhyby (švy). Přes komůrky táhne se několik
podélných žeber; na našich několika málo exemplářích jsou ve dvou řadách , jsou čárkovité a nikdy
tak vyvýšené, jako na typické V. notata Rss.
Odrůda tato obrysem svým blíží se k V. transversalis Rss. a V. arguta Rss. z Westfalské
křídy; avšak u obou těchto není embryonalní komůrka kulovitá, dále nejsou na skořápce žádné
ozdoby, a žebra jich jsou k postranní široké lištně v mnohem ostřejším úhlu nakloněna. Od typické
V. notata Rss. mimo svrchu uvedené odchylky liší se značnějším počtem komůrek, jich délkou,
jakož i tím, že postranní kýl úplně schází.
Zřídka v Přemyšlanech.
Vaginulina badensis D' Orbigny.
Tab. II. obr. 26, 27.

D' Orbigny. Forarn. foss. de Vienne 1846. pag. 65. PI. III. fig. 6-8.
Neugeboren. Denkschr. k. Akad . Wiss. 1856. Bd. XII. p. 98. T. V. fig. 7 a b, 8 , 9 .
Costa. Atti Accad. Pontoniana. Vol. VIL fasc. 2. 1856. p. 181. T. XII. fig. 16 a, A.
Jones. :Vlicrogr. Diet. ed. 4 . 1883. p. 799. PL XXIII. fig. 35 a, b.
Skořápka kyjovitá, nahoře súžená, složená až ze 16 komůrek, po konvexní straně smáčklá.
Prvá komůrka jest kulovitá; následující jsou nízké, široké, oddělené šikmými švy neb jen širokými skoro
rovnými čarami , naznačujícími příčky. Poslední komůrka jest trochu vydutá, menší než předcházející.
Ústí excentrické, prosté. Forma vyobrazená ve Fričově studii o březenských vrstvách (Archiv. přírod.
prozk. Č:ech. Sv. IX. č. 1. obr. 168 .) jakožto Margin. bacillum Rss. náleží rovněž k tomuto druhu.
Velikosť 1--~ mm.
Naleziště: Stradouň, zřídka.
Rod : Marginulina D' Orbigny.
Charakteristiku viz Brady I. c. p. 526; Perner l. c. p. 36.
Rod :Vlarginulina činí přechod od Nodosarif ku Cristellariírn, takže u mnoha forem synonyma
téhož druhu dlužno hledati v těchto rodech. Od rodu Vaginulina liší se vydutostí komůrek, jež jsou
bud' válcovité neb elliptičné neb oble tříhranné.
U rodu Marginulina existuje též dimorphismus, jakž patrno z vyobrazeni Beisselových (I. c. Tab. IX.
tig. 44, 45, 50, 51; l\farg . ensis Rss.).
1;

Ntktcré forr~y toho druh u Bcisselem (l. c. T. lX.) uváděné jako Vag. costulata Roem. s velkou pravděpodobnosti sem náleží.
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Marginulina (Cristellaria) recta ])' Orb
Tab. II. obr. 24.

D' Orbigny. :\1ém. Soc. géol. France. IV. 1880. p. 28. P. II. lig. 2:1-2.3.
Reuss Verst. I. p. 33. T. XIII. lig. 55.
(Geinitz) Grundriss. Verst. 1845/6. p. 664. T. XXIV. lig. 24.
(
) Palaeontogr. Vol. XX. 2. 1874. p. 101. T. XXll. lig. 2, 3.
Tate & Blake. Jorkshire Lias 1876. p 465. Pl. XVII. lig. 24.; PI. XIX. fig 13, 13 a.
Moberg. Sver. Geol. Unders. (C) Nr. 99. 1888. p. 22. T. III. fig. 8.
Velmi proměnlivý to druh, pod kterým již i sám Reuss množství for"m od IJ' Orbigny-ova
výkresu se lišících spojoval, takže nemožno dáti taký popis, který by měl platnost pro \'sechny
zároveň, aniž by se nemohlo jej užíti i na jiné formy od něj a od jiných badatelú rozezn<i,·ané. Hlavní
znaky společné všem formám jsou: malá zakřivenosť skořápky, velká embryonalní komúrka a šikm<- s\·y.
Naleziště: Stradouň, ojediněle.

Marginulina elongata Reuss.
Tab. II. obr. 23.

Literaturu a popis viz Perner I. c. p. 36. T. \!. lig. 13, 14.
Vyobrazený exemplář představuje odrůdu s více komlirkami oddělenými (vyjma dolní zahnut)·
konec) vodorovnými švy a s poslední komůrkou neobyčejně velkou a klenutou. Švy jsou hluboké, úzké.
Naleziště: Stradouň, zřídka.

Marginulina tumida Reuss.
Tab. II. obr. 17.

Reuss. Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. III. 1851. p. 64. T. III. lig. 14.
Sitz. k. Ak. Wiss. Wien. Bd. XLVIII. 1863 (1864) p. 48. T. Ill lig. 32-3.3.
Glimbel. Abh. math. phys. Cl. kbn. bayer. Akad. Wiss. X. 1868. (1870.) p. 632. T. I lig . .39.
Franzenau. :Vlath. termész. értesitb VII. 1889. p. 255. T. V. lig. l.
Skořápka rovná neb málo zahnutá, krátká,' zcela nepatrně ku hornímu konci rozšířena, trojhranně oblá, složená ze 4-9 komůrek nízkých, šikmými, rovnými švy od sebe oddělen)ch. Poslední
komf1rka jest značně větší, vydutější než předchozí, a nese ozdobné ústí.
Velikosť: 1 mm. Naleziště: Stradouň, zřídka.

Rod: Cristellaria Lamarck.
Charakteristiku viz Brady I. c. p. 534. Perner p. c. pag. 38.
Cristellaria rotulata Lamarck.
Tab. VI. obr. 10, 11.

Dllležitější literaturu viz: Perner, Foram. Č:esk. Cenomanu p. 38. Ostatní literaturu a variet\·

Jejl v Sherbornově »Indexu« !. c. p. 68-69. Výkresy variet a strukturu viz též Beissel Abh. der
k. preuss Landesanstalt 1891. 3. Helt. p. 55. T. X. lig. 20-43.
Naším vyobrazením předvádíme jakožto doplněk našich \')"kresu tohoto druhu zn<itm'ho již
z korycanských vrstev (Perner I. c. T. IV. fig. 1-1 OI zástupce mal}·ch exemplařú častť:ji se objC'\ ujídch
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v bělohorských vrstvách, jež možno s dobrým svědomím ještě čítati mezi formy Cr. rotulata. Nemají
vyvinutý pupek, a přední stěna u ústí jest oble křídlov itě vykrojena, při čemž skořápka jest plochá
a nemá ostrého kýlu Ústí (na vyobrazeném exempláři jest ulomeno) jest tupě špičaté jako u typické
formy Cr. rotulata. Nápadný rozdíl ve velikosti souvisí as s dimorfismem embryonalním, na kterýž
jsem již u tohoto druhu dříve poukázal. (Viz též Beissel I. c. T. X. fig. 28-31.) Jinak se však nedá
tento druh od jiných dobře rozeznati máme-li zřetel k varietám, jež uvádí Brady 1. c. p. 547. jako
synonyma. Jsou to:
Robulina JWunsteri Roemer.
simplex Czjzek.
stellzfera
trz'gonostoma Reuss.
neglecta
deformis p. p. Borneman.
depauperata
incompta (1)
calcar (typica) Williams.
inornata Terquem.
austriaca
simplex
Robulina simplicissima Sequenza.
lucida
Cristellaria falcifer Stache.
Za pouhou varietu od Cr. rotulata považovaná (Chapman Journ. Micr. Soc. 1896. p. 6 .)
Cristellaria macrodiscus jest význačná, snad megalosférická forma; Chapman stotožňuje náš korycanský
druh Cr. polygona Per. s druhem Cr. rotulata var. macrodiscus.
Cristellaria macrodísca Reuss.
Tab. VI. obr. 2-5„ 8, 12. Tab. V ll. obr. 1.

Reuss. Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien. Vol. XLVl. 1862. p. 78. T. IX. fig. 5 a, b.
Berthelin . .Mém. Soc. géol. France. 1880. Ser. 3. Vol. 1. Nr. 5. p. 48. PI. Ill. fig. 6-11; 14 a, b.
Chapman. Jouro. R. Micr. Soc. 1896. p. 6. Pl. I. fig. 9 a , b.
Skořápka kruhovitá po ústní straně rovná, uprostřed neobyčej ně vypuklá, ostře kýlovitá,
s pupkem pokrývajícím někdy až polovinu průměru skořápky. Komůrky nečetné, skoro rovné,
s nezřetelnými čárkovitými švy, takže někdy na povrchu ni čeho znáti není a teprve navlhčením se
hranice komůrek stanou patrnými. Přední plocha poslední komůrky obráceně srdčitá, dole krátce
a oble křídlatá.
Velikosť: 0·5-I ·O mm.
Naleziště: Přemyšlany, Bilá Hora, Lžovice atd.; všude dosti hojně.
Po z n á m k a. Chapman považuje tento druh jen za varietu velmi proměnlivého druhu Crist.
rotulata Lmck. a praví (I. c. p 7.), že snad jest to její megalosphérická forma. Ve své monografii
foraminifer z korycanských vrstev 1) jsem na totéž u druhu Crist. rotulata poukázal a vyobrazil (I. c.
T. IV. fig. 4.) prliřez takové Cristellarie s malou embryonalní komfirkou a mnoha komůrkami o mnoha
1)

Palaeonto~raphica

Dullcmiae I. 1892. T. IV. fig. 4-7.
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závitcích (forma microsphérická neb dle Schlumbcrgera forma B ) a fortnu n velk1: <'.111bryn11a l11í ko11111rc1·
s málo komlirkami a 1-2 z<ívitky (forma m egalosph<~ri cb č ili A ) (l. c. T. IV. ť1g. :,.,. Uák řadí
sem Chapman formu od Burrowse Sherborna a Hailey-ho (j ourn . R. Micr. Soc. ] ;-.;')() p ::i:J'.J. l'I. X .
fig. 17. a, b) popsanou za Cr. rotulata. Brady neuvádí Cr. macroůisca mezi synony111y Crisl. 1·0Lulata
(Challe nger Report), ale Chapman (l. c. p. 5. ) domnívá se, že mnou popsan<i Crist. polygona Pe r.
z korycanských vrstev, ač náleží »poněkud rozdílnému typu «, n<íleží v řadu Cr ist. rotu lata var. macrodisca Rss. Jak vidno , nelze v mnoha případech snadno určiti přesně právě ty nejoLyéej néjší íor111y
Cristellaria macrodisca Reuss, var. polygona Perner.
Tab. VI. obr. 2.

Perner. Palaeontogr. Bohemiae I. 1892. p. 39. T. V. fig . :i, 4 (Crist. polygona).
Předvádíme tu odrudu se širokým kýlem a menším pupkem , která jinak má veškerc: znaky
formy ná mi dříve jako samostatný druh popsané, kterou následujíce názor ů Sherborna a Jonese
o proměnlivosti Criste llarií, pokládáme za příhodné vřaditi mezi odrt1cly Cr. macroclisca.
Naleziště: L žovice.
Cristellaria macrodisca Reuss var. glabra Perner.
Tab. VI. obr. 5.

Perner. Palaeontog r. Bohemiae I. 1892. p. 39 T. V. lig. 1, 2 (Cr. glabra).
Ku svému dřívějšímu popisu dodáváme následující: Ve likosť pupku kolísá dosti značně (náš
výkres předvádí nejmenší pozorovanou velikosť) . Rovněž i vyclutosť přední stěny u poslední
komůrky bývá u mladých exemplářú mnohem menší než u dospělých.
Spojili jsme tuto formu s typem Crist. macrodisca Rss., náležejícím do řady Cr. rotulata, ježto
pouhá nepřítomnosť žeber neb šví'l na povrchu u tčchto vydutých forem nemí'lže dle nej novějších
názorů býti dí'lvodem pro tvoření druhu, a dle Jonese a She rborna mají se uváděti tyto i v jiném
ohledu méně odchylné formy jen jako variety.
Naleziště : Lžovice, Dřínov.
Cristellaria diademata Berthclin.
Tab. VI. obr. 7.

Berthelin. Mém. Soc. géol. France. 1880. Ser. 3 . Vol. I. Nro. 5. p. 5 1. PI. Ill. fig. 4, 5 , 12, 1:3.
Chapman. Journ. Micr. Soc. 1896. p. 8. PI. II. fig. 2 a , b.
Skořápka kruhovitá, více mé ně vypuklá, ostře a široce kýlovitá. Kýl jest (neh l edě ku 1·y·
lomeným částem) vlnovitě prohýbán a nepravidelných obrysu. Koml!rky jsou velmi če t n é (o 2-3 z« ·
vitcích), úzké, mírně zahnuté, směrem ku středu skoř:ipky se je n m;ilo súžující, na okrajích hlubok}·mi
ostrými záhyby oddělené. Švy jsou zcela mělké a místo nich často brázdy z přídavné hmoty z po·
vrchu vynikají; poslední komi'.1rka jest na okraji povytažená v krá tkou tupou šp i čk u , jež nese u stí
zdobené vice paprskovitými rýhami . Předn í plocha poslední kom(1rky jest ost ře 3hrann<i, dolt· ro rně
omezená. Pupek ne veliký, nejvýše 1/ 4 pr(1měru skofapky zaujímající, silně vypuklý.
Berthelin vyobrazuje k témuž druhu míležejících několik variet ploských. kten: poněkud se
liší od naší, zejména při pohledech z předu . N icm éně hledě ku proměnlil'Osti Crist„llarii pr<i1 č
v tomto směru, možno je zcela dobře za týž druh považovati.
Naleziště: Přemyšlany; dosti hojně.
Jar. Perner : Foraminifery vrstev

b~lohonkýc:b.
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Cristcllaria lo bata Reuss ') (var. subangulata Matouschek ?).
Tab. VI. obr. 9.

