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ÚVOD . 

.Asi před šesti lety byla mi odevzdána ku vědeckému zpracováni zásoba rudistů z českých 
křídových usazenin ve sbírkách musea království českého uložená a dlouholetým, neunavným 
sbíráním komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech snesená. 

Vedle značného počtu rudistů, někdy dobře zachovaných a dobrý názor o vnitřním 
ústrojí poskytujících, přiměla mne i všeobecná zajímavost, která pojí se k těmto vymřelým 
a dosud nedokonale známým živočichům k tomu, abych, pokud možno, důkladně a soustavně 
drahocenný material ten zpracoval. 

K tomu třeba bylo nejen srovnávání našich jeclinc11 s kusy z ciziny známými, nýbrž 
i, pokud možno, úplné obeznámení se s četnou a často bohužel velmi nepřístupnou literaturou. 

I podniknu! jsem tudíž za tím cílem několik výletů dilem do našich českých nalezišť, 
dilem i do ciziny, při kterých jsem se vždy podpory slavného přírodovědeckého sboru musea 
království českého těšil, jemuž zde povinné díky své skládám. 

I navštívil jsem v cizině města Vídeň, Budapešt, Drážďany, Vratislav, Berlín, Mnichov, 
Stuttgart, Strassburg, Paříž a Brusse!. Laskavostí přednostů musei a vědeckých ústavi'1, jakož 
i knihoven mohl jsem téměř veškerou literaturu o rudistech jednající prohlédnouti a mnoho 
cizích jedinců s našimi porovnati. 

Konám proto jen milou povinnost, vzdávám-li na tomto místě všem pánům, kteří jednak 
přívětivou úslužností při návštěvě mé, jednak radou svou mi nápomocni byli nejvřelejší díky. 

Jest to v první řadě velectěný učitel můj pan prof. dr. A. Frič, který povždy mi 
radou i skutkem pomoci poskytovala pak pánové: tprof. dr. J.Krejči, prof. dr. O.Novák, 
vrchní horní rada prof. dr. W. Waage n, prof. dr. G. C. La u b e, knihkupec F. Temp s k y 
v Praze, dvorní rada dr. F. rytíř Hauer, kustos Th. Fuchs, dvorní rada a ředitel c. k. 
geolog. říšského ústavu D. St u r, prof. dr. F. To u 1 a ve Vídni, kustos dr. Kr e n ne r, ředitel 

kr. uherského geolog. ústavu J. Bockh, vrchní geolog dr. J. Peth6 v Budapešti, tajný dvorní 
rada dr. H. B. G e in i t z, assistent dr. J. De i chm ii 11 e r v Drážďanech, tajný horní rada dr. 
F. Roemer ve Vratislavi, prof. dr. G. Boehm ve Freiburce ve Breisgavě, tajný dvorní rada 
dr. B eyrich, horní rada a ředitel geologického ústavu V. Ha u che corne, prof. dr. W. Dam es, 
v Berlíně, prof. dr. K. A. ryt i ř Zit t e 1, assistent dr. C. S c h w a g e r v Mnichově, kus to s 
prof. O. Fraas ve Stuttgartě, prof. dr. W. Benecke ve Štrassburgu, prof. Fischer a prof. 
St. Men i e r na jardin des plantes, prof. H. Bay 1 e a prof. H. Do u v i 11 é na école des mines, 

1* 



4 2. D1·. F. Počta: 

prof. Mu ni e r Ch a 1 mas na Sorbonně v Paříži, prof. E. Rene v i e r v Laussaně, prof. dr. 

E. rytíř Dunikowski ve Lvově, professor dr. J. Steenstrup v Kodani a prof. dr. H. 

Tra u t s c h o 1 d v Moskvě. 
Při prohlíženi značnější zásoby zkamenělin jistých ohraničených čeledi přicházíme často 

na tvary, jichž určeni dle dosud platných zásad velice nesnadným jest. Bývá to většinou ne

příznivý stav zachováni, který nepřekonatelné překážky stavf nám v cestu aneb i cizí, neoby
čejný zjev zvláště u čeledi vymřelých, který v nynější zvířeně nemá podobného. Jak máme 

určiti ku př. houbu zkamenělou, jsou-li veškeré stopy po jehlicích vyhlazeny, jak mlže, nenf-li 

možno dopátrati se zámku;? I zbyly by v případě takovém cesty dvě; buď vůbec nevšímati si 

dále zbytků takových, arieb popsati ústrojnost jejich, pokud stav zachování tomu dovoluje, 

a vřaditi je do soustavy stávající. Jest na bíle dni, že mnohý mylný náhled touto druhou 
cestou povstává, který teprve nálezem jiných, lépe zachovaných zkamenělin téhož druhu opraven 

býti může. První cesta byla by ovšem velice pohodlnou, ale s důsledností jsouc sledována, 

měla by smutných následků na naše palaeontologické vědomosti. Což věděli bychom o silurských 

mlžích, kdyby nestor palaeontologie Barrande se byl tou zásadou řídil? 
A jedinců špatně zachovaných, bez zámku nalézáme dosti hojně i ve skupině, o niž 

jednati jest. I já jsem nevolil jíti cestou první, pouhé jednoduché negace, nýbrž snažil se, 
pokud možno, i ze zbytků neúplných ústrojnost a obraz zvířete doplniti a doufám, že nechybil 

jsem zvláště již proto, že právě mezi takovými nedobře zachovanými jedinci nalezly se tvary, 
které zvláštní ústrojnosti svou uvnitř stěn skořápkových pozornosť naši vším právem nad míru 

