
Ročník. čtrnáctý.

RHPůnmsmann ŠÍ

 

   
"Čena oólého ročníku e' zl

. v Praze.

Vkomisí:knihkupectví Dra.. Ed. Grégra a Ed. Valečky. 



. době přece zahynouti musí, nedostane-li se ve tvora
jiného. Jakmile však to se mu podařilo, že do zaží-
vacího ústrojí alespoň prvopočátečnému vývoji přízni-
vého živočicha vnikl, rozpustí se pevný obal a zárodek
volný hledí dostati se do čevstva krevního, což se
mu nejsnáze podaří míznicemi, do nichž mu nepatrné
rozměry jeho těla vniknouti nebrání. Při tom zárodek
sám aktivně se pohybuje pomocí oněch šesti háčků,
jimiž jako vesly pohybuje. Tím však, že zárodek do
krve. se dostal, není ještě další jeho život zajištěn.

- Neboť nezanese-li jej proud krve do určitého organu,
zakrní a zhyne. Jakmile se však zárodek do přízni-
vého ústroje dostane, počne ihned další vývoj a první
počátek jeho jest, že se zárodek ve dví rozdělí. Zadní
čásť, háčky nesoucí, jest neplodná a zakrňuje s říd-
kými výminkami, ku př. u boubele z moučného červa
vyrůstá v ocašovitý přívěsek, který embryonální háčky
nese. V přední plodné polovici vytvoří se hla-
vička následujícím spůsobem: na přídě této části
vznikne malá prohloubenina a v prostřední počíná
se klenouti malý hrbolek. Hrbolek ten jest první
počátek hlavičky a celá prohlubenina jen tím spů-
sobem vznikla, že ono místo, kde hlavička se vytvá-:
řeti má, mnohem pomaleji vzrůstá než okolní pletivo,
což i v dalším postupu vývoje platnosť má, tak že
hlavička konečně na spodu dosti hluboké, rourovité
prohlubeniny se octne, která schránkou hlavovou
receptaculum capitis) se zove. Uvnitř této schránky
vytvoří se pak na hlavičce háčky a pod nimi pří-
ssavky. Tak líčí vývoj hlavičky Montez a to správně,
jak šťastný řez boubelí učiněný, každého přesvědčí.
Leukart, který řezů nekonal, domníval se, že háčky
vznikají uvnitř na dně prohlubeniny a nad nimi pak
příssavky a teprve, když se schránka jako prst u ruka-
vičky obrátí, že hlavička vzniká v obyčejném uspo-

© řádání příssavek pod háčky. Jakmile se takto vytvořený
boubel do zažívacího ústrojí příznivého tvora dostané,
zruší se veškeré pletivo zbytečné a zůstane pouze hla-
vička s nejbližším pletivem, která pak v tasemnici
vzroste. — Zmíniti se třeba ještě, že mnozí u tasemnic
o rodozměně mluví, považujíce zárodek za samostatný
tvar a jednotlivé odstavce těla tasemnic za samostatné
tvory. Bezpodstatnosť posledního náhledu byla již
odůvodněna. Avšak ani zárodek není nic samostat-
ného, nýbrž jest to konečné stadium vývoje v tvoru
jednom, ktěré. teprve v tvoru jiném ve vývoji po-
kračovati schopno jest.

Již výše- bylo podotčeno, že boubelová stadia
pouze 5 tasemnic ptačích nám známa jsou a to těchto:

Taenia arionis žije v pisíku (Actitis hypoleucus);
boubel v plicích slimáka (Arion empiricorum).

ea“
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Taenia crassirostris ze sluky lesní (Scolopax ru-
sticola); boubel v žížale (Saenuris variegata).

Taenia gracilis z kachny; boubelžije v okounu.")
Taenia unilateralis z volavky; boubel pod jmé-

nem Gryporhynchus pusilus žije v žluči lína, (Tinca
vulgaris).

Hlavní vadou, proč tak málo boubelů ptačích
známe, jest snad to, že příliš malé jsou a snadno se
přehlédnou. Přehlédnutíjest tím snažší, ježto vět-
šina boubelí ptačích tasemnic v pletivech červů, čle-
novců. a měkkýšů žije, jež tučností svou hledání
znesnadňují.

Konečně zmíniti se chci o systematice ptačích
tasemnic. Tvůrcem jejím jest dánský přírodozpytec
Krabbe, který ptačí tasemnice dle počtu háčků roz-
třídil. Jak málo význačný a stálý znak tento jest,
bylo již výše zmíněno.

Jména všech 166 tasemnic ptačích uváděti, bylo
by nanejvýš zbytečno. Chci pouze k tomu poukázati,
jak tasemnice ty na rozličné skupiny ptáků rozděleny
jsou. Nejvíce tasemnic mají ptáci brodiví a to 54.
Z jediné sluky lesní známo jest 6 různých druhů.

Vodní ptáci hostí 47 různých druhů tasemnic.
Bohatá na tasemnice jest ku př. domácí kachna, ve
které 8 různýčh tasemnic nalézti možno.

Z pěvců známe 37 tasemnice. V malé jiřičce žije
pět různých tasemnic, ve vráně černé a drozdu po 6.

Kurovití přechovávají 11 tasemnic, slepice sama 5.
Dravci mají pouze 7 různých tasemnic. Živíť se

dravci hlavně jenom ptáky menšími, v nichž asi
sotva boubel ptačí objevovati se může.

V křikavcích nalezeno dosud 6 různých tasemnic,
ve šplhavcích 5. Nejméně tasemnic známo jest z ho-
lubů, totiž 2, což jest zcela přirozeno, ježtoholubi
výhradně semenožravci jsou.

Konečně ještě uvésti chci způsob, jakým se o pří- '
tomnosti cizopasníků přesvědčíme. Střeva ptáka po-
zorně na misce po celé délce rozřízneme neb. roz-
stříhneme a opatrně ve vodě vypereme. Na to vodů
pomalu sléváme a opět novou nahrazujeme, až hlavní
obsah střev vymizel, a tu pak veškeří cizopasníci,
jichž tělo mnohem těžší jest než zbytky potravy, na
dně misky se objeví. Úhceme-li dostati tasemnici
i s háčky, nutno, aby pták čerstvý byl a tasemnice
třeba velmi opatrně se střev odstraniti, aniž radno
dlouho ve vodě je nechávati.

K obyčejnému uschování hodí se nejlépe líh.
Mají-li však i k vědeckému spracování upotřebeny
býti, tu nutno jest tasemnici několik hodin v slabé
kyselině chromové ponechati a pak teprve v silném
líhu uschovati.

 

0 zkamenělých houbách českého útvaru křídového.
Píše F. Počta.

. 0. Schmidt rozděluje křemenitá těliska hub vtyto
původní tvary:

1. jednoosé. Sem sluší řaditi jehlice rovné, za-
hnuté, trnité neb uzlovité na obou nebo:„jen -na
jednom konci přišpičatělé neb otupělé (obr. č. 25 7),

(Pokračování.) (S vyobraz, č. 25.)

které vždy střední chodbičkou jsou opatřený. "Tato
 

») Linstow nalezl boubel ten v střevě okouna, Dle Leu-
karta tam byl potrávou zavlečen, což jest pravděpodob-
nější, ježto dosuď není známa Taenie, jejiž boubel-bý
volně ve střevě žil.
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střední chodba neboli jakási duše otevírá se na venek
na jednom anebo na obou koncích, řídčeji jest zcela
uzavřena. Mladé, nedávno vytvořené jehlice jsou po
celé své délce na jedné straně otevřeny (obr, č. 25 la).

, 2. čtyřosé, to jest takové, které na zdkladě 4 os
zbudovány jsou (obr. č. 25 2). Sem stavíme rozličné
čtyrramenné jehlice buď pravidelné (a) nebo nedoko-
nalé, jimž jedno rámě schází (5), dále prodloužením

-jednoho ramena povstalé kotvy s hoření částí ve tři
jednoduché (c), neb opět se dělící větve (ď) rozdělenou,
aneb rozvětvením a rozpoltěním se konců nepravi-

delně čtyrramenné hvězdice (e). Zvláštní sem pří-
slušné útvary jsou jehlice, vějířovité (/). .