Reuss. Ve rst. I. p. :)4. T. Xllf. lig. 59.
Geinitz. Elbthalgcbirge. Palaeontogr. XX. 2. 1874. p. 104. T. XX!!. lig. 12. T. XXIII. fig. 1.
F. \latouschek. Lotos 1894-5. p. 147 T.' lig . 10 a, b.
na své přední
Skoř;ípka mírn ě vypuklú, složená z nemnoha komůrek, z nichž poslední jest
jsouc tlustá
uprostřed
skořápka
takže
kýlnatý,
oble
jest
stěně napře d silně vydut<i. Okraj skořápky
plochý.
ohraničený,
ostře
bývá
hmoty
přídavné
z
Pupek
splošťuje.
náhle
se
stranách
na
vypuklá,
a
Ústí obr;íceno vzhúru , jsouc na tupé špičce zdobeno rýhami. Vyobrazený exemplář blíží se hranatým
obrysem varie tě ».wban;;ulata«, popsané Matouschkem (Lotos 1894-5. p. 147. T.1 lig. 10 a, b)
a vyniká neobyčejnou vypuklostí přední stěny poslední komC1rky, která přehýbá se přes předcházejícÍ
závitek, jinak zase souhlasí s Reussovým výkresem úplně. Též se blíží ku ostře kýlnaté malé Cr.
circurncidanea Berthelin.
Naleziště: Dřínov;

ne

zřídka.

Cristellaria acuta Reuss var. erecta Perner.
Tab. VI. obr. 6.

Reuss. Sitzungsber. k. k. Ak. 'v\liss. Wien. 1860. Pod. XL. p. 213. T. X. lig. 3 a, b (Cr. acuta).
Perner. Palaeontogr. Bohemiae I. 1892. p. 39. T. IV. lig. 12, 13 (Cr. erecta n. sp.).
Vyobrazený exemplář poukazuje na úzkou příbuznosť s Crist. acuta Reuss, jež náleží do řady
Cr. rotulata Lmck. Některé exemphíře mají vysedlá z povrchu žebra.
Naleziště:

Semice,

Dřínov, Přemyšlany

atd.;

ojediněle.

Cristellaria ovalis Reuss.
Tab. VII. obr. 2.

Reuss. Verst. I. p. :~4. T. Vlll. lig. 49. T. XII. lig. 19. T. XIII. lig. 60-63.
(G einitz; Elbthalgebirge) . Palaeontogr. Bd. XX. 2. 18 74. p. 103. T. XXII. lig. 6-11.
Frič. Archiv pro výzkum Čech. Sv. VIJ. 1889. (Teplické vr.) lig. 161.
\lladé exempláře, složené ze 3-5 komůrek, jsou v obrysu oblé, trojhranné, s embryonalní
koml!rkou velikou, vydutou. Švy z počátku rovné neb málo zahnuté, mělké . Okraj skořápky bez
k)„lu, s nepatrnými neb žádnými záhyby mezi komůrkami.
Naleziště: Dřínov ,

Semice,

Stradouň, Přemyšlany; oj edin ěle.

Rod: Flabellina. D' Orbigny.
Ch ar a k t c r i st i k u viz Perner I. c. pag. 41.
Z tohoto rodu při ch ázejí v bělohorských vrstvách 3 druhy.
1)

\fém. Soc. géol. France. 1880. Vol. l. Nro. 5. p. 52. PI. III. fig. 1 a, h.
Chapman. Journ. Micr. Soc. 1896. p. 2. Pf. I. fig. 2 a, b.

!
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Flabellina elliptica Nilss. sp. 1.= Flabcllina conlata Re"'''·

Tab. VI. obr. I.
Literaturu a popis s vyobrazeními viz l'crner. Forcun. Č:C-sk C:r·11011Ltllu. l'aLwontoc;r
Bohem. 1. 1892. pag. 42. Tab. VIII. obr. 1-8. 11
Naše vyobrazení předvádí mladou nedospělou lonnu, na níž _i<'st d<>bi·,. l"'t1·11)·111 s1J11sob J>i·ikhídání se komllrek dle typu rodu Cristellaria, pi·ičemž prv": pl-ícky
na J"llrchu I"' -tranr'
přerušení, t. j. otvory, jimiž komúrky mezi sebou spojeny byly; Ltktd kyjovitr: stlu:.u:ní jich 11a konci
jest právě takové, jaké se jeví na prltřezu rodem Cristcllaria.
Ve spodních oddílech bělohorských vrstev přichází zřídka; ,.,. vyšších polnh:cch hoj11t':ii, a tai«'
exempláře dosahují značné velikosti až 9 mm (ku př. Vinařice; 1· \lal11ických 1rstvach až p1'<·s 1 m1.
Flabellina ornata Reuss (= Fl. rugosa Rss.}

Tab. V. obr. 10, 16, 17, 19.
D' Orbigny. Yl.ém. Soc. geol. Fr. IV. 1840. p. 23. PI. li. fig. 4, 5, 7.
Reuss. Verst. I. p. 33. T. Vlil. fig. 31--34, 68. T. XIII. lig 49-53.
(Geinitz). Grunclriss Verst. p. 658. T. XXlV. fig. 23.
D' Orbigny. Foram. foss. cle Vienne 1846. p. 93. PI. XX!. fig. 13, 14.
Jones et Brady. Quart. Journ. Geol. Soc. XVI. 1860. !'I. XIX. fig. 20, 21.
Brady. Proceecl. Somerset Arch. and Nat. Hist. Soc. XIII. 186:)-6. p. 229. PI. Ill lig ++ - -Vi
Goěs. Bihang k. Svenska Vet. Akad. Handl. X V. 1889. T. II. fig. 4
Beissel. Abh. k. preuss. geol. Lanclesanst. N. Folge. H. 3. 1891. p. 47. T. IX. !lg. 2tl 2-1-.
Skořápka obrysu dosti proměnlivého, oválního, neb obráceně srdčitého, neb -1-úhelníkm itchn
Komůrky jsou nízké, ohraničené vysokými žebry, v ostrém úhlu se sbíhajícími. Pobteční knmurky
(a někdy i starší) mají žebra složená z jemných neb hrubých hrbolku. Poslední komurky často _j<:1 í
monstrosity.
Rozeznávání tohoto druhu od Fl. Baudoniniana a poclobn}·ch jest asi 1· praxi mož1H' _irn potud,
pokud klademe váhu na přítomnosť hrbolki't na žcbrách. Tvar skofapky, tlouštka, 1·clikosť spiralní
části jsou tak proměnlivy, že stačí pohled na vyobrazen<' exempbře, by se seznala souvislost' těch druhu.
Beissel (I. c.) jako synonym uvádí též druh Fl. interpunctata v. <l. :\lark \Rss. Fora111. wcstpbl.
Kreicle p. 72. T. IX. fig. 1). Zela-li sem též náleží forma númi z korycansk)·ch \TStC\ (i c. T' VIII
fig. 8) vyobrazená jest pochybno, ježto Terqucm a někteří jiní pndobnt: 1hlarni"· širnkc'I formy za
zvláštní druhy považují.
Naleziště: Stradouň.

Flabellina Baudoniniana [)' Orb.
Tab. V. obr. 18.

Literatura:
D' Orbigny. ~vlém. Soc. géol. France. 1~40. p. 2-1-. li~ ~ - 1 1.
Reuss. Verst. I. p. 32. T. VIII. fig. 36.
(Geinitz). Palaeontogr. XX. 2. p. 99.
Frič. Archiv. Sv. IX. Nro. 1. 189'.l. fig. 171 1FI. nrnata'.

jest Frondicularia

ť;aultina

Ths. nebo Un:_:::cri Rss.
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Tento druh rozeznává se od předešlého tlustou skořápkou, jejížto velká čásť připadá na
spiralní korni'.!rky, tak že mladé exempláře od plochých druhů rodu Cristellaria stíží lze rozeznati.
Obrys skořápky jest právě tak měnivý jako u Fl. rugosa, a Reuss vyslovil mín ěni. že jest to pouze
odchylný t var od FI. t ugosa. Taktéž Beisselem (I. c. T. IX.) vyobrazené některé formy .sem asi náležejí.
Beissel (Abh. d. k. preuss. geol. Landesanstalt. p. 49. bez vyobrazení!) uvádí ji jako druh
rozdílný od Flab. rugosa R ss. Jeho druh Flabell. f\rchiaci jest buď sp iralně stočen á Frondicularia
Archiacina (autorum) nebo varieta od Flabellina rugosa R ss.
Nalez iště : Stradouň; dosti hoj ně.

Čeleď Globigerinidae Brady.
C h a r a k t e r i st i k u čeledí a rodi'.1 sem náležejících viz Brady: Challenger Report. p. 71 a 588
až 589, a Perner , l. c. p. 44.
Globigerina cretacea

o· O rbigny.

D" Orbigny. Foram. foss. Vienne p. 34. PI. III. fig. 12-14.
Mém. Soc. géol. France. T. IV. 1840. p. 34. PI. III. fig. 12 -14.
Reuss. Verst. I. p. 36. T. VIII. fi g. 55.
(Geinitz). Grundr. Verstein. p. 668. T. XXIV. fig. 53.
Brown. Annals :Vlag. Nat. Hist. Vol. XII. 1853. p. 241. PI. IX. fig. 8 a, b.
Eley. Geol. in the Garden 1859. p. 202. PI. VIII. fig. 5 C. 6 C.
Brady. Challenge r Rep. IX. p. 596. PI. LXXXII. fig. 10 a-c (?), 11 a-c.
Woodward & Thomas. 13. Ann. Rep. Geol. Surv. Minnesota 1884. p. 171. PI. II. fig. 19; PI. IV. fig. 14
až 16 (chybně místo PI. III. fig. 14-16; IV. 19, 23, 24).
Frič. Archiv. Sv. VII. Tep!. v r. 1889. fig. 164.
Mariani. Boll. Soc. Geol. Ita l. Vol. Vil. 1889. p. 28 9. T. X . fig. 18, 19.
Beissel. A bhandl. d. k. preuss. geol. Landesanstalt. 1891. 3 Heft. p. 71. T. X III. fig. 43 - 47.
Perner. Palaeont. Bohem. 1. 1892. p. 45. T. IX. fig. 7 - 10 a , b.
Tento druh známý již ze spodního křídového útvaru velice hojně se vyskytuje ve spodních
a středních polohách bělohorských vrstev, jmenovitě v semických slínech. .Zároveň přicházejí v písčitých
sypkých faciích odrůdy popsané Reussem (Neue Foraminiferen aus den Schichten des osterreichischen
Tertiarbeckens. Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. Wien. I. 1849. p. 9. T. li.) jako samostatné
druhy : Globig., concinna, cliplostoma, které jistě jsou jen více mé n ě involutní formy kosmopolitického
druhu Glob. cretacea. Ostatně i tento druh dle mnohých anglických badatelů jest prý pouhou odr č1dou třetihorního druhu Glob . bulloides D ' Orb., totožného prý s recentním druhem (pelagickým)
Globigerina Murrayi, kter ýž jest opatřen dlouhými ostny, jež na písčitém dnu mořském se ulomují
a jen hrbolky po nich zbývají, jakéž se skutečně též na fossilních druzích Glob. cretacea a bulloides
z pravidla nacházejí. Ostatně i v korycanských vrstvách přicházejí podobné formy (viz Perner I. c.
p. 45. Tab. I fig. - ), které jen větší vydutostí jednotlivých komůrek a bližším seskupením vespolek
představují Reussovy formy G lob. concinna, diplostoma. R eussova forma Glob. triloba (Neue Foram.
\Nien. Tertiarbeck. I. c.) jest snad jen nepravidelně rostlá Glob. bulloides, nebo-li spíše cretacea, jejíž
poslední komC1rky velice rychle vzrC1stají a málo se vespolek dotýkají. Rovněž i Ehrenbergem (!Vlikro·
geologie. T. XXVll. fig . 59, T. XXX. fig. 38), popsaná Globigerina cretae Ehbg „ jakož i Glob.
foveolata Ehbg. (ibid. T. XXIV. fig. 49), jsou pouhá synonyma typického druhu Glob. cretacea D' Orb.

I
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Brady uvádí následující Ehrcnbergovy »druhy« jako synonyma·
Glob~t;erina

Libani.
foveolata (p. p.).
Planulina pac!tyderma
Rotalia pertusa.
globulosa.
densa.
quaú:rna.
rosa.
pachyomphala.
tracheotetras.
perforata.
laxa.
centralis.
Bradyho výkresy v Challengeru nejsou typické a různí se od původního O' Orbigny-orn
výkresu tak, že jsme nakloněni považovati je aspoň za zcela zvláštní variet~!. Beissel li. c. p. 1:1
poznámka 1. pod čarou [Holzapfel]) považuje i Rotalia aspera Ehbg. za synonym.

Čeleď Rotalidae.
Podčeleď:

Rotalinae. Brady.

Charakteristiku čeledí a rodi'i viz Brady: Challenger-Report. p. 7'2., 640, a Perner
1. c. p. 45.
Rod: Anomalina. O' Orb.
Charakteristika: Brady. I. c. p. 671.
Anomalina ammonoides Reuss sp.
Výkres v textu

č.

13.