(na sebe) poutají. 
Nauka o rudistech, zvláště pak onoho oddělení, jež se ku Chamaceim stavělo, jest 

poměrně mladou ; dosud novým způsobem popsáno rodů i druhů velmi málo, tak že pracovnici 

nynější, kteH na základech, jak nyní ustáleny jsou, dále budují, setkávají se při pozorováních 

svých stále s novými tvary, které dosud ve vědu uvedeny nejsou a které popisu a jména 
vyžadují. I vyskytují se tím způsobem nová jména, která nikterak ovšem ku zjednodušení 

nauky nepřispívají. 
Dále pozoruhodno při vymřelé čeledi této, že poskytuje množství přechodnfch tvarf1, 

mezi nimiž možná udati sice hlavni typy nikdy však určité meze jednotlivých druhů. Největší 

měnlivostí vyznamenává se rod Caprotina, jak o tom na příslušném mfatě blíže jednáno bude. 
Rozhodnuvšfnm se vydati práci tuto - pokud vfm první větší palaeontologické po

jednáni - v jazyku českém, bylo mi v některých případech na.vrhnouti nová jména pro výrazy 
ve spisech francouzských a německých ustálené. Počet jich jest však velice skrovný a jsou 

s ustálenými našimi vědeckými terminy obdobně tvo:fony. 
Dále třeba uvésti, že téměi' veškeré originály jsou majetkem musea království českého 

a jsou ve sbírkách jeho uloženy. Nepatrný počet jedinců z jiných ::;ufrek označen při popisu. 

Ze zkamenělin, jež Re u s s v Čechách nalezl a popsal, viděl jsem jen sbírku Lobkowiczovu 
v národním museu v Pešti, bohužel ve stavu ne přiliš spořádaném. Sbírka druhá, 1.i;erou 
Re u s s c. k. dvornímu přírodovědeckému museu ve Vídni daroval, byla následkem stavby nové 

budovy a stěhování sbírek složena do beden, z nichž, pokud vím, dof'.1Hl vysvobozena nebyla. 
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a) která jednají o rudistech vyskytujfcich se v českém kl'fdovém útvaru, 
b) ve kterých se popisují nové rody, druhy ze zemí jiných, soustava rudistů, ústrojnost 

aneb vztahy jejich ku měkkýšům žijícím. 

O spisech, jež v ohledu tom Čech se dotýkají, bude ještě obšírněji v odstavci jiném 
pojednáno. 
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Tome III, str. 131. 
90. H. B. G e in i t z. Grundriss der Versteinemngskunde. 
91. G. Gem m e 11 ar o. Appendice sopra tma nuova specie cli Sferulite: Atti Acad. 

Gioenia cli scienze nat. cli Catania. Tomo III, str. 131. 
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92. 1845-47. A. d'Orbigny. Mollusques vivants et fossiles, ou description de toutes les 

93. 1847. 

94. 

95. 

96. 
97. 

98. 1848. 

99. 

100. 

especes des coquilles et des mollusques. 
F. v. Hauer: Haidinger. Berichte iiber Mittheilungen von Freunden der Na
turwissenschaften. Band I, str. 142. 
F. v. Hauer. U eber Caprina Partschii, eine neue Bivalve aus clen Gosau
schichten: Haidinger. N aturwiss. Abhancll. Band I, str. 109. 
A. d'O rb i g n y. Considerations zoologiques sur la classe des mollusques bra
chiopocles : Annales des scien. nat. Tome VIII. 
- Palaeontologie Franctaise, Terrain crétacée. Brachiopodes. 
P. de Ry c k hol t. Mélanges Palaeontologiques: Mémoires couronnées et Mém. 
de sav. étran. Tome XXIV. 
J. Bailey. Note concerning the minerals and fossils: J. W. Albert. Report 
of the Secretary of War. and mape of tbe examination of New Mexico, str. 131. 
G. Gem m e II ar o. Sopra una varieta della Hipp. Fortisi: Atti Acad. Gioenia lett. 
scien. et arti. Tomo V, str. 33. 
J. St e e n strup. U ddode Skalclyr of Hippuriternes og Cyathophylernes Slaegt: 
Oversigt k. Dansk. Selskap Forbandlingar, str. 86. 

101. 1849. L. Saemann. Observations sur quelques coquilles de la famille des Rudistes: 

Bull. soc. geolog. France. Serie II. Tome VI, str. 280. 
102. D es ha y es: Bull. soc. geolog. France. Serie II. Tome VI, str. 285. 
103. F. Roemer. Texas. 
104. S ha r p e. On tbe Secondary Rocks of Portugal: Quarterly J ournal of geolog. 

Society. Volume VI, str. 178. 
105. 1849-50. H. B. G e in i t z. Das Quadersandsteingebirge o. Kreidegebirge in Deutschland. 

106. 1850. Fr. Dix on. The Geology and Fossils of tbe tertiary and cretaceous Formation 
of Sussex. 

107. A. cl'O rb i g n y. Prodrome de Palaeontologie stratigrnphique. Vol. II. 

108. *- J. Steenstrup: Frorip. Tagsb. Nro. 130, str. 193. 
109. 1851. De sh a y es. Observations sur le Spherulites calceoloides: Bull. soc. geolog. 

France. Serie II. Tome VIII. str. 127. 
110. A. d'O rb i g n y. Cours elementaire cle Palaeontologie et de geologie stratigra-

phique. Tome II, Fascicule 1, str. 92. 
111. 1852. Bronn et Roemer. Lethaea geognostica. 
112. E. G. G i e b e I. Deutschlands Petrefacten. 
113. E w al d. U eber Biradiolites : Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesell. B. IV, str. 503. 

114. F. A. Q u e n st e d t. Handbuch der Petrefactenkunde. 
115. F. R o e m e r. Die Kreidebildungen von Texas. 
116. 1853. R. A. Philippi. Handbuch der Conchyliologie und Malacozoologie. 
117. Guéranger. Essai ďun. repertoire palaeontologique du département de la 

Sa1the. 
118. A. E. Reuss. Ueber zwei neue Rudistenspecies aus den alpinen Kreideschichten 

der Gosau: Sitzgsber. kais. Akad. d. Wiss. Mathem.-nat. CI. Band XI, str. 923. 

Třida math.-přlrodov. VII. 3. 2 
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119. 1853. Michelin. Sur un fragment presumé d'Hippurite: Bull. soc. geolog. France, 
Serie II. Tome X. 