3. šestiramemnéjehlice na základě tří pod pravým
úhlem se křižujících os (obr. 25 34). Vedle těchto
pravidelných šestiramenných jehlic vyskytují se ještě
také 5, 4 až 3 ramenné ano i jednoduché válcovité
jehlice, které však vždy šestipaprskovou osní chodbou
vyznačeny jsou. Další proměnou jehlice tyto pře-
cházejí ve velmi úhledné růžencovité, kotvicovité a p.
tvary, jež později při podrobnějším popise jednot-
livých druhů seznáme. .

 

 C

 

a

 I
Obraz č. 25, Zkaménělé houby českého útvaru křídového. 1) Jehlice jednoosé. V pravo dole mladá jehlička, Zvětě.
2bkráte. — 2) Jehlice křemenitě čtyřosé, a pravidelné,  trojramenné, e s prodlouženým jedním raměném, d s kotvití opět
dělenou;enepravidelně rozvětvené, /f jehlice vějířovitá. Zvětš. 25kr, — 8) Jehlice křemenité, a šestiramenné, b mnohoosé,
c,d válcovité a kulovité. Zvětš. 26kr. — 4) Mříženina jehlic křemenitých (Craticularia). Zvětš. 60kr. — 5) Jehlice

s větším počtem ramen (Cyrtobolia). Žvětš. 45kr. — 6) Jehlice s uzly dutými (Diplodictyon). Zvětš, 45kr.

4, mnohoosé jehlice tvaru terčovitého, štítovitého
a hvězdovitého (obr. 25 č. 3b).
"Bo plné, kulovité nebo válcovité tvary (obr. 25
čís. 3 e, d). Osní chodby, ktéré bezpochyby za živa
ústrojnou hmotou naplněny jsou, chýbí pouze- posled-
nímu oddílu jehlic. U zkamenělých hub jsou chodby
tyto často velmi rozšířeny, u živých pak jemné a úzké.

C) Vápenná těliska neukazují nám tak hojných
proměn, jsou buď 3—4ramenná neb jednoduše válco-

„vitá. Jsou menší než-li jehlice křemenité, snáze roz-
rušitelné; obyčejně pravidelně. seřaděny a u zkame-
nělých: hub často ve vláknité svazky spojeny. Chodeb
ošuích není. :

Poněvadž tvar pevné kostry jediným spolehlivým
jest znakém, dlužno i dle rozličného uspůsobení částic
v masovině vytvořených houby rozdělovati.

Zittel dělí houby na 7 řádův a to:

I Myxospongiae. Houby beze všech (aneb velmi
nepatrných křemenitých) výtvorův,

II. Ceraospongiae. Houby s kostrou z rohovitých
vláken „složenou : :

III. Monacřinelitdae. Kostra skládá se buď z roho-
vitých vláken, mezi něž jednoosé jehlice křemenitě
se vplétají, nebo pouze z těchto jednóosých Křemeni-
tých jehlic.



IV. Tetractinellidae. Kostra jest složena hlavně
z pravidelných čtyřramenných anebo kotvicovitých
jehel se 4 osami.

V. Lóthistidae. Kostru budují úzce spletená vě-
tevnatá buď 4. aneb i víceramenná buď zcela ne-
pravidelná těliska křémenitá:

VI Hegactinellidae. Kostra skládá se buď z ojedi-
nělých aneb ze spojených šestiramenných jehel.

VIL Caleispongiae. Těliska jsou vápenitá.
My přihlédneme nejprve k Hexaetinellidám, nej-

krásnějšímu oddílu všech našich hub.

Hexactinellidae O. Schmidt.

Křemenité houby se šestiramennými jeblicemi
buď ojedinělými -buď mřížovitě spojenými. Mimo ně
nalézáme někdy úhledné jehličky na povrchu. Chodby
vodní, ponejvíce jednoduché a zřídka jen slabě roz-
větvené, vnikají ve směru radialním buď kolmo anebo
trochu šikmě do stěny a končí se obyčejně slepě, bez-
prostředně pod povrchem vnitřní stěny. Kostrám
řídce stavěným chybí někdy zcela zvláštní chodby,
jelikož voda všude volně kolovati může.

Celkem lze pozorovati přímý poměr mezi tloušt-
kou stěny a hustotou kostry a mezi vyvinntím se
chodeb.

Mimo tutopravidelnou soustavu chodeb nalézáme
ještě výjimkou tak zv. čnřercanalné soustavu, která
z rourovitých dutin jest složena a zvláštním srůstem
jednotlivých částic tělesa houbového povstala.

Kostru skládají, jak již pověděno, šestiramenné
jehlice, kteréž i u zkamenělých hub zkoumání pří-
stupny jsou, kdežto jehlice z masoviny vnější obyčejně
u zbytků zachovalých scházejí. "Tyto jehlice kostru
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budující jsou buď jednotlivé (isolované) a jen maso-
vinou k sobě vázány, buď pojí se spolu v mřížovínu
s otvory 4 neb vícehrannými (obr. 25 4). Spájení
jednotlivých ramen jehlic děje se způsobem tím, že
rámě jehlice jedné přilehne koncem svým k rameni
jehlice druhé, načež pak obě společnou vrstvou kře-
menitou se pokrývají a tak úplně dohromady splynou,
že bývalá jich samostatnost jen tím se jeví, že
v jednom rameni (někdy však velmi nezřetelně) dvě
chodby jsou naznačeny.

V kostře vídáme často nepravidelnosti, které
tím povstávají, že více než 6 ramen ze středního
bodu či-li uzlu vychází (obr. č. 25. 5).

Uzel jehlice naznačen jest buď silnějším ulože-
ním křemenité látky, jako napuchlina, buď tvoří za»
jímavou modifikaci t. zv. dutý uzel. Látka křemenitá
nevyplnila totiž zde celý uzel, pročež z jednoho ra-
mene ku druhému .jakési opory vycházejí, kteréž
jako hrany osmistěnu postaveny jsou. Prostřední
část jest prázna a chodbičky osní procházejí oněmi
oporami (obr. č. 25.
, Mimo tytohlovnf znaky dlužno povšímnouti si
ještě povrchu, který velmi často od vnitřní kostry
se liší a jen zřídka touž mřížovinou jako kostra
vnitřní tvořen jest. Obyčejně obalen jest krycí vrstvou,
která povstala buď

1. tím, že nejzevnější jehlice kostry na povrchu
silně se sploštily a nepravidelné výrostky vysýlajíce,
husté pletivo tvoří. Rámě ná zevnějšek jdoucí za-
krnělo, vnitřní pak souvisí ještě s kostrou; aneb:

2. vytvořením se od kostry zcela neodvislé: a
s ní nesouvisící jakési pokožky, která buď žádné ©
neb velmi řídké a malé otvory nese.

(Pokračování.)

AAAAAAAAA

Zprávy rybářské,
0 lovu tresek u Nového Fundlandu.

(Dokončení.)

Abychom podali nástin o nakládání tresky, před-
vedeme Novofundlandskou tresku v době, kdy se
z vody vytáhne, a budeme ji sledovati v rozličných
fasích, až stane se- schopnou pro obchodní vývoz.
Když rybářský člun, obtěžkán jsa denním lovem, do-
pluje k „stanici“-— rovné to podlaze nad vodou stojící
na kolech — tresky vyházejí se na podlahu-nástrojem
podobným podávkám. Ryby zmocní se nyní„hrdlo-
řez“, ozbrojený ostrým, špičatým nožem, kterým
jednou ranou přetne pokrývku žáber. a oddělí ji 'od
břicha, a zasadiv nůž do tohoto otvoru, rozpáře břich
až na konec. Pak učiní řez na obou stranáchhlavy
pod lebkou a odevzdá rybu„hlaváči“. Tento. nejprve
vyjme játra, která vloží do "nádoby vedle něho sto-
jící, aby se z nich dobylo tuku jatrového. Pak utne
hlavu, vyvrhne vnitřnosti, které se hodí do- nádoby,
aby zárovéň s hlavou se uschovaly pro farmáře,
Který míchaje je se zemí a hlinou, připravujez toho
zúrodňující mtvu. Jazyky: a hlasové ústrojí se též
vyjímají a.„nasolené (naložené) tvoří výtečnou lahůdku.