Druh sem náležející, popsaný a vyobrazený mnou pod kollektivním rodovým jménem Discorbina náleží dle Bradyho do rodu Anomalina. Při tom poukázati však dlužno, že i Brady, Parker a Jones,
kteří specielně se zabývali čeledí Rotalinae, v kí-ídovém útvaru tak
hojnou, uvádějí druh tento pod rC1znými rodovými jmény ,.e svý-ch
dřívějších spisech. 1) Brady I. c. p. 672 uvádí tato synonyma:

Rosalina ammonoides Reuss.
Nonionina bathyomplzala Reuss.
Rosalina Weinkauffi Reuss.
maorica Stache.
orbiculus Stache.

Yyohr.C. 1:i.A11,J111a/inaan1111i.111i.1i-

\"yuhr. l:. H
01;tick\, 1•rukz
druhu - Rotali:t
umliilic;tta

di-s R~s. "I'· Z\·l:t;.

1 So 'l.Ph:rny;;[any

Optický pruh:z

Jlc cxcmpláh'
\'kanadském bal-

samu. Pn:p. C.

~4.

J)'

t )r\i,

\;tL lli-

tit\a R:-::->. ;i.neb
1Jliscorhina

knlicul;t, jak :-;v
ol.1l· ťurmy je\ i
\' pn:)'aratcch

,. kanad:--k1"m
l-'h._·myStany. l'rq•.

hab:11nu

Cís. '-'-'· Z\'l·t<
1sn't.

1) Perner. Palaeontogr. Bohcmiae I. 1892. p. 46. T. X. fig. 1 a, /,, ť.

Brady. Challcnger-Report. p. 672. PI. XCIV. li~. :!, 3.
Beissel {Abh. d. k. preuss. geol. Landcsanst. 1891. Hcft. 3. p. i4. T. X\'l. 11~. 1 --Il} řadí ji \- rud Ro!'alina.
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l'lanorbulina ammonoides Rss. (u Parkera a Jonese).
Diswrbina amm onoides Rss. (u Reusse).
Rotalia cap itata G Umbel.
am monoides GUmbel.
Planorlm!ina ( Anom alina) anzmonoides (u Parkera a Jonese).
ammonoides (u Rcusse).
Naleziště: Všude v bělohorsk ých vrstvách; ale oj edině le.
Anomalina (?) lenticula Re uss.

Reuss. Verst. I. pag..15. T. XII. lig. 17 (Rotalia lenticula).
Sitzungsber. k. Akad. W iss. 1861. Bd. 46 . p. 82. T . X . lig. 3.
(Geinitz Elbthalgeb.). Palaeontogr. XX. 1874. p. 115. T. II. 2 lig. 11 (Planorbulina).
Perner. l'alaeontogr. Bohem. 1. 1892. p. 46. T. X. lig. 3 a, b (Discorbina). (Tamtéž viz i popis.)
Dosti zřídka objevuje se te nto druh ve Stradouni.
Anomalina polyrraphes Rcuss.

Tab. VII. obr. 24.

Lit e r a tur a :
Reuss. Verst. I. p. 35. T. X II. lig. 18.
Haidingers Nat. Abh. IV. l. 1851. p. 35. T. Ill. lig. l.
Sitzungsber. Akad. Wiss. Bd. 40. 1860. p. 221. (R otalia).
Ibid. Bd. 44. 1861. p. 387. (Rotalia).
Ibid. 13d. 46. 1862. p. 82. (Rotalia).
GUmbel. Sitz. bayer. Akad. Wiss. 1870. p. 287 (Discorbina).
Reuss (Geinitz Elbth. II.). Palaeont. XX. 2. p. 114. T. II. 23. fig. 10.
Frič. Archiv. Sv. !X. Nro. 1. 1893 . fig. 175.
Skořápka v pravo neb le vo točen á, kruhovitá, tupě hranatá, na pupeční straně málo kle nutá,
na spiralní straně plochá. P upek zcela mělk ý. Závitky počtem 3 složeny as z 10 na spiralní straně
patrných komůrek, slabě zahnutých, na straně pupeční skoro rovných. Švy mezi nimi jsou jen na
posledním závitku patrny; jinak jsou čárkovité a nezřetelné.
Velmi h ojně v semických slínech.
Rod : Rotalia (Rotalina, Planorbulina, Discorbina a utorum).
C h a rak te ri s ti k u viz Brady 1. c. p. 72, 640.
Rotalia umbilicata D' Orb . va r. nitida Rss.

Tab. VIL obr. 25.

Lit e ratura :
D' Orbig ny. Mém. Soc. g éoL Fr. 1840. p. 32. T. III. lig. 4-6.
Rcuss. Verst. l. 35. T . Vlll lig. 5 2; T. X II. lig. 8 , 20.
l laidinger's Naturw. Abh. IV. 185 1. p. 35.
Palacontogr. XX. II. p. 11 6. T. II. 23. lig. 12.
lk issel. J\ bh. d. k. preuss. Landesa nstalt. 189 1. 3. He lt. p. 71. T. XIV. fig . 14 -1 9.

Skoř:tpka skoro stejně tak vysoká jako pruměr _w_ií, tupí: kužcl1wit:i s 111al}·111 pupk„111.
Spiralní strana málo kle nutá, s 3 závitky, které uprost1'ed skoi·:ipky níž<: polože ny jsou. Pnslr·dní
závitek složen jest ze 6-7 4hranných ko111í:1re k. Ústí je st pol oměsíči t:i skulina uprostřed vnitřního
kraje poslednl komůrky těsně na závitek přilé h ající.
Naleziště: Dosti hojně v semických slínech.

Geologické

rozšíření

Z 88 druhú foraminifer konstatovaných v bělohorských vrstdch ob_j„vuje se I I druhu již
v korycanských vrstvách, a udržují se až do nejvyšších březenských vrstev. Jsou to:

Cristellaria rotu!ata Lamck .
F!abellina elliptica N ilss.
ornata Re uss
Frondicularia inversa Reuss
angusta Nilss.
Nodosaria consobrz'na (autorum;
Buliniz'na variabiliťs D ' Orb.
Presli R e uss
T exti!laria g lobulosa Ehbg.
Glo!n'gerina cretacea o· Orb.
Anomalina ammonoidcs R e uss.
Z ostatních druhů objevuje se 76 druhú v bělohorský·ch vrstv:ich poprn ' a z nich
jest 20 druhů společno s vrstvami vyss11111. Jmenovitě sluší vytknouti , že se tu popr"'' objevuje
Haplophragmium irregulare Roem. sp., které se dříve považovalo charakte ri stické pro Teplické
vrstvy, vedle jiných 2 druhi'.1, jež ale obě posud s j istoto u jen z bl:lohorsk ých vrste ,- jsou mi
známy. K tomuto neobyčejnému počtu fore m společn ých vrstvá m teplick ým a lii:lnhorsk)"m
nutno připomenouti, že tu následkem stahov:iní varie t pod jeden druh, více tore m, které jen
z teplických vrste v byly R e ussem u váděny, čísl o to jest alterov:ino, a rozšíření n<"kte rých druhú
jest většl, než by se z dosavadních prací souditi mohlo. Co se t ýče příbuznosti frsk )"ch forL'll1
s formami uváděnými z cizé křídy, tu dlužno konstato,·ati. že z francomského turonu mimo
uvedených 11 kosmopolitických druhů ani jedna lorma zn<Íma není, ktera by byla společ na ílh·š"m
O' Orbigny uvádl ve svém Prodrome de Palae ontologie stratig-rafiq ue jen + druhy, vesml:s :\liliolidy.
a z pozdějších badatelů skoro nikdo nezabýval se turonsk)·mi fo ra111inifera111i z Francie.I Za to .i•·st;) ťMc111
společno s druhy z vrstev spodního útva ru kříclovcho , ..., Francii \dle: prací Be rthclinm·)"Ch ! a li ťor<' 111
s druhy z Gaultu anglické ho (dle prací Chapm:tnových.1; z nich ,-,;eclrny přicházejí td n: S\ rL"hnim
útvaru křidovém a některé trvajl po celé třetihory a1: po dnešní dobu . !\. těmto lak tum. ktna illustrují
velké rozšíření většiny křídových foraminifer, přistupuje ta okolnost, že onl:ch 1 I kosmopolitick)··ch
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druhú již v jurském útvaru konstatováno jest, a že z jurského útvaru uváděj í bada telé také jiné
druhy (u nás dosud nekonstatované), které z kříd y neb tercieru známy jsou jakožto synonyma ně k ol ika
recentních druh ů . V to m ohledu vynikají právě angličtí badatelé, identifikujíce množství i palaeozoických
druhů jako synonyma neb pouhé variety recentních druhů , takže většinu křídových druh1'.1 skoro všude
lze nalézti, čímž pozbývají forami nifery významu pro srovnavací geolog ii. Za to pro lokální fauny
urči tých okrsk1'.1 mají fora minifery velký význam a v nej novější době v Anglii jeví se snaha , z hojnosti neb
percentualního počtu jistých křídových druhů velmi podobné usazeniny nad sebou ležící a střídající se mezi
sebou, rozlišovati v zony. B éře se při tom i ohled na mineralogickou povahu vrstvy, a srovnávají se data
získaná s daty získanými při zkoumání mořských recentních usazenin. Že i v Čechách takto podrobně
prováděné studium foramin ifer přineslo by výsledky důlež ité pro rozlišování vespolek podobných slínů
našeho křídového útvaru , lze právem očekávati ; ukazujíť již jednotlivá nalezi ště běl ohorských vrstev
na rli znosť fau ny, a r ůznosti mineralogické povahy slínů těch na rlizné fysikální_ pomě ry tehdejšího
. moře. Na př. S tradouň ukázala se býti nej bohatějším nalezištěm jako vůbec horizont semických slínů .
Ostatní polohy jsou nápadně chudé, za to ale chovají zvláštní druhy, namnoze poprvé se objevující
neb zcela .nové formy. Podrobné stud ium, které by po předchozím zpracování všech foraminifer
z celého křídového útvaru českého v tom směru mohlo zajímavé resultaty poskytnouti, musilo by
spojeno býti s výlety, na nichž by se vrstva za vrstvou na p říhodných typických profilech probrala,
což bude úlohou pozdějších let. V následujícím uvádíme srovnavací tabulku o rozšíření uvedených
druhů v české m křídové m útvaru, p ři čemž připomínáme, že data o přicházení toho onoho druhu
v teplických vrstvách jsou dle udání Reussových uváděna, pokud nebyla námi v dříve uveřej něném
kritickém seznamu 1) foraminifer z březenských vrstev opravena.
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Über die Foraminiferen der \V eissenberger Schichten.
Von

DR. JAR. PERNER,
Ass istenten an der palaeontologischen Abtheilung des könlgl. höhm. Museums in P rag.

(Resume des böhmischen Textes.)

Vorrede.
Die vorliegende Arbeit bildet die Fortsetzung einer systematischen Bearbeitung der Foraminiferen
aus der böhmischen Kreideformation, derer erster Theil: »Foraminiferen des böhmischen Cenomans« t)
vor 4 Ja hren erschienen ist; somit sind dem dabei in der Vorrede entworfenen Plane nach die Foraminiferen aus de n de m Turon e ntsprechenden Weissenberger Schichten an die Reihe gekommen.
:Vlaterial zu dieser Arbeit lieferten die Schlemmproben aus allen Fundorten und Horizonten
der \Veissenberger Schichten, die bei der palaeontologischen Durchforschung Böhmens viele Jahre
hindurch durch Hrn. Prof. Dr. Ant. Fric gesammelt wurden, und die jetzt ein wertvolles Material
für ein neues Studium der böhmischen Kreide-Foraminiferen, welches seit dem Tode Reuss vernachlässigt wurde, bilden. Aus den untersuchten Localitäten haben sich folgende als die artenreichsten
erwiesen : Dfinov, Semitz, Premyslan, Lfovitz, Manderscheid und Stradoui\. Was die näheren geologischen und palacontologischen Verhältnisse dieser typischen Localitäten betrifft, verweise ich auf
die gediegene Monographie der W e issenberger Schichten von Prof. A. Fric. 2) Die geologischen
Verhältnisse der letztgenannten Localität, die später entdeckt wurde, sind von demselben A utor in
seiner Studie: »lserschichten«3) geschildert. In unsere Monographie wurden nicht aufgenommen die
Foraminiferen aus der weissen, je tzt unzugänglichen Foraminiferenschichte von Weissenberg, die
auf dem Pläner direct aufgelagert und von einem unsicheren Alter ist. Fiir die systematische Anordnung
wählte ich wie früher das System Bra:dy's 4) und was die Synonymik anbelangt, so bin ich grösstentheils

i:

1) Jar. Pem er. Ueber die Foraminife ren des böhmischen Ce nomans. Palaeontogr. Boh emiae Nr. 1892. (Abhandl. d. böhm.
Akademie). Mit 10 T a feln. (Resume.)
~) Studien im Gebiet e de r böh m. Kreideformation. Arch. f. Landesdurch torschung Böhme ns. Bd. IV. Nr. 1.
' ) lbidcm. ßd. V. :-lro. 2.
4) L. R humble r's Entwurf eines natürlichen Syste ms de r T hala mop horen (Nachr. d. k. GeseJls ch. d. \ Viss. zu Göttinge n.
1895. Heft U, d er e ntschieden in mancher Bezie hung den Vo rzug verdie nt, konnte ich leider n ic ht mehr bcnljtZ'f.:n, nachdem die
Arbeit schon druckfertig war.
.. ·
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den Anschauungen der englischen Forscher gefolgt, obwohl unter denselben bei manchen :\odosariaund Frondicularia-Arten verschiedene Ansichten über die Synonymik und lck·ntität d<:r von clr:n
continentalen Forschern als neu beschriebenen »Arten« herrschen. In solchen Fällen habe ich nwine
Ansicht über die Synonymik der betreffenden Art näher präcisiert. Was cliP Littcratur anlJ1·langt,
verweise ich auf die bekannten vorzüglichen, und für jeden, der sich mit dem Studium der Foraminiferen eingehend befassen will, unumgänglichen Arbeiten C. D. Sherborn's, n~lmlich: A bibliography
of the Foraminifera recent and fossil from 1565-1888, und: Index to thc genera and specics of
the Foraminifera. Part. I. and II., mit welchen wertvollen \Vcrken uns jetzt möglich ist, die sämmtliche Litteratur zu beherrschen und sämmtliche bis 1888 beschriebene Arten evident zu halten, wie
es in keiner anderen zoologischen Gruppe der Fall ist. Die seit dem J. 1888 erschienene \\'ichtigere
Litteratur ist bei der Artenbeschreibung citiert.
Bei der Bestimmung der Arten waren mir in ausgiebigster 'vVeise meine hochverehrten
Freunde C. D. Sherborn und Fr. Chapman behilflich, wofür ich ihnen meinen wärmsten Dank aussprechen muss, umsomehr, als ein beträchtlicher Theil der älteren italienischen (seltenen und doch
wichtigen) Publicationen mir unzugänglich war. Zum grossen Dank bin ich ebenfalls meinem hochverehrten Lehrer, Prof. Dr. A. Fric verpflichtet, der mich bei dieser Arbeit thatkräftigst unterstützte
und auf manche. interessante Fundnrte mich aufmerksam machte.