120. 1854. H. Co q u a n d. Description geologique de Province de Constantine: Mémoires 
soc. geolog. France. Tome V, str. 14 7. 

121. F. Ze ke 1 i. Ueber Radioliten: J ahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Band V, 
str. 205. 

122. A. E. Re u s s. Beitrage zur Charakteristik der Kreideschichten der Ostalpen: 
Denkschriften kais. Akad. Wiss. Band VII. 

123. 1854-55. S. P. Wood w ar d. On the Structure and Affinities of the Hippuritidae: 
Quarterly Jouru. geolog. Society London. Volume X, str. 397, Vol. XI, str. 40. 

124. *1853-55. F. J. Pictét. Traité de palaeontologie ou hist. nat. des animaux fossiles. 
125. 1855. E. Bay 1 e. Sur la Structure des coquilles du genre Hippurites: Actes soc. hel

vetique scien. nat. reunie a la Chaux de Fonds, str. 177. 
126. - Observation sur la structure des coquilles des Hippurites suivies des quelques 

remarques sur le Radiolites: Bull. soc. geolog. France. Serie II. Tome XII, str. 772. 
127. G. P. De s h ay es. Quelques observations au sujet de famille des Rudistes: Bull. 

soc. geolog. France. Serie II. Tome XII, str. 94 7. 
128. 1851-56. Wood w ar d. A manual of the Mollusca. 
129. 1856. E. Bayle. Note sur le Radiolites angulosus: Fischer et Bernardi. Journal 

de Conchyliologie. 2m• Serie. Tome I, str. 370. 
130. - Notice sur une nouvelle éspece du genre Chama: Fischer et Bernardi. 

Jouru. Conchyl. 2m• Serie. Tome I, str. 365. 
131. - Observations sur le Radiolites J ouanetti: Bull. soc. geolog. France. Serie II. 

Tome XIII, str. 102. 
132. - Observations sur le Radiolites cornupastoris: Bull. soc. geolog. France: Serie II. 

Tome XIII, str. 139. 
133. - Observations sur le Sphaerulites foliaceus: Bull. soc. geolog. France. Serie II. 

Tome XIII, str. 71. 
134. J. Ewald. Uiber die am nordlichen Harzrande vorkommenden Rudisten: Monat. 

Berichte Berliner Akad. Wiss„ str. 596. 
135. F. Lan z a. Essai sur les formations geognostiques de la Dalmatie et sur quelques 

nouvelles especes de Radiolites et Hippurites: Bull. soc. geolog. France. Serie II. 
Tome XIII, str. 127. 

136. E. Ott o. Einiges liber Rudisten: Aligera. deutsche naturhist. Zeitung. Band II, 
str. 195. 

137. *- Conrad: Proceedings of the philosophical Academy, str. 315. 
138. Vil a nu o v a y Pier a. Memoria geognosticoagricola sobre la provincia de Ca-

stellon: Mem. real academia ciencias Madrid. Tomo IV, str. 575. 
139. 1839-57. D es ha y es. Traité elementaire de Conchyliologie. 
140. 1855-57. Pictét. Traité de Palaeontologie. Edit. 2. Volume 3 et 4. 
141. 1857. E. Bayle. Nouvelles observations sur quelques especes des Rudistes: Bull. soc. 

geolog. France. Serie II. Tome XIV, str. 647. 



142. 1857. 
143. 

144. 1858. 

145. 

146. 1859. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 1860. 

152. 1862. 
153. *-
154. 
155. 1864. 

156. 

157. 
158. 1865. 

159. 
160. 

161. 

162. 1866. 
163. 

164. 1867. 

165. 
166. 
167. 
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E. Bay I e: Fischer. J ournal de Conchyliologie. 
J. Es q u e rr a de I Bay o. Ensayo de tma descripcion general de la estrutura 
geologica del terreno de Espaňa en la Peninsula. 
E. Bay I e. Sur les Rudistes decouverts dans la craie de Maestricht: Bull. soc. 

geolog. France. Tome XV, str. 210. 
H. Tra u t s c ho Id. Uiber die Geologie von Spanien: Bull. soc. imperiale des 

natur. Moscou. 
H. A b i c h. Vergleichende Grundzi.ige der Geognosie des Kaukasus: Mém. de 
l'acad. imper. des scien. Set. Petersbourgh. Tome VII, str. 359. 
J. Bi n k hor st van der Bi n k hor st. Exquisse geologique et palaeontologique 
des couches cretacées du Limbourg. 
- Uiber Rudisten der Mastrichter Kreide. Mitth. an Prof. Bronn: Neues Jahrb. 
ťi.ir Mineralog. Geolog„ str. 177. 
H. Co q u an d. Synopsis des animaux et des vegetaux fossiles observes dans la 
formation cretacée clu sudouest de la France: Bull. soc. geolog. France. Tome XVI. 
J. Mi.i I I e r. Monografie der Petrefacten der Aachener Kreideformation. Sup

plementheft, str. 16. 
Gem e I I ar o G. Sopra una varieta de conchylio fossile del cretaceo superiore et 
numul. cli Paclimo. Catania. 
J. G. Che nu. Manuel de Conchyliologie. 
Woodward: Geologist, str. 5. 
H. Co q u a n cl. Geologie et palaeontologie de la province de Constantine. 
Arna u d. De la Distribution des rudistes clans la craie superieure clu sud ouest: 

Bull. soc. geolog. France. Serie II. Tome XXI. 
G u i s car d i. Studii sulla famiglia delle Rudiste : Atti de la reale acad. scien. 

fisiche math. Napoli. 
Conrad: Proceeclings of the american philosophical Academy, str. 214. 
M. Dun ca n e t P. Wa 11. A notice of the geology of J amaica especially with 

reference to the district of Clarendon. Quarter. Journ. geolog. Soc. Vol. XXI, str. 1. 
E. de Eich w a Id: Lethaea Rossica on Palaeontologie cle la Russie. Volume II. 
G. Gem c II ar o. Caprinelidi de la z ona superiore clella Ciaca dei d'intorni tli 

Palermo. 
H. Wolf. Ueber die Gliederung der Kreideformation in Bohmen: Jahrbuch der 

k. k. geolog. Reichsanstalt, str. 183. 
C. Gi e b e I. Repertorium zn Goldfuss Petrefakten Deutschlands. 
K. A. Zit t e I. Die Bivalven der Gosaugebilde in clen nordostlichen Alpen: 

Denkschrift kais. Acad. Wiss. ·Band XXV. 
A. Pir on a. Synoclontites nuovo genere di Rucliste: Atti del regio Instituto ve

neto di scien. lett. et arti. Volume XII, str. 833. 
A. ďO rb i g n y. Caprine: Dictionaire universel ďhist. nat. Tome III, str. 210. 