Na to přejde ryba ku „štípači“, který ji položí na
znak a drže ji jednou rukou rozevřenu, přetne jí
páteř nedaleko ocasu, a popadnuv takto uvolněný
konec, nadzdvihre jej poněkud a pak jej nožem po
délce rychle utne. „Solič“ ujme se nyní ryby a simyv
pečlivě každou kapku a skvrnu krvavou, nasolí ji
v kupách na nádvoří domku rybářského. Když po-
byla potřebný čas v soli, vyjme se'z hranice,- umyje
se a přenese se „na orstvu“, kdež se rozloží, aby
se sušila. „Vrstva“ skládá se z vodorovných. lísek
z tenkých tyčinek, pokrytých odřeným proutím a ne-.
sených svislými silnějšími koly, tak že vzduch má
pod ně volný přístup. Zde jsou tresky jako na bě-
lidle vystaveny dešti: a slunci. a vyžadují po dobu
tohoto pochodu stálé pozornosti. Za mlhavého nebo
deštivého počasí nebo na noc nahromadí se v malé
hranice s koží: na venek. Když jsou důkladně vy-
sušeny,“ vypadají bělavé a jsou připraveny -k uscho-
vání.. V: příslušném čase dopraví se do Kupeckého
skladiště nebo přístaviště, kdež se váží a vybírají
neb roztřidují do čtyř různých druhů -nazvaných
„kupecký“ (nejlepší), Madera, Zápodoindický (určený
pro Negry) a „dun“ nebo-li ryby polámané, které
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strašná satira na „přísné“ zákony: honebné, která
vydala. přece většina státův amerických na.ochranu
zvěři. Ve Spojených obcích těší se ovšem nádějí, že
v budoucnosti rozšíří "se fam místo bůvolů: miliony
jiného skotu, až jen všechny prerie budon vzdělány.
Než kdy se tak.asi stane, po tom se nikdo netáže.
Zdenění žádného lidského zápasu 0 Jsouonost, kterým

163

by se dala:ospravedlniti |nutnost podobného.jednání,
nýbrž. jest. to pouhá svévole, která je tímhroznější,
uvážíme-li, že to byli pobožnůžkářští Anglikáni, kteří
sobě vedli -jako vášniví: sportsmení, jakožjim i jinak
neslouží ohvalně: ke eti, že při.vší:svéenergii a při
všem svémvzdělání lehkomyslně  hubí les izvěř.

(DieNatur) n

0 zkamenělých houbách českého křídového útvaru.
Píše F%l. Počta. (Pokračování.) (S vyobr.č

V odstavcích dříve uveřejněných ') pokusili jsme se,
abychom seznámili laskavé čtenáře s hlavními výsledky
studia o zkamenělých houbách našeho křídového útvaru;
bylo nám ovšem při tom vzdáti se všeho hlubšího pro-
bírání. předmětu toho, nad jiné vděčného a poukázati
čtenáře své, jež by snad zajímalo hlouběji do věci vni-
knouti na odborné spisy, ne sice příliš četné, ale za to
často velmi vzácné, tak že poříditi si je, bývá věcí velmi
obtížnou, ano někdy i zcela nemožnou.. Míníme na konci
stručných popisů svých podati seznam nejdůležitějších
prací. -

Dosud probrali jsme nejkrásnější oddíl hub Hexza-
otinellůd, čímž jsme ovšem, jak již s počátku, vpřed-
mluvě stati této pověděno bylo, bohatosti našich vrstev

© křídových nevyčerpali; nyrí pak přicházíme k oddělení
druhému Lěčhestidae, jež pokud týče se počtu druhů,
Hexactinellidy převyšuje. :

Než přistupme již ku popisu oddílu toho.

Lithistidae

jsou křemenité houby skoro vesměs.tlustostěnné, zevnější
podoby velmi rozmanité, buď. se střední dutinou, buď
s menšími roztroušenými otvory; střední dutina bývá
také někdy zastoupena kolmými rourami.

Jehlice kostru skládající jsou buď zřetelně čtyř-
ramenné nebo nepravidelně děléné, na všem svém- povrchu
hrbolaté a drsné nebo jen nakoncích ramen kořenovitě
roztřepené, často všelijak zahnuté a těsně v sebe vple-
tené. Tím arci liší se velmi od pravidelných jehlic od-
dílu Hexactinellid v pevnou kostru spojených.

V kostře Lithistid a to zvláště na povrchu jejím
nalézáme ještě jehlice volné, jednoduše k oběma koncům
přiostřené neb i čtyrramenné s jedním ramenem v delší
stopku prodlouženým, jakož i rozmanité kotvice.

Zevnější podoba jest, jak již pověděno, velmi řoz-
manita. Spatřujeme zde tvary mísovité, pohárovité, listo-
vité, kuželovité a válcovité, ano i kulovité, hruškovité
a zcela beztvárné podoby vyskytují se dosti často, kdežto,
rozvětvené a stromovité rody poměrně řídkými jsou.
"Obyčejně jsou houby oddílu tohoto přirostlé a to

tak, že dolení čásť jejich zužuje se v kratší či-delší
stvol, který na svém konci kořenovitými výběžky a vě-
tvemi k náležitému upevnění opatřen jest -anebo tak, že
těloso houbové širokou základní plochou beze stvolu při-
sedá nebo konečně na způsob cizopasných povlaků jiné
předměty pokrývá. Výjimku činí jen několik málo rodů,

„Viz články roč. XIL na str. 40,, 67, 91., 128.4 151.

. 71578.)

jež, jak se zdá, vůbec žádné plochy přisedací neměly
„a volně. ve vodě proudypohybovati se mohly.

Jak u Hexačtinellid můžemei zde rozeznávatipředně
jednoduché tvary s jedinou střední dutinou a otvorem
jejím na vrcholi a pak složené tvary s četnými otvory
a dutinami. Mezi obě tyto skupiny sluší však klásti
zvláštní tvary, u nichž střední dutina soustavou kolmých
rour jest nahrazena, jakož i druhy ony, u nichž otvory
středních dutin (oscula) od oněch pro vpouštění vody
(ostia) nesnadno spolehlivě rozlišiti lze. Jiné zvláštní
skupení tvoří zde ovšem zase tvary beze všech otvorů
chodeb vodních, které zbudovány jsouce z řídkého a dosti
pravidelného pletiva jehlic, vodu k žití nutnou veškerým
svým povrchem propouštějí,

Voda vnitř tělesa houbového proudí se „rozmanitým
způsobem, a často jest nesnadno zě zkamenělých zbytků
spůsob ten určiti; tu se obyčejně předpokládá, že větší
otvory byly oscula, menší pak ostia.

Vůbec možno u Lithistid rozeznávati 6 různých
případů v uspořádání vodních chodeb, jež tuto podáváme;

1. od jednoho neb i od obou povrchů zevnějšího
i vnitřního vnikají jemné neb i hrubší zahnuté a- někdy
rozvětvené chodbičky do stěny;

2. jednoduché nebo rozvětvené, více. méně zahnuté
chodby běží v rovině téměř vodorovné od: vríějšího. po-
vrchu do vnitřní, střední dutiny; mimo to prorývá stěnu
druhá podobná soustava chodeb radialních, jdoucích ve.
směru opačném, tedy odstředivém;

3. jednoduché, rovné a často vláskovité chodby pro-

nikají stěnou ve směru odstředivém, to jest- od vnitřka
na vnějšek; vedle těchto probíhá ještě „druhá soustava
obloukovitých chodeb obyčejně s obrysem vnějším. tělesa
houbového rovnoběžných, které do vnitřní střední du
tiny ústí;

4, těleso houbovébývá prorváno kolmými rourami,
ku kterýmž obyčejně ještě radialní jemné chodbičky
přistupují;

5. celá stěna záleží z kolmých,kostrou vytvořených
desek čili vrstev klínovitých, mezi nimiž voda směrem
'radialním proudí;

6. zvláštních chodeb vodních není.
Kostra složena jest z jehlic hustě v sebe spletených,

k nimž na povrchu jednoduché kotvice a někdy i jehlice
masoviny přistupují. Poslednější jsou rozměrů velmi malých
a chybí zkamenělým houbám skoro. vždy.