Der descriptive Theil.
Farn il ie Li tuolidae.
Haplophragmium Rss.
Zu dieser Gattung zähle ich die anfangs spiralgewunclenen Lituoliden mit einfachen, nicht
labyrinthischen Kammern, ohne dabei auf die Form der Mündung Rücksicht zu nehmen. 1)
Aus dieser Gattung kommen in den Weissenberger Schichten 4 Arten vor, von welchen
2 Arten auch in den jüngeren Teplitzer Schichten vorkommen.

Haplophragmium irregulare Roem. sp. Taf. l. Fig. 12 a, b.
Zu dieser Art zähle ich ausser den bei Reuss (Sitzungsber. k. Akad. d. \\'iss. 186. p. 219)
aufgezählten Synonymen auch seine Art Hapl. grande Rss.
Da die äussere Form schon von anderen Autoren eingehend geschildert wurde, so begniige
ich mich nur einiges über die Structur mitzutheilen. Auf einem Längsschnitt gewahrt man, dass die
Kammerwände innerlich mit einem compacten Cement ausg~kleidet sind, und dass die Schale aut
der Oberfläche keine groben Sandkörner in der Grundmasse eingebettet aufweist, wie es bei anderen
Formen der Fall ist, sondern regelmässig überall sind eingestreut kleine <Juarzkörner, und hie und da
gebogene Quarzlamellen, die vielleicht den Spongiennadeln angehören. (Siehe Texttig. r\r. 2 b.1 ~;
1) Diese Daten entnehme ich aus einer privaten i\.Jittheilung über eine nächst zu erscheinende :\lonn;..:r;q•hi(' der T.it11111id1·n
von meinen Freunden C. D. Sherborn und Fr. Chapman, die ich zur Orientirung bekommen habe.
2) Sä~e Textfiguren siehe im böhmischen Texte.

'.' .-1.
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ßeissel bildet in seiner leider bisher wenig beachteten vorzüglichen Arbeit Querschnitte von
Exemplaren, welche beweisen, dass auch bei dieser Form ein Embryonaldimorphismus herrscht.
Fundort : Stradou1\, häufig. Früher wurde diese Art als bezeichnend für die jüngeren (vermeintlich senonen) T eplitzer Schichten angeführt. Ihr Vorkommen in den dem Turon angehörenden Weissenberger Schichten unterstützt die Ansicht, dass die Teplitzer Schichten noch zum Turon angehören.
Hap!ophragmium aequale Roem. Taf. l. fig. 7 a, b, c.

Litt e ratur und Beschr eibung siehe bei Reuss, Sitz. d. k. Akad. d. W iss. Wien, 1860.
Bd. XL. p. 74. T. XL. fig. 2, 3 , und R euss, Ibid. Bel. X L VI. p. 2·9. T. I. lig. 1.- 7. t)
Fundort: Stradou1'\ ; sehr häufig.
Haploplzra,i;mium bullatum n. sp. (T a!. I. lig. 6 a, b, c, 8-11. Textlig. Nro 1.)

Oie ersten Kammern kugelig , in einer unregelmässiger Spirale oder acervulinaartig aneinander
gereiht, spätere Kammern regelmässiger eingerollt, gewölbt, durch lineare Nähte geschieden. In dem
geraden Theil sind die Kammern cylindrisch, stark gewölbt und niedrig. Le tzte Kammer halbkugelig,
mit einer einfache n .Yiündung versehen.
Länge 1-2 mm. - Fundort : Lfovitz bei Elbeteinitz; selten.
(T extfigur 1 a. Ein vollständiges Exemplar, welches zeigt, dass die geraden auf Taf. I. .fig . 8
a bgebildeten Fragmente zu dieser Form gehören. Orig. Nr. 1. Vergr. 20/1. - b) Querschliff durch
die äussere \\Tand einer Kammer aus dem spiralgewundenen Theile. Die g rossen scha rfkantigen
Körper sind Quarzlamellen, die mit einem rostbraunen Cement umgeben sind. Vergr . 85/1.)
Haplophragmium (?) asperum n. sp. (Textfig. 3 a.)

Aus de m spiralgewundenen Theile sind äusserlich 6- 8 Kammern sichtbar, die zusammen
e ine Kugel bilden und von unregelmässiger Form sind ; im geraden Theile sind 3- 5 Kammern,
d ie durch unregelmässig verlaufende Nähte geschieden sind und wovon die letzte in eine abgerundete
Spitze mit eine r e infachen runden :VIündung ausgezogen ist. Das ganze Gehäuse ist mit sehr g roben
Quarzkörnern bedeckt.
Die Zutheilung dieser Form zu der Gattung Haplophragmium ist eine provisorische; bisher
wurden nur 2 Exemplare gefunde n.
Gattung : Reophax Month.
Hieher zähle ich jene geraden Lituoliden, welche keine labyrinthische Kammerwände besitzen
zum Unterschied von solchen Formen, die der Gattung Haplostiche (mit labyrin'.hischen Kammerwänden) gehören. 2)
Rheoj;ltax bohemicum n. sp. (Textfigur 4 a-d.)

Das Gehäuse zusammengesetzt aus einer graden oder wenig verbogenen Re ihe von niedrigen
oder häufiger eben so hohen als breiten Kammern, deren Duchinesser immer derselbe bleibt, und welche
durch sehr tie fe, aber breite Nähte getrennt sind. Die letzte Kammer ist in eine Spitze mit einfacher
1)

Chapman (Jo urn. R. Micr. Soc. 1892. p.5. Pl. VI. fig. 1 -3) bildet eine sehr abweichende Form unter diesem Namen ab.

:!) R humblcr (1. c.} stellt :rn der Gattung Rheophax nur die e inkammerigen Lituoliden ; die mehrkammerigen Formen
\"Crcinigt cr in t.:ine neue Gattung Xodulina aus der Familie Nodosinellidae.
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Mündung ausgezogen. Die Kammern sind an der Olwrlbclw sehr grobsanclig: auf dem Lingsschnitt
sind sie oben gewölbt und unten fast gerade.
Länge: 1·5-5·4 mm. - Fundort: Stradoun. s<·hr häufig.
f?/u:op!1ax defornie

11.

sp.

rraf.

I. a, b.

~rextfig. [°),1

Unterscheidet sich von der vorang·ehenden Art durch eine rasche Erweiterung d<·r Kammern.
die am Querschnitt elliptisch, zusammengedrückt, erscheinen und in einer unregelnüssig Ycrbng1·1wn
Reihe stehen Am Längsschliff erscheinen die Kammern oben nicht gewölbt, sondern +eckig. l li<·
Mündung ist eine längliche Spalte.
Grösse: 1-3 mm. - Fundort: Lfovitz, Stradoui\
Gattung: Lituola Lmck.
Zu dieser Gattung, die durch die spiralige Einrollung der labyrinthischen Kammern charaktui·
siert ist, zähle ich eine Form, die ich provisorisch zur polymorphen Art: Lituola c/r. nauti!oidca Lmck.
stelle. Taf. I. fig. 1.
Der spiralgewundene Theil besteht aus 4 keilförmigen Kammern; die übrigen sind niedrig.
zusammengedrückt, in einer verbogenen Linie gereiht, ohne sich aber allmählich zu erweitern, 11·ie
es bei den typischen Exemplaren dieser Art der Fall ist.
Fundort: Lfovitz (ein Exemplar).
Gattung: Haplostiche Rss.
Hieher zähle ich jene geraden Lituoliden, die labyrinthische Kammerwände besitzen.
Hap!ostiche !ioviccnsis n. sp. (T. 1. fig. 2-::l.)
Das Gehäuse besteht aus 5--10 ringförmigen, niedrigen Kammern, die durch seichte unrcg<·lmässige Nähte abgetheilt sind und in einer vielfach verbogenen Linie stehen und nach unten sehr
allmählig an Grösse abnehmen. Die letzte Kammer endigt in eine stumpfe Spitze mit einfacher
Mündung.· Am Dünnschliffe (Textfig. Nr. 6) sieht man, dass die Kammern sich wie bei :'\odosaria
auf die Spitze der vorangehenden Kammer ansetzen. An der Oberfläche sind \'ielc grobe Quarzkörner eingebettet, und die fingerartigen Fortsätze der inneren \\' ünde bestehen nur aus einem
compacten Cement.
Unsere Art bildet den Übergang zwischen Reussischen Arten 1 lapl. clarnlina und Hapl
dentalinoides.
Fundorte: Lfovitz, Manderscheid, Stradom1.
Hap!osticlte annu!ata n. sp. (Textfig. :'\r. 7 a-d.
Das Gehäuse gestreckt oder verbogen, cylindrisch, zusanuncngl"'setzt aus 1·iekn ni"drigen.
ringförmigen Kammern, die durch unregelmässige schmale und tiefe l\"ähte geschieden sind und nach
abwärts sich allmählich verkleinern. Die Mündung ist siebförrnig, in einer seichten Vertiefung gelegen.
und besteht aus mehreren Öffnungen, die zwei unregelmbssigen Kreisen bilden.
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Ausserlich ähnelt diese Art der cenomanen Polyphragma cribrosum, aber am Dünnschliffe
fehlt gänzlich jene hyaline poröse Schichte, die für Polyphragma so bezeichnend ist. 1) Von der
ebenfalls cenomanen Lituola cylindrica Per. unterscheidet sie sich durch das Fehlen von der Quarzkörncrschichten, welche bei jener die einzelne Kammern voneinander trennen.
Grösse: 1- 5 mm. - Fundort: Stradoun.

Textularidae.
T cxlillaria g lobulosa Ehbg. (Taf VII. fig. 21.)
Überall häufig , besonders in den Semitzer Mergeln.

Textillaria brevicona Perner . (T. VII. fig. 18.- 20.)
Perner. Palaeontogr. Bohemiae. 1. 1892. p. 23. T. IX. fig. 12.
Überall mit der vorigen Art, jedoch bedeutend seltener.

Textillaria turris (?) D' Orb. (Textfig. Nr. 8.)
Litt e ra tu r siehe in Brady, Challenger R ep. IX . p. 366.

Textillaria trochus (?) D ' Orb. (Taf. VII. fig. 22.)
Litt e ratur siehe in Jones, Foram. of the Crag. Palaeont. Soc. 1893. p. 150-152.
Was diese beiden Arten anbelangt, so ist es schwer mit diesen Arten unsere abgebildeten
Formen zu identificieren, nachdem die englischen Forscher unter diesen Namen solche Formen abbilden,
die von den ursprünglichen D' Orbigny's Figuren (obwohl diese »idealisiert« sind) bedeutend verschieden
sind. Dagegen unterscheiden wieder die englischen Forscher diese und auch andere untereinander
sehr ähnliche Formen, die ich als Synonyma oder höchstens als Varietäten (im gewöhnlichen zoologischen
Sinne) betrachten würde ; überdies stimmen eben bei diesen Arten die zahlreichen Abbildungen wenig
miteinander, so dass ich vorläufig b~ide Arten als fraglich aus den W eissenberger Schichten anführen kann. Beide Arten kommen nur in Stradoun vor.

Tritaxia tricarinata R ss. (= Verneullina dubia .Rss.) (Taf. Vll. fig. 11-14.)
Litt e ratur siehe Brady Challenger. p. 389. PI. XLIX. fig. 8, 9.
Diese Art, welche nach Reuss's Angabe mit Text. triquetra Miinst. identisch sein soll, kommt
sehr häufig in Stradoun vor.

Ciavulina communis D' Orb. (?) (Tat. VII. fig. 8. 9 ?)
Litt era tur· Brady Challenger p. 394. Pl. XLVIII. fig. 1-13.
Selten in Stradoun.

Gaudryina Jiliformis Berth. (Taf. VII. fig. 10.)
Litteratur : Brady, Parker & Jones. Trans. Zoo!. Soc. 1888. Vol. XII. p. 219. PI.XLII. fig. 6.
Selten in Stracloun.
1}

Siehe jar. Pcrncr, Foraminiferen des böhmischen Cenomans. Palaeontogr. Bohcmiae. Nr. 1. 1892. Tafel l.

63

Bulimina Presli Rss. (Taf. VII. fig. 15.)
Reuss. Haidingers Naturw. Abh. IV. 1851. p. 39. T. III. fig. 10.
Selten in Premyslan und Stradoul\.