- Caprotine: Diet. univ. cl'hist. nat. Tome III, str. 211. 
G u ér a n g e r. Album palaeontologique cle la Sarthe. 

2* 
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168. 1868. 
169. 

170. 
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Mene g hi ni: Atti della societa ital. scien. nat. tli Milano. Tomo XI. 
A. Pir on a. Sopra una nuova specie tli Hipp. polystylus: Atti della soc. ital. 
scien. nat. tli Milano. Tomo XI, str. 508. 
- L'ippuritidi del colle tli Medea nel Friuli: Mem. del instit. Veneto dí scien. 
lett. et arti. Vol. XIV. 

171. U. S c h 10 n bac h. Laube's Petrefacten au s der Porphyrbreccie von Teplitz: Ver
handlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt, str. 434. 

172. 1868-69. Pictét et Campiche. Terrain cretacée de Set. Croix. 4m• partie. 
173. 1869. A. Frič. Palaeontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten in der bOh

mischen Kreideformation. I. Perutzer und Korytzaner Schichten: Archiv fiir na
turwiss. Landesdurchf. von Bohmen. Band I. 

174. - Palaeontologická bádání v jednotlivých vrstevních pásmech českého křídového 
útvaru. I. Perucké a Korycanské vrstvy: Archiv pro přírodovědecký výzkum 
Čech. Dil I. 

17 5. J. Kr e j čí. Allgemeine und orographische Verhaltnisse, so wie Gliederung der 
bohmischen Kreideformation: Archiv fiir naturwiss. Landesdurchforschung von 
Bohmen. Band I. 

176. 

177. 
177a. 

178. 1870. 
179. 
180. 1871. 

181. 1872. 
182. 
183. 1873. 

184. 

185. 

- Všeobecné a horopisné poměry, jakož i rozčlenění křídov. útvaru v Čechách: 
Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech. Díl I. 
W. M. G a b b. Palaeontology Volume II: Geological Survey of California, str. 61. 
Mu ni er Ch alm a s: H é ber t. Calcaire a Polypiers de la Neithe: Bull. de la 
soc. geolog. Serie 2. Tome XXVII, str. 116. 
B. Lun dg r e n. Om Rudister i Kritformationen i Sverge. 
F. R o e m e r. Geologie von Oberschlesien. 
F. St o I i cz k a. The Pelecypoda : Palaeontologia indica. Cretaceous fauna. V o
lmne III, str. 223. 
D es h a y es. Hippurite : Dictionaire universel ďhist. nat. Tome VII, str. 214. 
- Ichthyosarcolithe: Diction. univ. ďhist. nat. Tome VII, str. 530. 
E. Bay I e. Observations sur quelques especes de Diceras: Bay a n. Études faites 
dans la collection de l'école des mines. Fascicule 2. 
Chaper. Observation sur une espece du genre Plagioptychus: Bayan. Études 
faites dans la coll. de l'école des mines. 
Mu ni e r C hal mas. Prodrome d'une classification des Rudistes : J ournal de 
Conchyliologie. Tome XXI, str. 71. 

186. 1871-75. H. B. Geinitz. Das Elbethalgebirge in Sachsen. I. Theil: Palaeontogra
phica. Band XXI. 

187. 1875. G. A. Pir on a. Sopra una nuova specie di Radiolite: Atti reale instit. veneto 
di scien. lett. e arti. Tomo I. 

188. 1876. F. B. M e e k. Description of the cretaceous fossils: Exploring Expedition from 
Santa Fé to junction of Grand and Green River. 

189. 1877. V. Kurz. Geologický nástin okoli Kutnohorského: První veřejná zpráva c. k. 
učitelského ústavu v Hoře Kutné. 
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1.90. J877. A. Leymerie. Mémoire sur le type Garumnien. Ann. de scien. géolog. Tome IX. 
191. F. Teller. Ueber neue R.udisten aus der bOhm. Kreideformation: Sitzgsber. 

kais. Akad. Wiss. Band LXXV. 
191a. J. Krejčí. Geologie čili nauka o útvarech zemských. 
192. 1878. E. Bayle. Explication de la carte geologique de la France. Volume 4. 
193. 1879. M. Vacek. Ueber Vorarlberger Kreitle: Jahrbuch k. k. geolog. Reichsanstalt. 

Band XXIX, str. 753. 
194. E. Bárt a. Geognostický a geologický popis okresu Litomyšlského : Tfotí výročnf 

. zpráva realných škol v Litomyšli. 
Jf)5. 1878-80. Ph. Mather on. Recherches Palaeontologiques. 
196. 1880. G. Se q u e n z a. Le formazione tertiarie nella provincia di Reggio (Calabria): 

Memorie della reale Academia dei Lincei. 
197. H. Co q u a n d. Études supplementaires sur la palaeontologie algerienne. 
198. G. A. Pir on a. Sopra una particolare modificazione dell' apparato cardinale in 

199. 1881. 
200. 

201. 1882. 

202. 

203. 

204. 

205. 