„Pokud se pak týče jednotlivých tvarůkřemenitých;
"kostru skládajících, možno je rozvrhnouti ve čtyři snadno.
rozeznatelné skupiny:

: a) jehlice ze 4, vestředu pod úhlem 1209 se sbín
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hajících ramen,které jsou na svých koncích tu více, tu
„méně rozvětveny ňebo Kořenovitě' rožtřepeny“ (obraž ©
čís. 71. 4).

' Každá ze čtyř hlavních větví má obyčejně jemnou
osní chodbičku,' jež ve středu čili uzlusplynutím všech
4 chodeb -čtyřramenný kříž tvoří.

: Poódotknouti tu však dlužno, že zhusta nalézáme
v |praeparata kyselinou solnou leptaném čtvrté, nahoru
jdoucí rameno uražené a plochu lomu světlou se střední
jemnou tečkou — chodbou osní. Takovou poškozenou
jehlici znázorňuje nám obr. č. 71. A.

Spojení- těchto čtyřpaprskových jehlic děje se tím
způsobem, že rozvětvené konce 2 neb více ramen s0u-
sedních jehlic k sobě se přikládají, při čemž svými ko-

 

(Obraz č. 71. 4) Čtyřramenné jehlice 30kráte zvětšené. —
B) Velké hladké jehlice 30kr. zvětšené.

řenovitými výběžky tak hustě do sebe se vplétají, že
kostra nesnadno v jednotlivé dílce se rozpadá. —-

5) Jehlice jsou neobyčejně velké, 2—4 mm dlouhé,
na povrchu hladké a dělí se nepravidelně v několik
málo větví (obr. č. 71. B). Při tomto druhu jehlic vplé-
tají se postranní zahnuté větve hustě do sebe.

c) Z naduřelého středu vybíhá čtvero i více.ramen,
jež kořenovitými a rovněž úaduřelými konci svými ve
velmi nepravidelnou kostru se pojí. .

Způsob tento nalezen- jen u některých zkomenělých
rodů z jurského útvaru; u živých ani u zkamenělých
z útvarů silurského, křídového a třetihorního dosud
znám není. Protož také obraz číslo 72. znázorňující
tento tvar- není ' původní, nýbrž jest vyňat z výtěčného

díla Zittlová „Handbuch der Palaeontologie“.
: d)Kostrazáleží z jemných jeho zcela nepravidelně

+

rozvětvenýchss-osmí chodbou buď jednoduchou nebo ně-
kolikrátě- se dělící, Útlé azprohybané větve jehlic těchto
jsou buď všecky stejné tloušťky nebo možno jednu z nich
ná základě silnějšího objemu považovati za hlavní. Tato
hlavní: jákož i postranní větve pokryty - jsou na celém
povrchu svém jednoduchými neb i rozvětvenými výběžky

 

Obraz č. 72. Nepravidelné jehlice s naduřelými uzly
80kr, zvětňéné.

a trny, kterými pak jehlice v sebe se. zaplétají a tak
řídkou při leptání kyselinou solnou v jednotlivé dílce
se rozpadající kostru budují (obr. č. 73. A).

Ojedinělé jehlice povrchní viděti lze jen u velmi
příznivě“ zachovalých jedincův. U našich křídových hub,
které nebývají nikdy v příliš dobrém stavu, nelze jich
pozorovati, chceme však přece ctěným čtenářům svým
obrázkem č. 73. B ze zhora vytčeného díla Zittlova
překrásné jehličky tyto koótvičím podobné znázorniti, ma-

 

Obraz č. 73. 4) Neepravidelné trnité jehlice 60kráte zvětš,
— B) Kotvicovit jehlice na povrchu zvětšené 40kráte.

jíce na zřeteli, že co nepodařilo se nám, poštěstiti by
se mohlo jinému.

- Podotýkám zde ovšem, že jehlice podobné v -ně“
kterých vrstvách-našeho útvaru ojediněle -dosti zhusta
se vyskytují, ják později uslyšímo, kde však nepřinále-
žejí oddílu Lithistid, nýbrž jinému totiž Tetractinellid,

(Pokračování.) “

Rozhledy ve vědách přírodních.

, Fysika.

"Potřeba, stanoviti všeobecnou je-
dnotku světelnou, stávala se v době poslední
čím dále tím naléhavější. Do nedávna užívalo se,
fotometrie“ ponejvíce jenom v plynárnách, kde přirov-
návána svítivost různých plamenů plynových ku pla-
menům, libovolně za jedničky voleným. V Rakousku,

Německu, Anglii.a Americe užívalo se jako jedničky
světelné svíček normalních- (vorvaňových anebo pa-
raffinových); ve Francii pak olejové lampy Cárčelovy.
U každé této jedničky, aby docílen byl alespoň po-
někud souhlas rozličných měření, udáno bylo, mnoholi
látky za určitou dobu má býti spáleno, jak má plamen
býti vysoký atd., čímž ovšem ještě daleko nebylo do-
saženo té přesnosti a nezměnnosti jedniček, aby se



Krkonoše.
- Nástin přírodopisný. Napsal J. Kafka.

(Malý rybník). Neméně četny jsou mezi těmito
řasami „rozsivky, z nich zvláště Diatoma, Navicula,
"Tabellaria 4 j.

Dále přimíšeny jjsou četné hmoty cizí, jako zbytky
„mechů, výtrusy kapradin, pylová zrnka jevnosnubných
rostlin a, nezřídkai suchozemští tvořové, žejména roz-

-točí a kórovei, Se směsí touto vylovíme četné zá-
stupce živočišstva, z nichž nejnápadnější jsou předem

" nečetné larvy jepié a much (Ephemera, Čhironomus)
a jeden druh vodule tu a tam se objevující (snad
Campognatha Foreli Lebert), četní korýši, mezi nimiž

- nejhojnějšídes buchanka Cyclops rubens Jar, a četny
jsou též Cyclops -agilis Koch, čočkovec  Acroperus

„teucocephalus Koch, tu a tam i perloočka |Daphnia
magna., Při bedlivějším pozorování shledáme dále
i četnou faunu červů, mezí nimiž první místo zaujímají
ploštěnky jako Planaria absčissa, zvláště hojné Meso-
stomum. víridatum a svým ztažitelným rypákem vy-
značené Mesostomutv rostratum. Dr, Zachariaš nalezl
zde později v měsíci září ploštěnku velice zvláštní,
zástupce to rodu Momotus, jenž dotnd znám byljen
z vod slaných. Jest to Monotus relietus, při čemž se

: ukázálo, že prof. Duplessis-Gouretem.v jezeře že-
nevském nalezené Otomesostomum Margiense témuž
náleží rodu. Kdežto do nedávna rod Monotus nebyl
znám z vod sladkých,.známe pojednou z nich dva
druhy téhož rodui jest pravdě podobno, že i v jiných
jezerech evropských bude zastoupen. Hojni jsou pak

(Pokračov.)

též prvoci, z nichž zvláště kořenonožci zastoupení
jsou. četnými Diflugiemi s méně četnými Euglyphami
a Nebellami.

-Vzácné jsou druhy nálevníků zastoupených ně-
kterými Flagellaty., Tím byla by, zvířena rybníka
Malého vyčerpána, pokud lze seznáti ji pří nedosta-
tečných: prostředcích, jimiž ji zkoumati možno, neboť
ani dr, Zachariašovi nepodařilo se získati dovolení,
aby na jezírko dopravena býti směla k řádnémuvý-
zkumu nevybnutelná loďka, kterouž měl on sám při
výzkumu rybníka Velkého.