Buli'mina variabilis D' Orb. (Taf. VII. fig. 16, 17.1
Litteratur siehe bei Sherborn, Index. I.
Überall häufig, besonders bei Semitz und Uovitz.

F am i 1i e L a g e n i da e.
Lagena Walker et Boys.
Lagena marginata Walk et Boys. (Taf. VII. fig. 3, 5, 7.)
Litteratur und Synonyma siehe Brady, Challenger. p. 476.
Selten bei Manderscheid.

Lagena globosa Montagu sp. (Taf. VII. fig. 4, 6.)
Litteratur und Synonyma bei Rup. Jones. Palaeont. Soc. 1895. Vol. XLIX. p l i i
(PI. 1. fig. 32.)
Selten bei Pfemyslan, Semitz, Pferow.

Ramulina Rup. Jones.
Ramulina aculeata Wright. (Taf. VII. fig. 26 a, b.)
Synonyma: Lagena tuberculata Perner, Palaeont. Boh. !. 1892. p. 28. T. V. fig. 19 a. b.
Litte rat ur siehe bei Chapman. !. c. 1896. p. 583.
Ob die abgebildete Form mit den von Wright beschriebenen Formen identisch ist, kann ich
vorläufig des spärlichen Materials wegen nicht entscheiden; nahe verwandt ist sie jedoch mit der
recenten Art R. globuligera Brady (Challenger p. 587. PI. LXXVI. fig 22-28) und mit einer rnn
Beissel als Polymorphina proteus (Beissel !. c. T. XII. fig. 13) abgebildeten Form.
Selten bei Stradoul\.

Vitriwebbina F. Chapman.
Vitriwe/Jbina laevis Sollas sp. (Taf. VI. lig. 3.)
Chapman. Journ. R. Micr. Soc. 1896. p. 585. PI. XII. fig. 7.-9. (Dort siehe die iibrigc Litteratur.1
Fric. Archiv f. Landesdurchforsch. Böhmens. Bd. IX. Nr. 1. 1893. tig. 1:i9.
Ähnliche Form (Vitr. tuberculata Soll.) habe ich unter dem ~amen Trochammina irregularis aus dem böhmischen Cenoman 1) beschrieben, und bei der Besprechung der Structur habe ich meiner
Verwunderung Ausdruck gegeben, dass diese Form, die ich als porös gefunden habe,, zu der Gattun)..'.
Trochammina (unter den Imperforaten) von allen Forschern gestellt wird. Gleichzeiti)..'. aber hattl'
Chapman, auf Grund einer früheren Entdeckung von Sollas, die mir damals noch unbekannt war. di"
') }. Perner 1. c. p. 23. T. IX. fig. 1-6.
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perforierten Formen von der äusserlich ganz gleichen Gattung Webbina abgetheilt und in eine neue
Gattung Vitriwebbina eingereiht und einige neue Arten beschrieben. 1) Ob unsere abgebildete Form
vielleicht näher zu der Vitriwebbina Sollasi steht, lässt sich jetzt noch nicht entscheiden; meiner
Ansicht nach ist V. laevis identisch mit V. Sollasi.
Fundort: Pfemyslan; selten.

Nodosaria Lmck.
Nodosa,,.ia obliqua Linne. (Taf. II. fig. 6.)
Litteratur und Synonyma siehe Brady 1. c. p. 514.
Fundort: Stradoun; selten.
Nodosaria hispida D' Orb. (Taf. III. fig. 31.)
Littera tur und Synon y ma bei Brady 1. c. p. 507.
Fundorte: Semitz, sehr selten; Stradouii., häufiger.
Nodosaria /lispida D'Orb. var. agglutinans m. (Tal. 11. fig. 10-12.)
Diese interessante Form ist äusserlich sehr ähnlich einer kleinen Art von Haplostiche, jedoch
am Dünnschliffe sieht man, dass unter der sandigen Schichte de utlich perforierte Kammern sich
befinden, deren Oberfläche mit Höckern und gebogenen Stacheln besetzt ist. Diese Stacheln dringen
an manchen Stellen als glasig glänzende Höcker die dicke grobsandige Schichte durch. Manchmal
ist die letzte Kammer ohne Stachel, ohne Sandschichte und fein gestreift. Sonst entspricht die Form
der inneren Kammer solchen Varietäten der D' Orbigny'schen Art, deren Kammer nahe an einander
gerückt und durch tiefe Nähte eingeschnürt sind. Bei unserer Varietät gleicht die sandige Schichte die
Nähte aus, so dass das ganze Gehäuse cylindrisch erschein t, und die Anzahl der Kammern nur durch
seichte Vertiefungen angedeutet ist.
F undort : Stradouii. häufig; Lfovitz selten. .
Jl,~"(osaria

radicula Linne var. ambigua Neugeb. (Taf. III. fig . 24.)

Synonyma und Litteratur siehe Brady 1. c. p. 496.
Sehr selten bei U:ovitz.
Nodosaria soluta Rss. (Taf. III. fig. 10.)
Synonyma und Litte rat ur bei Brady 1. c. p. 503. (N. oligostegia ausgenommen.)
Häufig in Lfovitz, Drinov, Semitz, Stradoui\.
Nodosaria raphanus Linne. (T. lll. fig. 19.)
Synonyma und Li.tt e ratur bei Brady 1. c. p. 512.
Überall in den Semitzer Mergeln, jedoch spärlich.
1) ):Jäheres Jarübl!r bcfinJet sich in den sehr
\:Vcbbina etc. Geol. Mag. Dec. II. Vol. IV. p. 102- 105.
Nat. 1-fist. 1896. Octoher. Thc Foraminifcra of thc Gault.
als T rochammina irrcgularis 0ngcführtc Formen gehören

sorgfältigen Studien Chapmans : On thc pcrforate Charakter of the genus
PI. VI. i on the Rhizopodal gcncra \Vcbbina and Vitriwebbina. Ann. Mag.
IX. Journ. R. Micr. Soc. 1896. p. 581-591. (October). - Sehr viele bisher
der Gattung Vitriwebbina an.

f:~

Nodosaria raphanus L. var. oblique striata Silv. !Taf. IV tlg. 22.
Silvestri Atti Accad. Gioenia Seien. Nat. n. s. Vol. VII. p. 37. T. Jll. Ctg.
Selten bei Bezdekov und :Vlanderscheid.

Nodosan'a oligostegia Rss.

=

:'

1

:)l.

Dent. soluta Rss. 1) ITaf. II. tlg. 20.

In Stradoun sehr häufig.

Nodosan·a Zippei Rss. !Taf. II. fig. 25; Taf. lil fig. 20, 21,

2~-l.1

Chapman. Journal. R. iYlicr. Soc. 1893. p. 593. PI. IX. fig. 12.
Bruchstiicke häufig bei Semitz und besonders in Stradoui\.

Nodosaria costellata Rss. (Taf. III. fig. 18.)
Chapman Gault Foramin. Journ. R. :Vlicr. Soc. 1893. p. 590. Pl. IX. fig 3.
Sehr selten in den Semitzer :Viergeln.

Dentalina ( Marginulina) Folkestoniensis Chap. var. cylindroides m. (Taf. III. fig. 17 .1
Diese Form weicht von der von Chapman 2) beschriebenen Art in mancher Hinsicht ab. Uas
Gehäuse ist mässig gebogen und besteht bis aus 5 cylindrischen Kammern, die durch tiefe scharfe
Nähte geschieden sind. Auf jeder Kammer ziehen sich 7-8 lineare Leisten, welche in den :\ähten
endigen und mit denen der iibrigen Kammern alternieren. Die :Vliindung der letzten, von den andern
nicht verschiedenen Kammer ist durch 8 sternförmige Leisten geziert.
:V!it dieser Art sind vielleicht verwandt die Arten Nod. proxima Silvestri und ?\od. hircicornua
Schwager.
Selten bei Pi'emyslan.

Dentalina Scharbergeana Neugeb. ('!'. I. fig. 13, L2 i
Neugeboren. Denkschr. d. k. Akad. d. \Viss. Hd. XII. 1856. p. 87. T. IV. fig. 1-4.
In Stradoun selten.

Dentalina consobrina D' Orb. (Tat. II. fig. 5; T. III. fig. 13, 15.1
Synonyma und Litteratur bei Brady 1. c. p. 501.
Überall häufig mit der folgenden Varietät:
Var. emaciata Rss. sp. (T. III. fig. 26, 27 .)
Da Brady und andere ältere englische Forscher unter dieser sehr veränderlichen ,\n sehr
verschiedene Formen vereinigen, so cliirften als Synonyma noch mehrere _jurassische, \ on Borncman
und Schwager beschriebene Formen dazu gezählt werden.

Dentalina consobrina D' Orb. var. Verncui'lli [)' ()rb. sp. 1T. 111.

ti~. :!:3. 1

Litte rat ur siehe bei Sherborn, Index. 1.
Nur 2 Exemplare wurden bei :Vlanderscheicl gefunden.
1) Chapman (Journ. R. Micr. Soc. 1893. p. 586. PI. Vill. fig. 2T1 fiihrt ~nd. L1li).,!n~tc~i:i. R~~ ;d:' eine lic..,rmdcrL· :\rt

:?) Fr. Chapman. journ. R. Micr. Soc. 18114. p. 161. PI. IV. fi!!. Hi. 17.
Jar. ]'erner: For:uninifcr)' Vf!itcv hMohonk}•ch.
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Nodosaria tenuicosta Rss. (1) (Tal. II. fig. 8, 19; Taf. III. fig. 30.)
Berthelin. :\Iem. Soc. geol. Fr. 1RSO. 1. p. 32. PI. 1. fig. 18 a , b.
In Stradoui'1 selten.

/'vodosaria monile v. Hagenow. (T . II. fig. 7 a,

~'

c.)

Ält e re Litteratur bei Sherborn, Index I. Ausserdem:
- Beissel. Abhandl. d. k. prcuss. geol. Landesanstalt. 1891 . 3 . Heft. p. 31. T. VI. fig. 31-40.
Synonyma: N od. globul(~·era Neug.
pomulig·era Stache.
Diese Form, die vielleicht e ine ziemlich consta11te Varietät der Nod. soluta Rss. (im Sinne
Rrady's) darstellt, ist häufig in Stradoun.

Dentalina paup erata D ' Orb. (Taf. II. fig. 14; Taf. III. fig. 12, 14.)
Synonyma und Litteratur bei Brady 1. c. p. 500.
:'\icht selten in Pfemyslan.

Nodosaria pri<matica Rss. (T af. II. fig. 1.)
Chapman. Journ. R. Micr. Soc. 1893. p. 594. (PI. IX. fig. 2 1.)
Ich kann nicht der Ansicht Brady's beistimmen, dass diese Art nur ein Synonym der
N . raphanus wäre; wenn schon so verschiedene Formen, die unter eine n Namen zusammengezogen,
wirklich eine continuierliche Reihe bilden, dann könnte und sollte man, um consequent zu sein, gewiss
die Hälfte (oder noch mehr) sämmtlicher Nodosaria- und Dentalina-Arten unter 4-6 specifische Namen
unterbringen (D . soluta, cornrnunis, consobrina, obliqua, farcimen, aculeata), wobei der grösste Vortheil
der binären Linne ischen Benennung, nämlich die Verständigung über die gemeinte Form, dabei
grösstentheils verloren gienge
Diese J\rt ist selten in Stradoun.

D entalina f arcimen Soldani. (T af. II. fig. 18 ;T af. Ill . lig. 11.)
Litteratur und Synon y ma bei Brady 1. c. p. 498. (D. legurnen Rss ausgenommen.)
Spärlich in den Semitzer Yiergeln.

D entalina communis D' Orb. (= D. legumen Rss.) (Taf. III. fig. 5.)
Obwohl ßrady (!. c. p. 498 und 504) einige als Dent. communis und D. Legumen beschriebene
F o.-men a uch unter den Synonymen der variablen Art D. farcimen Soldani anführ t, und unter den
Synonymen von D . communis d ie Reussische Art D. legumen nur e inmal (u. zw. die in Verst. I.
p. :!S. T. XllI. fig. 2:~, 24 abgebildete Form) vorkommt, so habe ich, um sicher anzudeuten, welchen
Typus ich meine, die abgebildete Form separat angeführt, eben wie es auch Chapman tlrnt.
Cberall häufig ; jedoch nur in Bruchstücken.

Nodosaria pungens R ss. (Taf. II. fig. 2.)
Litt e rat u r bei Sherborn, Index !.
Scheint nahe verwandt zu sein mit Nod. affinis D' Orb„ Nod . propinqua Beissel und Nod.
acuta lJ' Orb.
Sehr selten in Stradou1'i.

_-:.....„-

'·

~

()7

1\!odosaria acicu!a. 1'Taf III. fig. 29.)
Reuss, in Geinitz Elbthalgeb. II. Palaeontogr. 1874. p. R'.2. T. XX. 2. lig.
Selten in Stradoun.

](J

Dcntalina Lorneiana D' Orb. ITaf. 111. ti<>·. 1-9.1

"'

'

Ältere Litteratur siehe in Sherborn' s Index I.
Beissel. Abhandl. d. k. preuss. geol. Landesanst. 1891. 11. :i. p. :i4. T. Vif. lig. 1-'J.
Chapman. Journ. R. :Vlicr. Soc. 1893. p. 588. Pl. VIII. fig. 30, 31.
Nicht selten bei Bezdekov, Premyslan, Dfinov.

Dentalina Roemeri Neugeb. (Taf. III. fig. 2X.)
Litteratur und Synonyma bei Brady l. c. p. 505.
Nicht selten in Stradoun und Pfemyslan.