206. 
207. 

un ippurite: Memorie del reale instituto veneto di scien. lett. e arti Venecia. 
K. A. Zit t e 1. Handbuch der Palaeontologie. Band I. 
A. Hoer ne s. Die Entfaltung des Megalodusstammes in den jiingeren meso
zoischen Formationen: Kosmos, str. 422. 
Fr. Te 11 e r: U eber Analogien des Schlossapparates von Diceras und Caprina : 
Verhandlungen d. k. k. geolog. Reichsanstalt, str. 131. 
R. Hoernes. Ueber die Analogien des Schlossapparates von Megalodon, Diceras 
und Caprina: Verhandl. k. k. geolog. Reichsanstalt, str. 179. 
G. Boehm. Ueber die Beziehungen von Pachyrisma, Megalodon, Diceras und 
Caprina: Zeitschrift deutsch. geolog. Gesellsch. B. XXXIV, str. 602. 
J. Pethi:i. Ueber das Ligament und die innere Organisation der Sphaeruliten: 
Foldtani Kozlany. Geolog. Mittheilungen. Jahrg. XII, str. 158. 
Mu ni e r Ch a 1111 a s. Études critiques sur les Rudistes : Bull. soc. geolog. France. 
Serie III. Tome X, str. 472. 
J. de Morgan. Geologie de la Bohéme. 
G. Se q u e n z a. Studi geologici e palaeontologici sul cretaceo medio dell' Italia 
meridionale: Memorie della reale academia dei Lincei. Roma, str. 123. 

208. 1884. G. La u b e. Geologische Excursionen im Thermalgebiet des nordwestlichen Bohmens. 
209. r. PoMaHOBCKiil:. MaTepitaJihl ,n;Jia: reo,1orIDi TypxecTaHcxaBo :ttpaa:. 
210. Ch. White. On mesozoic fossils: Bull. of the United States geolog. survey. Nro. 4. 
211. 1885. - On new cretaceous fossils from California: Bull. of the Unit. St. geol. survey Nr. 22. 
212. G. La u b e. Ueber das Vorkommen von Chamiden und Rudisten im b6hmischen 

Turon: Verhandl. der k. k. geolog. Reichsanstalt, str. 75. 
213. Fischer: Manuel de Conchyliologie. 
214. 1886. Ph. Počta. Vorlau:figer Bericht liber die Rudisten der bOhm. Kreideformation: 

Sitzgsber. kongl. bi:ihm. Gesell. d. Wiss„ str. 194. 
215. H. D o u v i 11 é. Essai sur la Morphologie des Rudistes : Bull. soc. geolog. France. 

Serie III. Tome XIV, str. 389. 
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216. 1887. Ph. Počta. Kritisches Verzeichniss der Rudistenliteratur: Sitzgsber. ktingl. btihm. 
Gesell. der Wiss., str. 412. 

217. H. Do u v i II é. Sur quelques formes peu connues de la fam.ille des Chamidés: 
Bull. de la soc. geolog. France. Serie III. Tome XV, str. 756. 

218. 1888. F. R o e m e r. Ueber eine durch die Hiiufigkeit hippuritenartiger Chamiden aus
gezeichnete Fauna der oberturonen Kreitle von Texas: Dam es und Kay ser 
Palaeontologische Abhandlungen. 

219. 1889. Kramberger Gorjanovič. Ueber einen tertiaeren Rudisten aus Podsused bei 
Agram. *) 

2. Dějepisný nástin poznání českých rudistů. 

První zmínka o rudistech v Čechách se vyskytujících děje se ve znamenitém díle 
učeného jezovity Balbína (L. 1.). V okolí Kutné Hory lámal se před dávnými léty kámen, 
jehož také použito ku stavbě kostela sv. Panny Barbory. Kámen ten jest hrubozrný pískovec 
a chová v sobě množství úlomků rudistových (druhu Radiolites Sanctae Barbarae), kteréž po
dobají se následkem mřížoviny zevnější vrstvy skořápkové na průřezích svých zlomeným kostem. 
Dotyčné místo u Balbína (Liber I. Caput L str. 116.) zni v překladě: „V Kutné Hofo a v okolí 
jejím uzříš často kameny, jež jakoby srostly ze směsi lidských kostí, z části žeber, ohbí ko
leních, ramen a noh ve skálu stvrdlých; jsou některé, které z lastur a plžů sestávati a skládati 
se zdají; z množství kamena druhu takového sestává sedlecký a dále i sv. Barbory chrám 
v Kutné Hoře zvláště pokud stěn a podlahy se týče. V šatně svaté čili v sakristii sv. Barbory 
lze zříti náhrobní kámen kostem lidským tak podobný, že se mnozí při prvním pohledu na 
něj až děsí." 

Ač zjev ten zvláště pro krajinu Kutnohorskou tak význačným jest, předce - pokud 
známo - nebylo o něm psáno až téměř do polovice nynějšího století. Teprve až počalo se 
vědecky pracovati na prozkoumáni krajin a jednotlivých zeměznaleckých oddělení, byly ovšem 
rudisté vedle ostatních zkamenělin, z dotyčných vrstev získaných popisovány. První vědecký 
popis rudistů českých nalézáme v základním díle o české a saské křídě, které sepsal H. B. 
Geinitz (L. 77.). On uvádí (na str. 87.) 6 druhů rudistů a sice: 

1. Hippu1·ites undulatus Gein. (Tab. XIX. vyobr. 6-10.) Z popisu poznati možno 
pouze skořápku svrchní, kdežto popis i vyobrazení skořápky zpodni jsou nedostatečné. Druh 
ten uvádí se jakožto hojný ve vápenitém pískovci u Kučlína (blíže Biliny). 

2. Hipp. Saxoniae Rom. uveden rovněž z Kučlína. Jedinci zde nalezení liší se prý od 
německých delší zpodní skořápkou a značnějším zahnutím. Vyobrazen však úlomek tak nepa
trný (tab. XIX. vyobr. lb), že nelze si žádného úsudku o druhu tomto učiniti. 