Velký rybník neláká svým okolím tou měrou
botaniky jako rybník Malý, jakkolii jeho stráně ho-
nosí se bujnou květenou Krkonošskou.  Floristickou
zvláštností jeho jest šíďlatka ježérné (Isoětes lacustris),
rostoucí na dně blíže výtoku Lomnice. Dr. Zachariaš
nalezl na větvích do vody ponořených vzácnou. řasu
Batrachospermum vagum Ag. a dr. Hieronymus z Vra-
tislavi -použiv jeho člunu, aby lovil řasy, nalezl při
březích dvě plísně, z nichž Peziza soutellata Linn.
jest zajímava svým rozšířením až do nejzazšího se-
veru, rovněž jako druhá méně hojná plíseň Vibrissa
truncorum Alb. Schw. I ve velkém rybníku jest po-
dobně jako v malém veliké množství řas zastoupených
druhy rodů Drapalnaldia, Ulothrix, Penium, Closte-
rium, Cosmarium, Euastrum; z diatomáceí Pinnu-
laria, Navicula, Tabellaria a j. :

(Dokončení.) :

0zkamenělých houbách českého křídového útvaru.
Píše Fil, Počta. (Pokračování.) (© vyobr. č. 108—106,)

Lithistidy lze dle čtyř rozličných tvarů jehlic snadno
rozvrhnouti ve 4 čeledě. Počneme-li s jehlicemi nejne-
pravidelnějšími, jež jsmebyli pod d) blíže popsali, bůde
nám: pojednávati o skupině, již nazval Zittel čeledí

Rhizomorina.

Hlavní znaky její určíme si dle toho, co bylo po-
věděno shora, dosti snadno. Kostra skládá se z jehlic
nepravidelně rozvětvených, po všempovrchu svém roz-

ličně dlouhými výběžky a trny: pokrytých a jednoduchou
nebo rozvětvenou chodbou osní opatřených. Jehlice ty
jsou buď řídce v sebe spletené nebo tvoří nepravidelná.

pletená vlákna. Povrch skládá se nejčastěji z jehlic men-
ších, podobných zcela oněm, jež vnitřní kostru budují
a jen zřídka kdy chová jednoduché, k oběma Koncům
přiostřené nebo jehlicovité tvary.

„© Pro snadnější určování lze čeleď tuto roztříditi ještě
ve 2 podčeledě:

A) Jehlice mírně rozvětvené s krátkou a jedno-
duchou osní chodbou v'řídkém pletivu. Rody: sem při-
slušící. jsou- vesměs jurské.

B) Jehlice silně rozdělené s osní chodbou roz-
větvenou často ve vlákna spletené.

Sem náleží mnoho nášich křídových rodů, které
" majíce ponejvíce skorostejný tvar jehlic, jen zevnější
podobou se liší.

Bolidium Zitt,

Houbové těleso jest podoby hlízovité nebo stromo-
vitě rozvětvené s povrchem hladkým anebo slabě jen
hrbolatým, bez střední dutiny a jen malými otvory čili
pory pokryté.

 

"Obraz čís, 108. Bolidium capreoli Róm.- sp. z Kamajku
: v přiroz. velik,

"Sem náleží několik málo druhů, jež Rómer jmenem.
:Amorphospongia označil. Za příklad uvádíme malý exem-
plář druhu Bol. eapreoli (obr. č. 103.).
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Astrobolia Zitt,

Jest podoby kulovité nebo blízovité, někdy tvoří
též tlustý povlak, Povrch nese větší počet otvorů s okrajem
"rýhovaným.

Sem náleží několik. druhů Reussem již popsaných
a to Cnemidium, conglobatum a stellatum (poslednější
pojmenoval Geinitz Onem. Reussi). Nejhojnější jest u nás
Astrobolia (Stellispongia starším jménem) Plauensis Gein.,
která. nejčastěji v podobě dosti tlustých. desek s otvory
většími na okraji paprskovitě rýhovanými se vyskytuje.
Řídčeji nalézáme ji v podobě nepravidelných hliz.

Chonella. Zitk.

jest podoby nálevkovité, pohárovité nebo talířovité, někdy
záleží jen ze složeného listu, jsouc buď krátce stopkatá
neb“se stvolem stloustlým. Obojí povrch pokryt jest ma-
lými kulatými otvory, od nichž rovné nebo trochu za-
hnuté chodby vodní do tlusté stěny vnikají. Stěna tato
složena jest z nepravidelného pletiva malých, silně tr-
nitých jehlic,

Náš křídový útvar vykazuje několik drahů sem pří-
slušících a hlavně jest to -okolí Kutné Hory (lomy u vsi
Bylan), kde zástupci tohoto rodu mocné útesy za deb
moře křídového tvořily. Celkem můžeme rozeznati pět
druhův. Chonella nětiďa (obr. č. 104, A) od Bylan jest po-
„doby nálevkovité, dole ve tlustý stonek zúžena, tlusto-
stěnná a nese malé kulaté otvory (u našeho jediného
exempláře jen na vnitřní straně, kdežto vnější povrch

 

Obraz č. 104. 4) Chonella nitida Poč. Z Bylan. — B) Se-
lišeothon Mantelli Goldf. sp.: Povrch vnější 2krát zvětšen.

vodpu omytjest). Krásný tento druh daroval „pan prof.
dr. V. Kuřz sbírkám našeho musea. .

Seliscotkon Zitt.

Podoby talířovité, mísovité, nálevkovité. nebo pohá-
"rovité, Vrchní okraj stěny naduřelý neb oblý neb šikmo
uťfatý. Stěna záleží z tenkých rádialních a kolmých vrstev,
"jež skulinovitými prostorami téže šířkyodděleny jsou
"(obr. č. 104. B). Prázdné tyto skuliny jsou v jistých
vzdálenostech přervány tenkými můstkovitými příčkami,

. jimiž jednotlivé kolmé. vrstvy spojené jsou a nahrazují
soustavu vodních chodeb, poněvadž jimi voda proudí.

: Vnitřní povrch: pokryt. jest kulatými a. mělkými
-otvory pro. vpouštění vody. (ostia), někdy jest též čet-
nými póry opatřen; vnější dósud hladký povrch. obalen

x

hustou křemenitou vrstvou, v nížjJsou zvláště blížestvolu
mělké prohlubiny,

Kostra skládá se z Jemných nepravidelně rozvět-
vených jehlic, které na celém „povrchu svém trnovitými

nebo kořenovitými výběžky pokryty jsou a na koncích
hlavních ramen slabě se rozvětvují.

Tyto jehlice přikládají se v kolmých vrstvách těsně
k sobě a některé z nich vyčnívají do skulin, čímž ja-   
Obraz č. 105. „Seliseothon giganteum Róm. ze Zbyslavi.

kési můstky mezi 2 vrstvami tvoří. Na povrchu jsou
jehlice ty trochu silněji rozvětvené a tvoří jemnou krycí
vrstvu, v níž za okolností příznivých jednoduché jehlice
zříti lze.

Sem náleží Selise. (Scyphia) MamtelliRenss z Bi-
líny a Kutné Hory (obr. č. 104. B) a pak druh u nás
nezřídka se vyskytující a velmi mnoho druhů Cupulo-
spongia : gigantea, Rómrem popsanému podobný. (Obraz
č. 105.). Jediný rozdíl jest: ten, že u nás nalézá se
druh ten v menších rozměrech. Mimo ty známeještě

z Čáslavi veliký jeden pohár.

-| Chenendopora Lamx,

Těleso houbové jest podoby pohárovité, nálevkovité
" nebo mísovité, tlustostěnné, ponejvíce tlustým stvolem
opatřené. Vnitřní povrch nese malé prohlubené otvory,
jimiž jednoduché obyčejně trochu zahnuté chodby vodní
počínají. Vnější povrch jest jemně dirkovaný nebo po-
krytý svraskalou vrstvou.

' Tento rod ve Francouzské křídě dosti hojný *) jest

u nás jen malými úlomky zastoupen.

* Verruculina 'Zitt.