Dentalina Roemeri Neugeb. var. clavulzformis m. (Taf. III. tig. 16.J
Das Gehäuse ist gerade und erweitert sich sehr rasch; die unteren Kamnwrn kh,in, nichtge11·ölbt.
cylindrisch, durch scharfe horizontale Nähte abgetheilt; die Kammern in dem oberen Theile sind gross,
gewölbt und durch schiefe, verbogene Nähte eingeschnürt. Letzte Kammer ist kleiner als die
älteren, und ist in eine kurze Spitze ausgezogen.
Selten in Pfemyslan.

Frondicularia Defr.
Frondiwlaria lanceola Rss. (Taf. III. tig. 2.)
Chapman. Journ. R. Micr. Soc. 1894. p. 157. Pl. III. fig. 15.
Selten bei Premyslan.

Frondicztlaria Declzeni Reuss. (Taf. III. fig. 3; Taf V. tig. 6, 15.)J
Reuss. Sitzungsber. Akacl. Wiss. 'Wien. 13d. XL 1860. p. 191. T. IV. fig. 3 a, b.
Selten bei Pfemyslan.

Frondicularia lanuolata Perner. (Taf. IV. tig 2. Tal. IV tig. 1.)
Beschreibung siehe: Perner, Foraminiferen d. böhm. Cenomans (Resu11w d. uüh111 T""L"sf.
Palaeontogr. Bohemiae. 1. 1892. p. 60. T. VII. tig. 12 a. b. 1)
Häufig in den Semitzer Mergeln.

Frondicularia boliemica Perner. (Taf. III. tig. 10. ]{i. 1
Perner l. c. p. 60. T. VII. fig. 4.
Fundort: :Vlanderscheid; kommt auch in den :Vlalnitzer Schichte11

1

or.

1) Ich kann vorläufig diese sowie auch verwandte Formen wie Fr. p:i.ralklil Per. i11cnta. l'crncr u11d c11\l;._!V ;Ulllillhl
Reussische Formen als Synonyma von Fr. Archiacina 1)' Orb. nicht anführen, hi:-; i\h kt'inl' C"hcr~;in;..:t· /\\·i .... 1·h1 n dil'~l n u11d d 1 1
ursprünglich von D' Orbigny und Rcuss deutlich abgehilclcten Form in irgend ci1ll'tn \Ycrkc aligchildct tin,k Jli1· \khr,1;d1l dct
von den englischen Forschern uml von ßeisscl (\. c.) als Fr. Archiacin;i hc:-;chrit:hencn Furmen ~ind \'l•ll 1kr f)' Orhi1-:ny·schl'11

Abbildung ganz verschieden.
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Frondicuiaria Fritschi Perner. (Taf. IV. fig. 14.)
l'erner l. c. p. 58. T. VII. fig. 1 a-c. (Resume d. böhm. Textes.)
var. pseudocanaliculata mihi. (Taf. IV. fig . 13.)
Diese Form ähnelt sehr der ersten Reuss' Abbildung von der Fr. canaliculata (Verst. l. p. 30.
T. \'III. ftg. 20, 21), die er aber später corrigiert hatte (in Sitz. Akad. Wiss. 1860. p. 194. T. VI.
fig. 1). Dieser Form fehlen die Rippen auf den Kammern, und die breiten leistenartigen geraden
Nähte endigen ohne jede Biegung in dem Saume, der die ganze Schale umgibt. Die tiefe Mittelfurche
erweitert sich eiförmig in der Embryonalkammer.
var. interrupta m. (Taf. IV. fig. 15.)
Unterscheidet sich von der typischen Form durch die vielfach unterbrochenen Rippen und
:\'ahtleisten, sowie durch flachere Abdachung des Gehäuses.
Diese Art sammt den eben beschriebenen Varietäten kommt ziemlich oft in den Semitzer
:Vlergeln vor.

rrondicularia angusta Nilss sp. (Taf. IV. fig. 18. T. V. fig. 4, 8 , 11.)
Litte rat u r siehe bei Sherborn, Index I. Ausserdem: Beissel l. c. p. 41. T. Vlll. fig. 13-31.
Typische Form, wie sie Reuss (Sitz. k. Akad. Wiss. Wien. 1860. T. IV. fig. 5) abgebildet
hat, kommt in den \V eissenberger Schichten sehr selten vor. Häufiger kommen Exemplare, ·die statt
der tiefen Nähte breite Leisten besitzen, und bei welchen sich keine Rippen über die einzelnen Kammern
ziehen. Diese Varietät, die wir als Beispiel der grossen Veränderlichkeit dieser Form auf Taf. v, fig 7
abbilden, nennen wir var. glabra m. Weiter gibt es viele Exemplare, welche Längsrippen, die sich
ununterbrochen über sämmtliche Kammern ziehen, besitzen, und dadurch zur Fr. Fritschi Übergang
bilden. Ähnliche Formen sieht man auch bei Beissel (l. c.). Beissel's Meinung, dass Fr. angustissima
Rss. und Fr. Verneuilliana D 'Orb. nur Synonyma dieser A rt wären, kann ich nur so weit beistimmen,
dass ich die Fr. Verneuilliana als charakteristische Varietät, die durch meine Varietät glabra m.
mit Fr. angusta verbunden wäre, betrachten würde. Aus Beissel's sehr sorgfältigen naturtreuen
Abbildungen, die leider durch die Reproduction viel eingebüsst haben, vermag ich es vorläufig nicht
endgiltig entscheiden.

Frondicularia mucronata Rss. (T. IV. fig. 4.)
Reuss in Geinitz' Elbthalgeb. II. Palaeontogr. XX. p. 96. T. II. 21. fig. 14- 16.
Selten in Semitzer :\lergeln; häufig in den Teplitzer Schichten.

Frondicuiaria Sherborni n. sp. (Taf. IV. fig. 9.)
Die Schale bis 3 mm lang, länglich lanzettförmig, bis aus 12 Kammern bestehend, die voneinander durch seichte Vertiefungen abgetheilt sind, auf deren Grunde die Septalwände als dunkle
Leisten durchschimmern. Schalenrand umgesäumt, mit seichten Einkerbungen versehen. Über die Kammer
und deren Nähte zieht sich eine grosse Anzahl von feinen linearen, verbogenen Furchen. Diese Art
benenne ich zu Ehren meines hochverehrten Freundes C. D. Sherborn, der mir grosse Hilfe bei
dieser Arbeit geleistet hat.
Selten bei Pfemyslan.

f
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Frondicularia Gatdtina Reuss. (Taf. lV. fig" :l. T. V. fi:.;. 1.)
Chapman. Journ. R. Micr. Soc. 1894. p. 155. Pl. III. fig. i·
Vereinzelt in den Semitzer Mergeln.

Frondicularia Vcrneuilliana D' Orb. (Tal. IV. 1, 11, 1:!.)
Litteratur bei Sherborn, Index 1.
Ziemlich häufig bei Pi'emyslan und Uovitz.

1)

Frondiczdaria inversa Rss. (Tal. IV. fig. 5-8.)
Litteratur bei Perner l. c. p. 34. T. VII. fig. 9 (im böhm. Texte).
Überall häufig.

Frondicztlaria Cordai Reuss. (T. V. fig. 9.)
Li t tera t ur bei Sherborn, Index 1.
In Stradoui\. selten.

Frondicularz'a Chapmani n. sp. (Taf. IV. fig. 17.)
Schale auf der Oberfläche glatt,' an den Rändern umgesäumt, länglich lanzettfönnig, die grösstc
Breite in dem oberen Drittel ihrer Länge erreichend. Die Kammern sind durch breite, iiber die Oberfläche wenig erhabene Leisten, die sich in der Mitte in einen spitzen Fortsatz vereinigen, abgetheilt.
Dieser Fortsatz reicht fast bis zu dem unteren parabolisch gewölbten Rande des nächsten FortsatZt·s.
Es ist mir ein Vergnügen, diese neue Art zu Ehren meines Freundes Frecl. Chapman, der
mir bei dieser Arbeit behilflich war, zu benennen.
Vorkommen: In Lzovitz, selten.

Frondicularia Archiacina D' Orb. (Taf. V. fig. 3.\
Litteratur bei Bracly l. c. p. 520.
Unsere Abbildung stellt ein Exemplar vor, welches der D' Orbigny'schen und Reuss'schen Figur
sehr gut entspricht, aber bedeutend abweicht von solchen Formen, die unter dem '.\amen Frond.
Archiacina von Beissel (!. c. p. 39. T. VIII. fig. 1-12) und von Chapman (journ. R. ~licr. Soc. 1891
p. 558. PI. X. fig. 6 a, b) abgebildet worden sind. Bei diesen Formen vereinigen sich die :\ahtleisten
nicht und die Kammern sind mit starken Rippen bedeckt, was man bei der f)' Orbigny 'sclwn urspriinglichen
sowie auch bei den ReussischeJ). Abbildungen nicht sieht; wenn .es aber der Fall w;ire, dass
diese abweichenden Formen durch nachweisbare Übergänge mit der typischen Form "'"rbunden wären.
so müsste man. auch die Frone\. striatula Rss. (~ie es Beissel l. c. auch thut). Front!. tenuis Rss„
sowie einige von mir als verschiedene Arten beschriebene cenomane Formen 2 1 bei der Fr. ,\rchiacina
unterbringen.
Die typische Form kommt sehr selten bei Stradoui1 vor.
1) Unsere sub 11, 12 abgebildeten Exemplare stellen junge ;.1\Jwcichcm.lc schmale Furmcn \'ur
i) J. Perner. Foraminiferen des böhm. Cenomans. Palaeontogr. Bohcmiac l. 1891. T. \'II.: Fn.md1cularia paralkla. cunu:.i.
quadrigona, incerta1 lanceolata.
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Vaginulina D' Orb.
Vag·inulina (iWarginuliua) margaritijera Batsch sp. (T af. II. fig. 4, 28.)
Synonyma un d L i t t er a t ur bei Brady 1. c. p. 532.
Hieher gehören vielle icht einige abweichende von Beissel (!. c. T. IX. ) abgebildete Formen
von Vag. costulata Roem.
!-läufig in Stradoun.
Vaginulina notata R ss. (T af. III. fig. 4.)
Von der Reussischen typischen Art weicht sie darin ab , dass sie Nahtleisten und lineare
Rippen besitzt, die in zwei Reihen geordnet sind.
Selten in Pfemyslan.
Vaginulina badensis D' Orb. (Taf. II. fig. 26, 27.)
Litt e r a tur bei Sherborn, Index II.

Zu dieser Form gehört ohne Zweifel die als Marginulina bacillum Rss in Fric's Studie iiber
die l'riesener Schichten (Archiv f. L andesdurchforsch. v. Böhmen. VII. l .) fig. 168. abgebildete Form.
Selten in Stradou1\ .

Marginulina D' Orb.
Ma~ginulma

(Cristellaria) recta D ' Orb . (Taf. II. fig. 24 .)

Litt e ratur bei Sherborn, Index !.
\' ereinzelt in Stra<louii.
Marginulina clongata Reuss. (T af. II. fig. 23.)
L i tt e ratur siehe Perner 1. c. p. 36 (böhm. T ext). T.V. fig. I:l, 14.
Stradoun, ~e l ten .
Marginulina tumida Rss. (Taf. II. fig. 17.)
Litt e rat u r bei Sherborn , Index L
Stradou1'\, se lten.

Cristellaria Lmck.

1)

Ci'istellaria rolitla!a Lmck. (Taf. V I. fig. 10, 11.)
Sy n ony ma und ältere Li tte ratur bei Brady 1. c. 547. Ausserdem:
l'e rnc:r 1. c. p. 62. (R esume .) T. lV. fig. 1-11 .
lkissel 1. c. p. 55. T. X. fig. 20- 43.
Chapman. Journ. R. ~-licr. Soc. 1896. p. 5. PI. 1. fig. 8 a , b.
Überall verbreitet.
1) Bei d e r lk!-itimmu11 g der ,\rtu1 1·ichtcl<.: ich mich nach d en vorzüglichen Studien T . R. Jones' (und Shcrborns): ~ Remarks
on th~ Forami nife ra, with SJiccial r cfcrc ncc to thcir Variability of fo rm, illustrated by the Criste lla r ians. - Monthly Micr. Journ
Vol. .'\. V. 1876. Part. I.; Journ. R. l\.hc r. Soc. scr. 2. Vo l. VII. 1887. Part. Tl

L
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Cristellaria macrodisca Rss. (Ta!. VI. fig 2-

:).J

Litteratur bei Chapman, Journ. R. :\licr. Soc. 1896. p. 6. (PI 1. fi;.;. <,1a.f;1
Chapman hält diese Art für eine Varietät von Cr. rotulata und z:ihlt a11< 11 di" """ 1111r " ' "
dem böhmischen Cenoman beschriebene Cr. polygona Per. dazu. Es schr:int, dass hi<:r auch d•T
Embryonal-dimorphismus Rolle spielt, worauf ich bei der voi-angehenden Art 1. c. , ,.rll'i,·s, und auch
aus den Beissel'schen Abbildungen geht hervor, das bei Cristellaria mikrosphi\risclw und 11wgasph;\risclw
Formen existieren, ebenso wie bei anderen Lageniden, wie es Beissel, ohn" im T•::-ct•· tib•T di•·s,.
interessante Thatsache eine Bemerkung zu machen, bei Vaginulina, :\larginulina und auch lwi
Haplophragmium und Lituola darstellt.
Zu dieser Art zähle ich als Varietäten folgende zwei Formen:

Crz"stellaria macrodz"sca Reuss var. po!ygmza l'erner. (Taf. VI. fi!_C. 2 1
Perncr l. c. p. 63. (Resume.) T. V. fig. 3, 4.
Selten bei Lfovitz.

(nstellaria macrodisca Rss. var. xlabra Perner. {Taf. VI. fig-.

:J.