3. Hipp. subdilatata Gein. (Tab. XIX. vyobr. 11 a 12.) Rovněž z Kučlína. 
4. Hipp. ellipticits Gein. (Tab. XIX. vyobr. 13, 14.) Čásť zpodní skořápky a víčkovité, 

bezpochyby druhu Radiolites bohemicns Tell. náležející, svrchní skořápky z Kučlína. 

*) Zkamenělina tuto popisovaná není dle mého mínění rudistem, jak jsem to již uvedl ve své zprávě 
o spise tomto ve "Vesmíru" 1889. čís. 15. 
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5. Hipp.? rovněž z Kučlína. Dle vyobrazení (tab. XIX. vyobr. 16) zdá se to býti část 
svrchní skořápky od Plagioptychus Haueri Tell. 

6. Caprina laminea Gein. (Tab. XIX. vyobr. 18, 19 a 19a.) 
·· Křidový útvar český počal zkoumati A. E. Reuss, který roku 1840. a 1844. podal 

důkladný popis geologický západní části Čech (L. 84.). On uveřejnil při jednotlivých nale
zištích seznam zkamenělin zde nalezených a pokud se týče rudistů, uvádí mimo ony druhy, 
jež již Geinitzovi byly z Čech známé, ještě 1. Hippu1'ites Ge1·mari Gein., 2. Hipp. falcatus 
Reuss z Kučlína a 3. Hipp. pussilus Reuss z Velké Vsi a Debrna. 

Tyto zbytky rudistů z českého útvaru křidového a pak i později nalezené, byly však 
tak špatně zachované, že určování setkávalo se s velkými obtížemi. Proto pozorujeme, že 
v novém díle Reussovém (L. 88.) neuvedeno žádných nových druhů více, ač zásoba zkame
nělin oddělení toho velice značnou byla. Re u s s omezil se, jak sám (na str. 54.) praví: „na to, 
aby zachoval typy G e in i t zem rozlišené, z nichž mnohé snad splynou, aniž by vždy mohl 
určitě je omeziti a tak přesně popsati, aby úplně objasněny byly." - Ve spise tom uvedeny, 
jak praveno, druhy již z Čech známé, při čemž druh Hipp. falcatus Reuss uznán za synonym 
druhu Sph. Saxoniae Rom. Mimo zde uvedené formy znal Re u s s ještě hojné, podobné zbytky 
z Korycan, jež ale nebylo možno blíže určiti pro nepříznivé zachování. 

A tento počet druhů našich rudistů, jehož došel roku 1846. A. E. Re u s s, udržel se 
nezměněný téměř až na naše dny. G eini tz v jednom díle svém (L. 90.) vypočítává tuto 
známou řadu rudistů z Čech, v jiné publikaci (L. 105.) pak přidává několik nových nálezů. 

On podává zde seznam zkamenělin nalezených v křidovém útvaru v Německu, při čemž 
i ohled béfo na zemi českou. I jsou zde uvedeny z Kučlína: Radiolites agai·iciformis de La 
Meth., H1ppiwites undidatus Gein., subdilatatus Gein., ellipticus Gein. a Caprina laminea Gein., 
z Bilíny Ripp. falcatus Reuss, z Velké Vsi a Vodolky H1'pp. Saxor1.iae Rom. a z Tyssi Hipp. 
Gennai·i Gein. 

A toto aneb aspoú podobné sestavení rudistů českých přešlo i do spisfl v cizině uve
řejněných, jako na př. do seznamu D'O rb i g n y ho všech až do té doby známých zkamenělin 
všech útvarfl. (L. 107 .) Ve druhém díle uvádí se tu na str. 199. H1'zJpu1·ites falcata Reuss 
a laminea Gein. z Korycan, na str. 200. pak Radiolites undulata Gein., subdilatata Gein. 
elliptica Gein. a Germani*) Gein. z Kučlína. D'Orbigny přikládal rudistům našim stáh 
mnohem menší. O jeho mylném názoru bude na jiném místě blíže pojednáno. 

V pfohledu kfalového útvaru českého a jeho vztazích ku německým a franco11zským 
uloženinám uvádí H. Wolf (L. 161. na str. 191.) 3 druhy rudistů a sice: Hipp. undulatus 
Gein., ellipticus Gein. a Cap1·ina laminea Gein. omylem z vrstev mladších než jak ve skuteč
nosti tomu jest. 

Ve sbírce zkamenělin z porfyrového slepence u Teplic, již prof. dr. La u b e c. k. geo
logickému říšskému ústavu daroval, poznal dr. U. Schlonbach (L. 171.) mimo jiné zkame
něliny také druh Cap1·i1ia laminea Gein., kterýž prý francouzskému druhu Cap1'ina Aguilloni 
velice phbuzným jest. 

Ku poznání českého křídového útvaru a jeho zkamenělin položil základný kámen 
komitét pro přírodovědecký výzkum Čech, jehož geologická sekce, pracovavši od léta 1864., 

*) Chyba tisková místo "Germari". 
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roku 1869. podala. první zprávu o rozšíření a skladbě tohoto útvaru, jakož i o jeho zkame
nělinách. Prof. J. Kr ej č f v předběžných poznámkách (L. 176.) uvádí všeobecné roztřídění 

útvaru křídového a zmiňuje se při tom na mnohých místech o rudistech ponejvíce geologických 
poměrech jejich ložisk, o čemž později ještě promluvíme. Prof. A. Frič vzal si za úkol palaeonto
logickou kořisť na výletech sekcí sebranou prohlédnouti, i podal (L. 17 4.) důkladné pojednání 
o dvou nejzpodnějších odděleních křídy naši, přihlížeje jak ku geologickým a stratigrafickým 
poměrům, tak i ku zkamenělinám. 

Na mnohých místech setkáváme se se zmínkami o rudistech většinou jen přibližně 

určených, jak v11bec toho času rudisty určovati možno bylo, kdy o zámkovém ústrojí jejich 
ničeho známo nebylo. 