Rod podoby nepravidelně nálevkovité, mísovité, bolt-
covité nebo listovité; velmi zhusta prohnutý, s krátkým
silným stvolem anebo. bezprostředně přisedavý s okrajem
svrchním jednoduše okulacenými. Na jedné (vnitřní) straně
jsou na vyvýšených bradavkách větší otvory (oscula) umí-
stěny, kdežto vnější povrch jen malé dírky nese. Od-
otvorů na bradávkách položených vnikají dosti široké
zahnuté chodbyaž asi do středu tlusté stěny a přijímají

- ") Tak uvádí francouzský přírodopisec Courtillier ve svém
spisu „Eponges fossiles des sables du terrain crétacé
de Šaumur“ asi na 40 druhů.



se. všech stran tenké chodbičky. Jehlice jsou velmi vý-
značně utvořené, tak že tvoří pro celý oddíl tento ty-
pický vzor. My podali jsme v obraze č. 72, jehlice to-
hoto rodu.

 

Obraz č. 106. A) Verruculina Phillipsi Reuss. Z Kamajku.
- B) Stichophyma sparsa Reuss.

Sem náleží velmi zhusta v korycanských vrstvách
se vyskytující druh Verruculina (Manon starším jménem)
Phillipsi Reuss. (obr. č. 106. A)

Amphithelion zit. tenkostěnný, jinak obrysem pře-
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dešlému se podobající. Obojí povrch nése na vyvýšeninách
více méně zřetelných větší otvory, z nichž dosti široké
chodbičky jen asi do středu tenké stěny vnikají. Jehlice
jsou jak u předešlého rodu ve vlákna spletené.

: Sem náleží Amphith: (Manon) tenue a miliare
Reuss, z nichž první dosti zhusta se vyskytuje v kořy-
canských vrstvách, hlavně uZbyslaví a Kamajku.

StichophymaPom.

Podoba vnější jest váloovitá, palicovitá neb i kulo-
vitá. Na ploše vrcholové zříti lze. několik z pravidla vy-
výšeným okrajem obroubených „otvorů vodních chodeb,
jež skorem celým tělem probíhají. Takéž po stranách

válce leží na -slabých vyvýšeninách otvory tyto. Mimo
to probíhá ještě tělem houbovým soustava radialních
vláskovitých chodbiček. Na povrchu přikládají se jehlice

těsně k soběa tvoří tak krycí vrstvu, jež oku neozbro-
jenému hladkou se jeví.. Jehlice kostru skládající neliší
se valně od daného. vzoru.

Sem řadí se dva, rovněž-dosti zhusta v našich ko-
rycanských vrstvách a to v podobách velmi rozmanitých
se vyskytující druhy Reussem Manonturbinabum a spar-
sum popsané (obr. 106. B).

(Dokončení.)

 

Rozhledy ve vědách přírodních.
Wysika.

O neobyčejných červáncích večerních.
(Dokonč.) Ku konci měsíce srpna r. 1883. udál se.
na ostrově Krakatoa v průplavu Sundajském velmi
silný výbuch vulkanický, který několikráte se opakuje
vychrlil vysoko do vzduchu ohromné množství jemného
popelu, kterým lodi v týž čas v blízkých mořích se
zdržující ve všech prostorách úplně byly zaneseny.
Vedlé toho skoro současně pozorovány silné eruptivné
výbuchy v Severní Kolumbii a na počátku října výbuch
na St. Augustinu v průlivu Cookově. Veškerý jemný
popel a prášek vulkanický rozšířil se velmi rychle
hlavně v krajinách tropických, tak že v západní Africe
již v srpnu r. 1883. pozorovány byly neobyčejně jasné
„červánky, kterýžto zjev. opakoval se vélmi často
v krajích horkých; úkaz- ten postupoval podél rov-
níka směrem od východu k západu, a šířil se při
tom na jih i sever. Podrobná data o ryčhlosti šíření
toho dosud sebrána nejsou, ale stane se tak co nej--
dříve péčí anglické“ Royal Society. Vysoká teplota
oněch dnů, kdy červánky ty byly u nás pozorovány,
dopustila, "aby vrstvy, chovající mlhu popelem tím
„nasycenou, vznesly se velmi vysoko, a. zvláštní možno
říci náhodou bylo asi, že tichý vzduch dnů. těch do-
volil, aby rozložení popelu bylo co nejstejnoměrnější,
tak že všechny podmínky pro vznik živě zabarvených
červánků byly vyplněny.

Aby tuto myšlenku právě vyslovenóu přímo odů- .
vodnil, "sestavil si Kiessling zvláštní přístroj, sestá-
vající ze skleněné koule, která slouží ku zachycení
umělé mlhy, z gumového dmuchadla, kterým řídil
tlak ve skleněné kouli, a ze vzduchového filtru; osvě-

tlení dálo. se heliostatem. Vhodnýmužívánímpřístrojů
těch podařilo se mu vedle jiných úkazů, jako jsou
okruhy kolem měsíce a pod., vyvoditi i umělé čer-
vánky, smíme-li tak nazvati úkaz podobný v mlze
umělé způsobený; zvláště pak dokázal, že dokud ne-
nalézaly se v oné kouli skleněné žádné pevné, sou-
částky, nezdařily se ani utvoření mlhy,- ani úkázy
difrakční. Právě tato čásť práce jeho hlavně: jest t0,-
která náhled jeho o vzniku neobyčejných červánků
činí velmi. pravděpodobným.

Jako další doklád své myšlenky Kiessling uvádí
onen červený kruh, který ža velmi jasných dnů kolem
slunce lze spatřiti, a praví, že vyskýtáním se jeho
dokázáno jest, že dosud ve výši vznášejí. se jemná
zrnka prášku vulkanického, neboť prý před r. 1883.
nebyl kruh takový nikdy pozorován. ' K tomu pouze
podotýkáme, že kruh takový skutečně již pozorován
byl a'to v letech čtyřicátých v Praže od tehdejšího
řiditele hvězdárny, což však nijak nemluví proti ná-
hledu Kiesslingově.

"Pro úpinosť chceme se též zmíniti o spiskup
Jul. Stoklasy „Neobyčejné úkazy kosmické“ vydaném
v Kolíně r. 1884., hlavně na důkaz, že.i u nás otázka
po vysvětlení známých červánků se pojednávala. Pan
spisovatel pozoroval, že v oněch dnech, kdy červánky
neobyčejně jasně vystupovaly, nalézalo se ve sněhu
napadlém neobyčejné množství kyseliny dusičné; vznik
její přičítá pak vedle působení sil elektřiny atmos-
ferické hlavně působení červeného světla na vzduch.
Červánky samy pak dle jeho. domnění jsou úkazem
podobným severní záři. Referentovi, se základní my-
šlenkou spisku toho souhlasiti nelze.

Zajímavý článek galvanický sestavil před
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hroznů, kdyby: réva sama nucenabyla plaziti se po
zemi, kde by hustým krovem listů nepronikly ku
květům teplé paprsky slunečné, kde by zamezen,
aneb aspoň znesnadněn byl.přístup vzduchu a hmyzu,
kdežto naopak. byla: by volna. cesta slimákům a po-
dobné škodné havěti!:Aby. zachránila plod od hní-
loby, šplhá dýně /i: tykev. a vůbec. při: bedlivějším
pozoru shledáváme, že "veškeré rostliny špihavé hledí,
pokud -jim jenom lze, povznésti se od země. Jak

2

„chudě vypadá na př. chmel, plazící se po holé- zemi,
třeba se slunil'v plném světle, naproti šťastnějšímu
druhu; jemuž popřáno vinouti se v houští, o. kolik
silnější .a květnatější jest vikev -ptačí ve křoví se
pnoucí, proti družce vyrostlé náhodou opodál a marně
se snažící -zachytiti se slabých stebel trávy! .

Doufám, že postačí těchto několik příkladů „boje
o život“ u rostlin šplhavých. :

(Ďokónčení.)

AAAAAAAAV

0 zkamenělých houbách českého křídového útvaru.
Píše Fil. Počta. (Dokončení.) (S vyobr. č. 120—122.)