Perner 1. c. p. 62. (Resumc.) T. V. fig. 1, 2.
Selten bei Lfovitz und Dffnov.

(ristellaria diademata Berth. (Tat. VII. tig. 7 1
Litte rat ur bei Chapman, Journ. R. :\licr. Soc. 1896. p. 8. Pl. II. fi()°
') "· b
.~·
Nicht selten bei Pfcmyslan.

Cristellaria lobata Reuss. (Taf. VI. fig. 9.)
Litte rat ur bei Sherborn, Index I.
Die abgebildete Form durch ihre stark gewölbte Schale nähert sich mehr der rnn H. Fr
~latauschek (Lotos 1894 15. p. 147. T. i fig. 10 a, b) als var. subangulata beschridJc1w11 Fnnn.
Nicht selten bei Dffnov.

Cristetiaria acuta Reuss var. erecta !'er. (Taf. VI. fig. 6 1
Perner !. c. p. 63. (Resume.) T. IV. fig. 12, l:l. (Cristellaria erecta n. sp.)
Überall, aber vereinzelt.
(nstellaria Gauitina Bcrthelin.
Litteratur bei Chapman, Journ. R. :\licr. Soc. 189G. p.
Überall, jedoch vereinzelt.

1.

(l'I. !. fig. 10

11,

b, 11.I

Cristellaria ovalis Reuss. (Taf. VII. fig. 2. 1
Litteratur bei Fric, Archiv f. Landesdurchforsch. llühnwn. Bd. VII. l:'::':CJ. 1ti!_C 161
Selten bei Stradoui\., Scmitz und Pfcmyslan.

Flabellina [)' Orbigny.
Flabeilina elliptica Nilss. (Taf. VI. fig. 1 1
Litteratur siehe Perner l. c. p. 42. (böhm. Text) (T. Vill. fig-. 1-:':.i 1'
Überall, häufig; einige Exemplare von Vinafitz sind bis l.J 111111 lang
1) Alle von Beü;sel

(1. c. T. lX.) als FI. elliptica

= Fl. cordata Rss.

a\Jgcbildctcn Formi:.n t-::d1i'1rc11 11id1l hil hn

i
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rtabeltina Baudoniniana D' Orb. (Taf. V. fig. 18.)
Litte rat ur bei Sherborn, Index !.
Häufig in Stracloun.

.F!abel/ina ornata Rss (= F rugosa Rss). (Taf. V fig. 10; 16, 17, 19.)
Litte rat ur bei Sherborn, Index !. Ausserdem:
Beissel l. c. p. 47 . T. IX. fig. 20--24.
üb hieher auch die von mir als Flab. ornata (cum synonymis) abgebildete cenomane Form
angehört, bleibt fraglich, als ähnliche liassische Formen von Terquem und Anderen als besondere
Arten betrachtet werden.
Sehr häufig in Stracloun.

Globigerinidae.
Globigerina.

Globigerina cretacea D ' Orb.
Ausser der bei Sherborn (Index !.) und bei Brady (Challenger p. 596) angeführten Litteratur
und Synonymik sind Abbildungen in folgenden neueren Schriften zu verzeichnen:
Pcrner 1. c. p. 45. (böhm. T ext) T. IX. fig. 7-10 a, b.
Beissel l. c. p. 71. T. XIII. fig. 43-47.
Sehr gemein in allen böhmischen Meeresablagerungen.

Rota 1 i da e.
Anomalina D'Orb.

Anomalina ammonoides Reuss sp.
Litteratur und Synonyma bei Brady 1. c. p. 67 2. Ausserdem:
Perner l. c. p . 46. (böhm. T ext) T. IX. fig. 1 a, b, c (sub Discorbina).
Beissel l. c. p. 74. T. XVI. fig. 1-5 (sub Rosalina).
Überall, jedoch nur vereinzelt.

Anomalina polyrraphes Rss. (Taf. VII. fig. 24.)
Li t t e r a t u r bei Sherborn, Index 1. et II.
In den Sernitzer :Vlergeln hiiufig.
Anomalina (?) lenticula Rss.
Litt e ratur bei l'erner 1. c. p. 46. (böhm. Text) (T. X. fig. :l a. b) sub Discorbina.
In Stradom'\ ziemlich selten.
Rotalia Lrnck.

Rotalia umbilicata D' Orb. var. nitida. (Taf. VII. fig. 25.)
Litt e rat ur in Sherborn, Index !. et II. Ausserdem:
l.kissel l. c. p . 71. T. XIV. fi g. 14- 19.
l.:iemlich häufig in den Semitzer :V!ergeln.
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Geologische Verbreitung.
Von den citierten 88 Formen gibt es mehrere Artf'.n, die in all<'n mann('n Schid1tc·11 uns<·r<·r
Kreideformation häufig vorkommen und zur Beurthcilung <lcr faunistischen Untcrschied" zwisclwn
einzelnen Schichten ohne Bedeutung sind. Es sind folgende Arten:

Cristellaria rotulata
Flabellina elliptica
ornata
Frondicularia inversa
angusta
Nodosaria consobrina
Bulimina variabilis
Presti
Textillaria xlobulosa
Glob~feri'na cretacea
Anomalina ammonoides
Diesf'. Formen allein wurden früher aus diesen Schichten angeführt.
Von den übrigen Arten treten hier 66 Arten neu auf, und von diesen sind !soweit lilNTl'
Erfahrungen reichen) 20 Arten, denen man in den jüngeren, namentlich in den Teplitzcr Schichten
wiederbegegnet. Namentlich hervorzuheben ist, dass auch Haplophragmium irregulare inebst andnn
au! die Weissenberger Schichten beschränkten Arten), welches man früher nur aus den Tcplitzcr Schichten
mit Sicherheit kannte und als Leitfossil für diese Schichten betrachtete, hier zum erstenmall' auftritt.
Dass eine viel beträchtlichere Anzahl von Arten auch in den jlingcrcn Schichten 1·orkommt,
als man nach Reuss' Angaben anzunehmen geneigt wäre, ist hauptsächlich der Synonymik zurnschreiben;
ebenso liberrascht die grosse Anzahl von Formen, die man bisher aus dl:r unteren Kreide· kannt<'.
wie auch umgekehrt Berthelin (:Vlem. Soc. geol. Fr. 1880) und Chapman tjourn. R. ~licr. Soc. 1~<)[ ()
viele obercretacische, ja sogar mehrere noch unlängst nur als recent bekannte Formen in der unten·n
Kreideformation gefunden haben.
Die Verbreitung der citierten Arten in einzelnen Schichten <ler böhmischen I..:r<'idf'innn:nion
ist aus der dem böhmischen Texte beigegebenen Übersichtstabdlf'. zu ersehen. Für die· _iiln~en·n
Schichten sind die Angaben nach dem »Kritischen verzeichniss dc"r Fnraminif('rc·n aus dc·n l'ri•·"·ncT
Schichten" 1) gemacht.

1) ].
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Vysvětlivky

k tabulím.

Tabul e I.

Obr.

l.

Lituola nautiloidca Parker e t Jo nes.
20/ 1. Orig. č. 4. Lžovice.

Zvětš.

Haplosticlze liuvicensis n. sp.
2 a. Typický exemplář s nepravidelně rostlými komůrkami. O rig. č. 5. Zvětš. 20/1.
2 b. Pohled na ústí téhož kusu.
2 c. Podélný prliřez, jevící lahyrinthické záhyby vnitřních stěn komůrek. Zvětš. 45/1. Preparat
3. Exemplář s pravidelnými kom!1rkami. Orig. č. 6. Zvětš. 24/1; Lžovice.
Rlzeophax deforme n. sp.
č. 21. Zvétš. 20il. Mande rscheid.

4.

Orig.

5.

Zvětš.

č.

105. Lžovice.

a = pohled ze strany.
b = pohled na ústí.

Rlzeoplzax; Haplostiche? sp.
45/ l. Orig. č. 39. Pře m yšlany.

Hap!oplzragmium bullatum n. sp.
20/1. Orig. č. 20. Manderscheid.
a = Pohled ze svrchní strany..
ze spodní
b=
na ústí.
c=
Haplopl,,-agmizmz aequale Rocm. sp.
7 a. Z vě tš. 20íl. Orig. č. 104 a. Strado uň.
104 {3.
>
20/ 1.
7 b.
7 c. Podélný pruřcz jevící velkou embryonalní komůrku (megasférická forma?) a s jedním závitkem.

6.

Zvětš.

8.

Zvětš .

9.
10.
11.

Haplophragmimn bullatum n. sp.
20/1. Rovná čásť skořápky. Orig. č. 10. Lžovice.
·
Zvětš. 20/1. Orig. č. 7. Lžovice. }
Týž druh; mladé exemplái"e.
•
• 3.
20/1. •
•
•
• 2.
20/1. •
>

Haplophragmium irreg u!are Roem. sp.
12 a. Pohled ze spodní strany. Zvětš. 20/1. Orig. 103 {3. Stradouň.
12 b. Průřez jevící malou embryonalní komůrku, a ostatní malé komůrky seřaděné ve více závitcích (forma
microsférická ?) Zvětš. 20/1. Preparat č. 57. Stradouň.
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Tabule II.1)

Obr.

Nodosaria prismatica Reuss.
20/1. Orig. č. 105.

1.

Zvětš.

2.

Zvětš.

3.

Zvětš.

Nodosarza pungens Rss. (?)
20/1. Orig. č. 90.

Nodosaria consobrina D' Orb.
20/1. Orig. č. 70. Odchylný

exemplář

s prodlouženým úzkým dolním koncem.

Vaginulina margmitifera Batsch sp.
Pri\řez podélní e = embryonalní komůrka.
b = porovité stěny skořápky.
a= neporovité příčky (septa), proti nimž vysílají stěny zub z neporovité (přídavné) hmoty
c =kýl (z přídavné hmoty). Prep. č. 126. Stradouň.

4.

Nodosaria consobrina D' Orb.
Zvětš. 20/1. Orig. č. 74 fJ. (Exemplář s tlustou válcovitou dolní částí; švy komůrek prosvítají jako tlusté

5.

vodorovné tmavé

čáry.)

Nodosaria obliqua Linné.
Zvětš. 20/1. Orig. č. 84.

6.
7 a.
7 b.
7 c.

Nodosaria nzonile v Hagenov.
20/1. Orig. č. 76 fl (rovný exempláf).
20/1.
• 76 u (zahnutý exemplář).
20/1.
• 76 r (s větší embryonalní

Zvětš.

8.

Nodosaria tenuicosta Reuss.
Zvětš. 20/1. Orig. č. 75 fl.

9.

Zvětš.

10.
11.

12.

komůrkou).

Nodosaria costellata Reuss.
20/1. Orig. č. 85

Nodosaria hispida D' Orb. var. agglutiuans n. var.
o 6 komůrkách, z nichž poslední není písčitou vrstvou pokryta. Zvětš. 45,'J. Orig. č. 108 a.
Podélný průřez. Zvětš. 60,11. Preparat. č. 127. Orig. č. 107.
a = švy a hrdélka spojující komůrky, složená z neporovité hmoty.
b = porovité stěny komůrek.
c =zahnuté ostny (z neporovité přídavné hmoty).
d = vrstva písčitá.
Exemplář o 4 komůrkách; s vápnitými ostny prostupujícími písčitou vrstvou. Zvětš. 45/1. Orig. I 08 /3.
Exemplář

1) Veškeré formy na této tabuli vyobrazené pocházejí ze

Stradouně.

Nodosa1ia (Denta!ina) Scharbeq;ena Neugeb.
20/1. Orig. č. 87.

Obr. 13.

Zvětš.

14.

Zvětš.

15.

Zvětš.

16.

Zvětš.

1 7.

Zvětš.

18.

Nodosaria farci111e11 Soldani (= D. Lorneiana O' Orb.)
Zvi:tš. 2011. Orig. č. 88. Spodní čásť.

19.

Zvětš.

20.

Zvčtš.

21.

Zvětš.

22.

Zvětš.

23.

Zvětš .

24.

Zvětš.

Denta!ina cji·. paupcmta D' Orb.
20/1. Orig. č. 86.

1\Todosaria cosl<!llata Reuss.
20/1. Orig. č. 85 {J.
/\'odosaria

25.
26.
27.
28.

ob~fOSttgia

20/1. Orig.

č.

Reuss?

91.

.1.'llargi11ulina tumida Reuss.
20/1. O rig. č. 83.

1Vodosaria tl'1zzticos/a Reuss.
20/ 1. Orig. č . 75 a .

Nodosaria oligostcgia Reuss. (=? Dentalina soluta Reuss, fidc Brady.)
20,'l. Orig. č. 82.
!Vodosaria callm11orpluz Rss. = oligostegia Reuss.
30/ 1 ; O rig. č. 80.
Nodosaria Scfwrbergemza Neugeb.
20/1. Orig. č. 74.

(Cristellaria) Jl!fm;zúzulina elo11gata Reuss
20/1. Orig. č. 77.
(Cristellaria) iV!argimtlina rccta D' Orb.
45il. Orig. č. 92.

Nodosaria Zippei Rcuss.
20/1. O rig. č. 89.
Vagú111li11a badensis D' Orb.
Zvětš. 20,'l ; Orig. č. 81.
T ýž exe mplář s ht·betní strany.
l'aginulina margaritifera Batsch sp.
Zvětš. 20,'l. Orig. é. 79.
Zvětš.
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Tahule III.

Obr.

Frondicu/aria lanccolata Perner.
20/1. Orig. č. 65. Tuchořice.

1.

Zvětš.

2.

Zvětš.

3.

Zvětš.

4.

Zvětš.

5.

Zvětš.

6.
7.

Zvětš.