V korycanských vrstvách prof. A. Frič rozeznává pět rozličných typú petrografických, 
ježi ač usazeniny jednoho moře, předce zvláštnostmi nerostnými někdy i palaeontologickými se 
různí. Rudisty shledáváme ve vápnitých vrstvách rázu korycanského, kdež udány Radiolites 
Saxoniae Rom., Caprotina, Cap1·inella a rázu kněživského; ze slepencových vrstev pobřežních 
jest to ráz přemýšlanský, který chová Cap1·ina, Caprinella a j., mezholeský s Radiolites mam
millaris D'Orb. (= Sanctae Barbarae Poč.) a radovesnický s četnými druhy rodu Caprotina. 

V seznamech zkamenělin z jednotlivých nalezišť shledáváme udáno u Chocenic Ra
diolites cf. mammillaris D'Orb. (str. 175.), na Bedřichově kopci u Velfmi Cap1·oti11a cf. trilo
bata D'Orb. a Radiolites cf. lumbricalis D'Orb. (str. 176.), ze Zálabí u Kolína Caprotina sp. 
(str. 177.), v zátoce u Radovesnic Caprotina cf. trilobata D'Orb„ cf. laevigata D'Orb., nov. 
spec„ Caprinella triangularis D'Orb. (str. 179.), dále zmíněno se i hromadného vyskytování 
se rodu Caprotina u Zibohlav, z 1\:Iezholes uveden Radiolites marmnillm·is D'Orb. (str. 181.), 
z lomu mezi Telčicemi a Chvaleticemi Rad. Saxoniae Rom. (str. 188.), ze Smrčku Rad. cf. 
agariciformis D'Orb. (str. 189.), na silnici z Petrovic do Nakléřova mezi Jungferndorfem 
a Oberwaldem Racl. Saxoniae Rom. a Caprotina sp. (str. 195.), u Holubic nedaleko zřícenin 
bývalé skelné huti Marienhain Rad. Saxoniae Rom. (? socialis, str. 204.), u Debrna Rad. 
Saxoniae Rom. (str. 205.), u Korycan Caprotina cf. Coqitancliana D'Orb„ Capi·iiw, Caprinella 
Gm·mcwi Gein„ Rad. Saxoniae Rom., Rad.? ellipticct Gein„ Caprotina (str. 209.), z Kněžívky 
Caprinelfo sp. (str. 212.) a z Přemyšlan konečně Caprina cf Coqnandiana D'Orb., Caprinella 
Germari Gein. a rozličné úlomky (str. 215.). Mimo to podává přehledný seznam již Reussovi 
známých zkamenělin z Kučlína (str. 200.). 

Ve svém spise o ki'idovém útvaru labského údolí v Sasku (L. 186.) G e in i t z zmiňuje 
se při popisu zkamenělin o vyskytování se jich v Čechách, i uvádí z rudistů Rad. Sa::coniae 
Rom. z Velké Vsi a Vodolky a Rad. Germari Gein. a Capi·otina semistriata D'Orb. z Kučlína. 

V geologickém nástinu okolí kutnohorského popisuje prof. V. Kurz (L. 189.) naleziště 
korycanských zkamenělin a mezi nimi taková místa, kde rudist Radiolites Sanctae Bm·barae 
Poč. se vyskýtá a sice jsou to: 

1. západní břeh křidového útvaru na širokých mezích u Hořejší Lhoty chová řídké 
radiolity; 

2. v pískových jámách na levé straně Vrchlice nad Rabštýnkou proti nrudě" jest 
hojnosť zpodních skořápek uvedeného druhu a pak i vička druhu Radiolites undulatus Gein.; 
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3. na rozvodí mezholesského potoka na půl cestě z Rabštýnky do Miskovic nalezeny 
rovněž (až 13 cm dlouhé a 11 cm široké) zpodni skořápky radiolitové. 

Na výletě, jejž vídeňský prof. E. Sue s s s posluchači svými do okolí Teplic podnikl, 
nalezena na cestě k výšině zvané Schlossberg v podýru trhlina vyplněná korycanským ro
hovcem, v němž hojnost rudistů Rad. bohemicus Teller sp. se vyskytla. 

Zpracováni zkamenělin těch přejal F. Teller (L. 191.) a rozpoznal dva druhy rudistů 
Sphaerulites (== Radiolites) bohemicus n. sp. a Caprina (== Plagioptychus) Haum·i n. sp., které 
způsobem důkladným a ve směru srovnávacím popsal. On první upozornil na to, že uspořádání 
zámkového ústroje u rodu Caprina je vzhledem ku zámku rodu Diceras zvrácené, čili, že levá 
skořápka rodu Caprina odpovídá pravé skořápce rodu Diceras, čemuž teprvé roku 1882. 
M unie r Ch al mas náležitého důrazu dodal. 

Prof. J. K rej čf ve své geologii (L. 19la) podává do té doby známý sezn~m zka
menělin z českého křídového útvaru a uvádí z rudistů hlavně dle Geinitze (str. 773.) tyto 
druhy: Rad. Saxoniae Rom., Germari Gein., aga1·iciformis de la Meth. a undulatus Gein., 
Spham·ulites bohemicus Teller, Caprina laminea Gein., Haueri Tell., Caprotina semistriata 
D'Orb. sp. a Cap1·inella sp. 

Prof. E. Bárt a ve svém geognostickém a geologické!Il popisu okresu litomyšlského 
(L. 194.) uvádí sesbírané zkameněliny, mezi nimiž na str. 18. jsou i Hippurites ellipticus Gein. 
z bělohorských a kalianassových (?) vrstev od Chotěnova a Strakova a pak Caprina larninea 
Gein. z kalianassových vrstev od Strakova. Obě tato udání spočívají na omylu a na chybném 
určení špatně zachovalých zbytků zcela jiným živočichům přináležejících. 

V geologii Čech uvádí Morgan (L. 206.) z korycanských vrstev tyto druhy: Radio
lites Saxoniae Rom., Germari Gein., agariciformi's Meth., undulatus Gein., Sphaerulites bohe
rnicus Tel., Cap1·ina larninea Gein., Haueri Tel., Caprotina semistr?'.ata D'Orb. a plaitensis Gein. 