Coelocorypha Zitt,

Jest podoby rozmanité, válcovité, hlavaté nebo vše-
lijak ve tvary dobrodružné prohnuté, a často i z něko-
lika jedinců srostlá. Na vrcholi vypouklém jest dosti
mělká a úzká -střední dutina; -stěna jest velmi tlustá

„a kolem střední dutiny rozloženy jsou zhustá paprsko-
vité chodbičky.. Dosti často vyskytuje se v nalezištích
korycánských vrstev druh sem náležející, který jest po-
doby velmi rozmanité, „Jeden takový tvar spatřujeme na
obraze č. 120. A

Seytalia Zitk,

Dlouze válcovitý, zřídka palicovitý jednoduchý neb
i rozvětvený, velmi tlustostěnný rod s rourovitou střední
dutinou až ku basalní obyčejně trochu zúžené části tě-
leso houbové pronikající. Do této střední dutiny ústí

 

Obraz č. 120. A) Coelocorypha obessa 'Poč. Ze Zbyslavi.
—B Malý exemplář Seytalia pertusá.. Rss. sp. z Velími.

množství radialních chodeb, které na zevnějšek se zúžu-
jíce: na povrchu vpodobě malých. direk na venek vy-
cházějí.

: Jehlice, podobajíce se oněm- u ostatních rodů, jsou
silně rozvětvené a trnité.

Hlavního. zástupce rodu tohoto „spatřujeme vhubě
Reussení Cnemidium pertusium. popsané. Ku druhu to-
mato, jenž nenísice -obyčejným zjevem v našem útvaru

(eso. houbové -pronikající střední dutinou.

„vrstev korycanských,
“ pod jménem Spongia' ramosa Mant.;

ale přece poměrně dosti zhusta se vyskytuje, počítáno
bylo ve starších spisech množství hub zcela jinam pří-
slušných, čímž „se stalo, že druh tento za nejobecnější
ze všech hub se pokládal, Obr. č, 120. B znázorňuje nám
malý exemplář toho druhu. : :

Stachyspongia: Zitt.

Válcovitá honba s jednoduchou rourou .a celé tě-
Po stranách

na povrchu pokryta jest dosti vysokými kuželovitými trny.
Ostatní ústrojnosť jest podobná jak u rodu předešlého.

U nás nalezeny nepatrné úlomky tohoto rodu v ko-
rycanských vrstvách.

2, čeleď Megamorina. hd

Jehlice jsou velké, prodloužené, hladké.a prohnuté,
nepravidelně rozvětvené nebo jen na koncích vidličnatě
rozdělené 's jednoduchou osní chodbičkow řídce.v sebe
vpletené (viz obr. č. 71.). Mezi nimi jsouněkdy jehličky
tvaru u předešlé čeledi (Rhizomorina) obyčejného.

Z oddělení tohoto. nelze. nám 8 jistotou z našeho
« křídového útvaru žádné houby uvésti.

Reuss uvádí sice ye spise svém z rozličných nalezišť
teplických -a  březenských houbu

kterou Zittel sem
jakožto nový.rod Doryderma řadí.

Jest ovšem otázka, bylo-li uřčení Reušsovo při teh-
dejším zastaralém způsobě popisování spolehlivým; nám
nepodařilo se ve velmi četném materialu musejním druh
tento nalézti.

Druhý takéž s jistotou neurčitelný rod sem bez-.
pochyby příslušící poskytují nám jizerské vrstvy. Tam

objevují se ve velkém množství dlouhé válcovité. houby
s úzkou střední -dutinou až. ku basalní části sáhající,

v divé směsi přes sebe a nad sebou položené, tak že
na nich následkem toho rozličné záhýby povštávají. Po-
něvadž se nám podařilo z jedné takové houby několik
úlomků velkých jehlic dobyti, klademe tyto válcovité
dlouhé- tvary k rodu Isoraphinia Zitt.

3. čeleď Anomocladina.

Jehlice složeny jsou zé čtyř anebo více hladkých
z naduřelého středu vybíhajících ramen; jež. na koncích
svých samy jsouce naduřelé“ v kořenovité výběžky se



272

rozdělují (viz obr.č 72.) Jednoduché jehlice Jsou dosti
hojné. Čeleď tatomá asi 4pouze jůrské rody.

4. čeleď, Tetraciadína.

, Jehlice se čtyřmi na konei rozvětvenými rameny,
v nichž viděti jest osní chodbu, ve středu pod úhlem

(71209 se sbíhající, (viz obr..č, 71). Často nalézáme ng
povrchu jiné ještě jehlice tvarů velmi rozmanitých.

. « I tuto čeleď lze, dle tvaru jehlic rozděliti ve tři

skupiny.
A)Jehlice jsou nezřetelně čtyřramenné.
Jediný sem příslušící rod Aulocopium jest. znám

2 ruského siluru a z Německa, kdež někdy v diluvialním
štěrku se vyskytuje.

B) Jehlice se čtyřmi hladkými, zřídka trochu hrbo-
latými a na koncích rozvětvenými rameny.

Phymatella Zitt.

Podoby hruškovité s naduřeninami: ponejvíce blíže
doléní části se vyskytujícími, Na vrcholi jest mělká střední
datina. Mimo čtyřramenné jehlice nalézáme též jedno-
duché k oběma koncům přiostřené a kotvicovité.'

Sem náleží Reussem pod jménem Siphonia elongatů
popsaný drůh. Mimo to sem řadíme jeden v kyz pře-
měněný exemplář, jenž vnější svou podobou připomíná
Guenstedtem popsaného druhu Spongites plicatus. .

. Siphonia Park.

Jest houba podoby fíkovité, hruškovité, jablkovité,
někdy následkem zaškrcenin i laločnaté, téměř vždy na
stopce. Vrchol nese hlubokou. střední dutinu, na jejíž
stěnách jsou -otvory podélných chodeb vodních nejvíce
v řadách kolmých a vodorovných. Tyto dosti široké vodní

 

"Obraz č. 121. Siphonia: sp. v půli proříznutá.

chodby probíhají obloukovitě, rovnoběžně s obrysem“ ze-
vnějším ve středu, jsou však :kolmější'a přecházejí pak
rovně do: stvolu (obr. č. 121.) Mimo ty. jsou též
slabší. radialní chodbičky, .

: Pokud se týče Kostry,- shoduje se s popisem při
čeledi hořeji udaným. Ve stvolu jsou někdy zvláště při
delších stoncích jednotlivé Jehlice v jednom .směru pro-
dloužené.

„Náš křídový útvar nevykazuje mnoho těchto v jiných
zemích. velmi hojných krásných hub. Nejznámější jje Siph.

: (Obr: č. 122. A4)

pyriformis, kteráž; ač'také dosti zřídka,- vkórycnňských
vrstvách u Zbýslávi,- Kamajku a jinde se nalézá.: .

My setkáváme se sice:S podobnými houbami dosti
hojně, než poúěvadž isnohé náležející k oddělení zeeky:
jinému (vápenaté č.. Galeispongiae)' podobný mají“ tvar
vnější, je vždy při určávání velké opatrnosti třeba: a nutno
dřive o stavbě kostryse přesvědčiti,: než učiníme defi-

nitivní výrok o povaze >těchto vkamenělin.
,

JereaLamx.

Hruškovité, kulovité, obráceně lahvicovité až i vál-
covité podoby; jednoduchý, zřídka v rozvětvenou kolonii
srostlý druh s basalní částí rozšířenou nebo větevnatou. —

 

Obraz č. 122. A) Jerea sp. Nahoře pohled na vrchol. — B)
Astroeladia Iaevis Róm. sp. z Kamajku.

Vrchol obyčejně vodorovně utatý nebo zřídka málo
prohloubený nese několik otvorů podélných "kolmých
chodeb.

Jednotlivá Tamena „jehlic rozvětvují se. zde někdy
„ve dví.

I tento v jiných zemích hojný druh jest u nás slabě
zastoupen. Za vzor uvádíme jeden druh. z Kamajiu.

Astročladča Zátt.