8.
9.

l+ondicularia lanccola Rcuss.
45'1. Orig. č. 68. Přemyšlany.
Fi·ondicularia Dcclzeni Reuss.
45/J. Orig. č. 32. Pf·emyšlany.
Vaginu.lina notata Reuss.
20/1. Orig. č. 66. Přemyšlany.

Dentalina lcguznen Rss. (= co11111111zzis D' Orb. I
45/J. Orig. č. 42. Přemyšlany.
Dentalina Lorneiana D' Orb.
45/1. Orig. č. 14. Bezděkov u Roudnice.
45 1.
, 67. Přcmyšlany.
45/1.
, 44.
45/1.
> 69.
Dentalizza soluta Reuss.
45/1. Orig. č. 46. Dřínovský kopce.

10.

Zvětš.

11.

Zvětš.

12.

Zvětš.

13.

Zvětš.

14.

Zvětš.

15.

Zvětš.

16.

Zvětš.

Dentalina .farcimen Soldani.
45/1. Orig. č. 45. Přemyšlany.
Dentalina pauperata D' Orb.
45/1. Orig. č. 41. Přcmyšlany.
Dentalina consobrina D' Orb.
45/1. Orig. č. 40. Přemyšlany.
Dentalina pauperata D' Orb.
20/1. Orig. č. 17. Lžovice.
Dentalina consobrina D' Orb.
20/1. Orig. č. 16. Bezděkov.
Dentalz1za Roezncri N eugeborcn. var. clavuliformis n. var.
45/1. Orig. č. 70. Přemyšlany.

Obr. 17.

Dentalina Folkestomensis Chapm. var. cylindrozdes m
Z větš. 45/ 1. Orig. č. 71. Přemyšlany.
Nodosaria coste!lata Reuss.
20/ 1. Orig. č. 38. Přemyšlany.

18.

Zvětš.

19.

Zvětš.

20.
21.
23.

Zvětš.

22.

Zvětš.

24.

Zvětš .

25.

Zvětš.

26.

Zvětš.

27.

Nodosaria raphanus Linné.
45/ l. Orig. č. 22. Manderscheid.

Nodosaria Zippei Reuss.
20/1. Orig. č. 19. Manderscheid.
Mladý exe mplář. Zvětš. 45/1. Orig. č. 43. Přemyšlany.
Dospělá forma. Zvětš. 45/1. Orig. č. 72. Manderscheid.
Nodosaria raplwnistru111 var. oblique-striata Silvestri.
20/1. Orig. č. 18. Bezděkov.
Nodosaria radicula Linné. var. ambiga Neugeb.
20/ l. Orig. č. 13. Lžovice.
Nodosaria Venzeuilli D' Orb.
20/ l. Orig. č. 23. Manderscheid.
Dentalina consobrina D' Orb. (dolní k once).
45/1. Orig. č. 4 7. Lžovice.
' 15. Bezděkov.
45/ 1.
Dentalina Roemeri N eugcb.
45/1. Orig. č . 109. Stradouň.

28.

Zvětš.

29.

Zvětš.

30.

Zvětš.

31.

Nodosaria !úspida D' Orb.
Zvětš. 55/ 1. Orig. č. 11 8. Stradouň.

Nodosaria acicula Reuss.
120/ 1. Prep. č. 23. S tradouň.
Nodosaria tenuicosta Reuss.

45/1. Orig.

č.

11 1.

Stradouň.
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Obr.6.
Obr:5.

Obr'! .

Obr. I.

Obr.16.

Obr.li.
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Oú•· 3.
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Tabule IV.

Obr.

Frondicularia Verneuil!iana D' Orb,
45/l. Orig. č. 33. Přemyšlany.

l.

Zvětš.

2.

Zvětš.

3.

Zvětš.

4.

.Frondicularia 111ucronata Rss.
Mladý ex em plá ř ·se zachovalou embryonalní komúrkou. Zvětš. 20/ 1. Orig. č. 28. Přemyšlany.

Frondim!aria !anceolata Perner.
20/1. Orig. č. 24. Manderscheid u Kounic.
Frondicularia gaultina Reuss.
20/1. Orig. č. 25 {3. Manderscheid.

8.

1'"rondicularia ťn1.:ersa Rss.
Mladý exemplář s embryonalní komúrkou obrostlou následujícími komůrkami. Zvětš. 20/ l. Orig. č. 25 a.
Manderscheid.
Starší ex emplá ř s embryonalní komúrkou vyčnívající (typická forma) . Zvětš. 20/1. Orig. č. 26. Pře myšlany.
Dospělý exe mplář s embryonalní komůrkou částečně objatou následujícími. Zvětš. 20/1. Orig. č. 25 r.
Mandcrscheid.
Dospělý exemp lář s žebry rýhovanými. Z vět š. 20/ 1. Orig. č. 27. Kutná Hora.

9.

Zv ětš.

10.

Zv ětš.

11.
12.

Frondicu!aria Vcrneui!liana D' Orbigny.
Mladý exemplář. Zvětš. 20/ 1. Orig. č. 29. Lžovice.
č. 36.
45/ l.

13.
14.
15.

Frondicularia Fritsclzi Per.
var. pseudocaualicu!ata ·n. var. Zvětš . 20/1. Orig. č. 35. Pi-cmyšlany.
Obyčejná forma s nez řetemou střed ní rý hou . Z větš . 20/ 1. Orig. č . 34.
var. interrupta n. var. Zvět š . 20/ 1. Orig. č. 30. Kutná Hora.

16.

Z větš.

17.

•

Zv ě tš.

18.

Zvě tš.

5.
6.
7.

Frondicularia Slterborni n. sp.
45/ 1. Orig. č. 67. Přemy šlany.

Frondicularia boltemťca Pern er.
20/1. Orig. č. 37 . Manderscheid.

Jt'rondicularia boltemica Per.
20/ 1. Orig. č. 6 1. L ouny.

Frondicularia Chapmanz n. sp .
20/1. Orig. č. 12. Lžovice.

Frondicu!aria angusta Nilss.
20/ 1. Orig. č. 31. Kutná H o ra.

Přemy š l any.

D! Jar Perne r Foram1n1fery

Obr IO

Obr. 1.
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Obr.14.
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Tabule V.

(Veškeré exempláře tuto vyobrazené pocházejí ze Stradouně.)

Obr.

Fr01zdicularia f(attltina Chapin.
20;) . Orig. č. 127.

1.

Zvětš.

2.

Zvětš.

3.

Zvětš.

4.

Zvětš.

5.

Zvětš.

6.

Zvětš.

7.

Zvětš.

8.

Zvětš.

9.

Zvětš.

10.

Z větš.

1 1.

Zvětš.

12.

Zvětš.

13.

Zvětš.

14.

Zvčtš.

15.

Frondiátlai·ia J)(clzeni Reuss.
Zvětš. 45i l. Orig. č . 130.

Frondicutaria inversa Reus5.
20." l. Orig. č. 123.

Frondimf,zria Arclúacina D' Orb.
20'1. Orig. č. 124.
1'i·ondicularia angusta Nills. sp.
20'1. Orig. č . 126.

1'1,ondicularia bohemica Perner.
20/1. Orig. č. 122.

Frondicularia Dccheni· Reuss. (adulta).
20j l. Orig. č. 131.

Frondicularia angusta Nilss. var. glabra n. var.
20/ l. Orig. č. 125.

Frondicu!aria a1~g1tsta Nilss. sp.
20/1. Orig. č. 129.

rrondicu!aria Cordai Reus;.
20/1. Orig. č. 117.
F/abelliua mgosa Reuss.
20/ 1. Orig. č. 115 a.

l·i·ondicularia angusta Nilss.
20/1. O rig. č. 128.
Froudicu!arúz angulosa D' Orb. (typická forma I) = Decheni Rss.
45,'l. O rig. č. 120.
f}·oudicularia on1ata D' Orb.
45/1. Orig. č. 12 1.

ř""'rondú·u/aria

20/ 1. Orig.

inversa Rss.
č.

119.

Flahdlť11a

16.
17.
19.

Z větš.

18.

Zvětš.

rugosa Renss .
20,'l. Orig. é. 215.
20' 1.
116.
20, 1.
115 /J.

F/abdli1la !Jaudo11i1za!la D' Orb.
20,'1. Orig. 114.

i
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Obr. I.
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Tabule VI.

Obr.

1.

2.

3.

4.

5.

Flabť!li11a cl!iptica Nilss. sp.
Mladé stadium, dosud zřídka pozorované.

Zvětš.

45/ 1. Orig.

č.

57.

Naleziště: Přemyšlany.

Criste/laria 1Jtacrodisca Reuss.
Různá stadia a variety téhož druhu.I
Exemplář dospělý, s postranním širokým kýlem, prosvítajícími příčkami, a silné vydutou přední stěnou
nejmladší k omurky, jež p o stranách jest oble vykrojena. Orig. č. 9. Zvětš. 20/1. Naleziště :
Lžovice. (var. polygona Perner). iSilně vydutý, dospělý (starší než pfedešlý) exemplář, s úzkým kýlem a narostlou foraminiferou Vitriwebbina !af!'"uis Sollas. Přední stěna nejmladší komurky křídlatě úzce vykrojena. Orig. č. 51.
Zvětš. 20/1. Naleziště: Přemyšlany.J
Silně vydutý, velmi mladý exempl ář, bez kýlu, s ústím opatí-eným hvězdovitě rozloženými rýhami.
Orig. č. 52. Zvětš. 20/ 1. Naleziště: Přemyšlany. :
Var. glabra P erner. Méně vydutý mladý exemplář bez znatelných příček a slabě kýlnatý. Orig. č. 8.
Zvětš. 20/1. Nalez iště: Lžovice.
CriStellaria acuta Reuss. var. erecta n. var.
45/1. Orig. č. 53. Přemyšlany.

6.

Zvětš.

7.

Zvětš.

8.

Zvětš.

9.

Zvětš.

Cristellaria diademata Berthelin.
45/1. Orig. č. 56. Přemyšlany.

Crist<llaria macrodisca R ss.
20íJ. Orig. č. 50. Mezi Vinařicemi a Záboří u Lab. Týnice.

Cristellana lobata Reuss. (var. subangulata Matouschek).
45/l. Orig. č. 53. Přcmyšlany.

10.

Cnstcllaria rotulata Lmck.
Odruda bez pupku a kýlu (mladé individuum). Zvětš. 45/ 1. Orig. č. 48. Louny.

11.

Zvět š.

CristcíÚria rotu/ata Lmck. (přechod ku Cr. macrodisca Reuss.).
25/ 1. Orig.

č.

49. Semice.

Cristdlaria macrodisca Reuss„
12.

Zvět š.

45/ 1. Orig.

č.

54.

slabě

Přemyšlany.

kýlnatá a zároveň vydutá odrůda.
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Tabule VII.

Obr.'

(./·istcllaria mai.-Todisca Reuss.
20/ 1 Orig. č. 132. Stradout\.

I.

Zvětš.

2.

Zvětš. 20.'l. Orig. č. 133. Stradouň.

3.

Zvětš.

4.

Lag-ena ,!tlobosa l\'l ont.
Prep. č. 23. Zvětš. 180/1. Orig. č. 140. Přerovský kopec .

5.

Lagenrt marginata Walker et Boys.
Prep. č. 109. Zvětš. 100/ 1. S tradout\.

6.

Zvětš.

7

Zvětš.

Cristdlaria ova/is Reuss.
lagnUl marginata Walker et Boys.
180/1. Orig. č. 63. Manderscheid.

Lagemi globosa iVlont.
100/ 1. Prcp. č . 24. Přemyšlany.

Lagena marginata. Walk. et Boys.
100/1 Prep. č. 27. Přemyšlany.

Clavu!iJla cfr. communis D ' Orb.
20/l. Orig. č. 95 b. Stradout\.
9. Zvětš . 45/ 1. Orig. č. 95 a. Stradout\.
(;aud1yina filiformis Be rthelin.
10. Zvětš. 80/1. Orig. č . 113. Stradouň.
Tritaxia tricarinata Reuss.
Zvětš. 20/1. Originaly č. 109 a-y. Stradom'\.
11.-13. různé variety s vrchu.
14. typická forma ze spodu.
Bu.limina Pres/z· Rss.
I 5. Zvětš. 45/ 1. Orig. č. 58. P.ř emyšlany.
Bulimhza variabilis D' Orb.
16 a . Zvětš. 45/ 1. Orig. č. 8. Lžovice.
16 b. !dem. Orig. č. 11. L žovice.
17. Malé exe mpláře a) ze svrchní, b) ze spodni strany. Orig. č. 60. Zvětš. 45/1. Bílá Hora.
Textil!aria brruico1ia Perner.
18.-20. Různé variety za téhož zvětšení 180/1.
Te xti!laria globu!osa Ehbg.
21. Zvětš . 180/1. Přerovský kopec.
Textillaria trochus? D' Orb.
22. Zvětš . 45/ 1. Orig. č . 133. Stradouň a) se strany, b) pohled na ústí.

8.

Zvětš.

Bu!imina sp.

23.
24.

'.!:\.
26.

Zv ě tš. 180./1. Prep. č . 24. Přemyšlany. Dle exempláře v kanadském balsamu.

rl.nomalina polyrraphes R euss.
100/ 1. Prcpar. č. 23. Přerovský kopec.
R ota!ia umbilica.ta D ' Orb var. nitida Reuss.
Zvět'i. 100.1 1. Orig. č. 120. Prep. č. 20. Přemyšlany .
Ramulzúa aculeata Wright.
a = pohled na 1 komůrku. Zvětš. 80/1. Prep. č . 27. Přemyšlany.
b = pohled na rourku jevící pory ve stěnác h. (Týž k us.) Zvětš. 280/1.
Zvětš.
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Tiskl Alois Wiesner v Praze.