Válcovité nebo stromovité-podoby massivní bez střední
dutiny. Povrch jest kryt hladkou. vrstvou, vníž.ojedi- .
nělé paprskovité a mělké otvory (oseula) láží. Pod Krygí
vrstvou jest povrch dirkovaný, Tělém. samým probíhá
kolmo několik jemných -chodeb.vodních. Kostra záleží
z velmi malých čtyřramenných jehlic. -

Sem náleží úěkolik u nás se vyskytujících draků.
Nejobyčejnějším v koryeanských vrstvách jest Astrocl.
laevis (obr. č. 122. B)

C) Jehlice čtyřramenné na koncích sitně' róavětvené.:
Na povrchu kostry jsou kotvičovité rebo laločnaté je-
hlice malým stvolem :opatřené.

Z tohoto, nepravidelnou kostrou Svou se vyznaču-
jícího, oddělení lze nám uvésti jen * ,



- Rhogadinia Zitt.,

kteráje podobyboltcovité, ploché, krátkým asilným stvolem
přisedlá a. tlustostěnná. Na obojím povrchu spatřujeme
buď radialně seřaděné nebo nepravidelně roztroušené

trhliny. Rod tento má-několik druhů jehlic, mimo čtyřra-'
menné na- povrchu hrbolaté nalézáme ještě. kotvicovité
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a laločnatě deskovité jehličky. © U -nás nalezen: jediný
úlomek této velezajímavé houby. „

Tím jsme. probrali a v hlavních rysech popsali ve-
škeré z naší křídy známé rody Lithistid; doufáme, že -

jsme tímto kratičkým článěčkem aspoňponěkud přispěli
k utvoření úsudku o bohatosti zvířenymořské v naší
vlasti za: doby křídové.

rn

© Rozhledy ve:" vědách přírodních.

Biologie.

"Užitečnost pavouků vlesích. Jest známo,
že proti. nemocím lesů, proti milliardám drobných,
strom hubících organismů, bývá člověk naprosto malo-
mocným. Nepomůže-li si příroda sama, nebývá v moci
lidské také zlo, k. p. zhoubný hmyz z lesa odstra-
niti, Někteří drobní hmyzové jsou způsobilí tak mocně
Se rozmnožiti, že — nebýti překážek přírodou samou
tomuto rozmnožení na úkor kladených — za krátko
by celé krajiny lesů zbavili. Cervec smrkový — Le-
canium racemosum — k. p. mívá do roka až 2000
potomků, kteří se opět tak rychle množí, že za
příznivých okolností v brzku jediná taková rodina
celý strora by zhola zničila. "Takovému zhoubnému
rozmnožení hmyzu zabraňují za obyčejných, lesu
příznivých poměrů různí činitelé, za jakéž dosud
byli považováni ptáci, užiteční hmyzové zvláště lumci
a mouchy tachiny, hlavně však počasí vývoji škodného
hmyzu nepříznivé. K těmto činitelům dlužno připo-
čísti dle pozorování C. Kellera ještě jednoho velice
důležitého činitele, totiž pavouky. Hmyzolov pavouků
zejména v lesích, nebyl totiž posud tak oceněn, jak
zasluhuje anebylačinnosťpavouka ve velkém hospo-
dářství přírody co do užitečnosti. náležitě poznána.

Velmi obyčejným zjevem na mladých smrčkách
jsou ony, ze ztlustlých listů pupenů povštalé, mladé
šišee podobné nádory, které způsobuje mšřce smrková
(Chermes abietis L. == Ch. viridis Ratzb. et coccineus
Raizb.) (Již Clusius znal tyto nádory a správně po-
znav původ jich r. 1583. je popsal). . Když pak jed-
notlivé komůrky šiškovitého nádoru pukají a okřídlené.
mšice, z nich vylézajíce, na smrčkách se objevují, tu
dostaví se. na takové stromky hojnost oněch známých
dlouhonohých, nepravých pavouků, t. z. sekáčů (Pha-
langiumopilio L.), aby mšice honili. Užitečnouw činnost
sekáčů lze stanoviti jednak, ohledáme-li zažívací jich
ústroj, jednak krmením. Sekáč jest noční.zvíře a shání
také svou potravu v noci. Mimo ně vyskytují se na
smrčkách řečenou mšicí pokažéných v hojnosti a za
týmž účelem praví. pavouci, z nichž zvlášť jistý druh
Tetragnatha extensa' lze často přistihnouti, jak oběť
svou, V kusadlech drží. Jiný pavouk Clubione holo-
seřicea, který dle Kellera výhradně mšicemi se. živí
4 „zvláště v. chmelnicích, honě mštct chmelné (Aphis
amuli), užitečným jest, dostaví se v dobu, kdy Chermes
est dospělý, ve značném počtu na poškozené smrčky.

Přes.celé léto mladá smrčina čistotou svou oku
ahodí,poněvadžjenmálo pavučin ji znešvařuje. Avšak
r.srpnu. počnou pavouci náhle větší činnost: rozvi-

novati. Úkaz tenjest jakési pipřiz působení živeta pa-
vouků k vývoji mšice Chermes věrědis,-jejížto ná-
dory tepřve v srpnu pukají a oňa tím čásem z ko-
můrek svých vylézá. Velmi činně zabraňuje jí rozší-
řiti se Linyphia montaná, která zapřádajíc nádory
mšiče zúplna, klidně na vylézající mšice čeká. Totéž
činí i jiný druhpavouků Theridium varians. Na mo-
"dřínech žije jiná mšice tohoto rodu Chermes laricis,
Ta nezpůsobuje žádných nádorů, nýbrž ssáním jehlice
křiví, Mezi jehlice takovýchto stromů zahnízdí se malí
pavoučci (Linyphia, Theridium a Clubione) a loví
mšice velmi vydatně. Jakmile se na takovém stromku
byli objevili řečení pavouci, okřeje a- vzmůže se
stromek velmi brzy. Vydatným způsobem zabraňují
pavouci rozšíření čeruce smrkového. Tento škůdce na-
padá nejradějí stromy 0 samotě sťojící a prozrazuje
svou přítomnost hnědými, do vřetene hustě postave-
nými puchýři na mladých větévkách stromu. Na stromě
červcem nakaženém drží se pavouci od jara do pod-
zimu. Zvláště byl zde pozorován Micryphamtes ru-
bripes; o užitečné jeho činnosti svědčily četné zbytky
mšic v pavučině. Však nejen v lesích jehličnatých
anobrž i v lesích listnatých znamenánabyla užitečná
činnost pavouků. Velmi pronásledování jsou jimi
malí škůdní nosatci (Phyllobius, Polydrusus, Metal-
lites a j.). Některé druhy pavouků, jak Keller py-
tváním rodů Thomisus, Clubtone, Micryphantes a Te
tragnatha se přesvědčil, slídí po vajíčkách. rozmani-
tého hmyzu. Na ovocných. stromech hubí malý pa-
„vouček Theridium velmi škodnou mětcí krvavou (Schi-
zoneura lanigera) a křižák nejraději poblíže takové
kolonie mšic svou pavučinu nalíčí,; chytaje individua
okřídlená. Ref. K. Polák.

Mineralógie.
(Nové mineraly.) (Dokončení.)

Bertrandit. Rhombické, lesklé, tabulkovité křy
staly barvy žlutavé,jevícíplochy: OP (601, oP (110),
čo Př (100), co P3 (310)co Pč5 (010 © PŠ (180) PS
(011) ab (031). T.< 6, Sp. — 259. Dmuchávkou
žíhán jsa netaje. V žáru ztrácí 6—-79/, vody, jež má
reakci slabě kyselou. Chem. sloučenství: Si,O;Be,H,,
Naleziště: Petit Port a Barbin.

Bertrand, Damour. Bul de la Soc. min. de France. 1888"
p. 252.

Groddekit. Drobounké, průhledné, hexagonalné
krystalky, rázu gmelinitu, vyznačující se silným skel-
ným leskem, Poměr 08::a:č-=1:07258. T. z 3—4.
Chém. šlož.: 8i0, 51:2, Al,0, 12, Fe,O, 77, Óa0 11
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