V průvodci geologickém do okresu teplých pramenů, jež prof. G. La u b e (L. 208.) 
vydal, uvedeny z rohovce u Teplic se vyskytujícího CaP1·ina lamellosa Reuss (má zníti bezpo
chyby laminea Gein.), Radiolites Saxoniae Gein. (má býti Rom.), Germm·i Gein. a Haueri Tel. 
a Spham·itlites bohemicus Tell. 

Týž podal (L. 212.) další zprávu o vyskytání se rudistů v malnickém glaukonitickém 
pískovci u Vobory a Čenčic poblíže Loun, odkud dva nové druhy popsal. Jsou to Radiolites 
inexpectus a Caprina Telleri. První z nich jest v tak nepříznivém stavu zachován, že nelze 
se ani pokusiti o určení rodu, druhý pak upomíná spíše na mlže Exogyra laternlis Reuss 
než na rudista. 

V předběžné zprávě o výsledku pozorování svých podal F. P o čta (L. 214.) seznam 
do té doby jím určených rudistů, ve kterém jsou uvedeny následující druhy: 

1. ? Radiolites Zignana Pir. 8. Sphaer. cf. lombricalis D'Orb. 
2. Sphaerulites mammillaris l\fath. 9. Monopleura Germari Gein. 
3. Sphaer. Saxoniae Rom. 10. Mon. trilobata D'Orb. 
4. ? Sphaer. tener nov spec. 11. :Mon. exilis nov. spec. 
5. Sphaer. bohemicus Teller. 12. Mon. accuminata nov. spec. 
6. Sphaer. undulatus Gein. 13. Mon. contorta nov. spec. 
7. Sphaer. cf. socialis D'Orb. 14. Mon. opima nov. spec. 

Třída math.-přlrodov. VI!. 3. 3 
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15. Mon. planoperculata nov. spec. 24. Pl. venustus nov. · spec. 
16. Mon. carinoperculata n. sp. 25. Pl. bohemicus nov. spec. 
17. Mon. minima nov. spec. 26. Pl. alienus nov. spec. 
18. Mon. imbricata Math. 27. ? Pl. Coquandianus D'Orb. 
19. Mon. multicarinata Math. 28. Caprina adversa D'Orb. 
20. Mon. rugosa Math. 29. Caprotina semistriata D'Orb. 
21. Mon. marcida White 30. Ichthyosarcolithes ensis n. sp. 
22. Plagioptychus Haueri Tel. 31. Ichthyosarc. marginatus n. sp. 
23. Pl. angustissimus nov. spec. 

Následkem porovnávání našich rudistů s druhy cizími, jakož i následkem stále nových 
názorů o čeledi této, zejména pracemi Munier Chalmasovými a Douvilléovými v nejnovější 

době přivoděných, naskytlo se mnoho závažných změn v seznamu tom, jak při popisu jedno
tlivých druhů vidno bude. 

Týž podal :dále kritický seznam literatury o rudistech (L. 216.), ve kterém zvláště 
povšiml si spisů o českých druzích jednajících. 

3. O "geologickém stáří rudistů. 

Ony čeledi živočišstva, které povstavše z nečetných tvarů v brzku se rozšířily a za 
nedlouho opět zanikly v době geologické, mají pro palaeontologii obzvláštní zajímavosti, ježto 
lze z úkazu takových mnohé všeobecné závěry, týkající se vývoje čeledi a i živočišstva vůbec 
činiti. Nad jiné jsou k účelu tomu zpusobilí rudisté, ježto život jejich trval dobu poměrně 
krátkou a ježto přicházejí ve vrstvách mladších, nám přístupnějších, ze kterých i zkamenělin 

lépe zachovaných se nám dostává. Dovolíme si tudíž v tabulce následující rozvoj rudistu naznačiti: 
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V tabulce této neuvedeny rody v Čechách se vyskytujfci, jakož i pominuty některé 
podrody, jež větším dilem založeny na nepatrných různých znacfch ráz spíše mistnf miti se zdajf. 

V poslední době oznámen nález zástupce čeledi této v rodu příbuzném Radiolitu (Cerato

concha costata Kr. G. viz L. 219.) v třetihorním litavském vápenci u Záhřebu, čímž by doba 

trvánf čeledi rudistů až do třetihor prodloužena byla. 

Ze závažných důvodů však neni možno výklad zJrnmeněliny popsané přijati, dokud 

týž odbornfkem potvrzen nebude. 

Největší rozšíření rudistů a zvláště nejmladších tvarů jejich z rodů Hippurites a Radio

lites jest v jižní oblasti křídové. V severní oblasti, ku které počitaji se uloženiny křídové 

v Anglii, severní Francii, Belgii, Vestfálsku, Sasku a v Čechách, jsou rudisté velice vzácní. 

Nejvíce jich vykazuje křída česká, která položena jsouc již jižně považována býti m11že za 

jakýsi přechod mezi oblastí jižní a severní, v němž ovšem ještě ráz severní převládá. 

Všechny dosud z Čech a ze Sas popsané druhy 1·udistu jakož i všechny tvary mně 
z Čech známé, pocházejí z vrstev korycanských čili ze stitpně cenomanského. V mladších vrstvách 

dosud se nevyskytly a všecky zprávy o rudistech českých z vyšších horizontů, než jest cenoman, 

zakládají se buď na zřejmém omylu aneb na zbytcích tak špatně zachovaných, že o bližší 

určeni jich není možno se ani pokusiti. Ovšem nelze pravidlo toto, é.lle zkušenosti stanovené, 

považovati za apodiktické, ježto i zkušenost se může měniti; poměry ty však souhlasí úplně 

s rázem, jaký v severní oblasti křídové pozorujeme, neboť jinde (až na nepatrné výjimky) 

známy jsou rudisté pouze ze cenomanu. 
Téhož náhledu došla i většina zkoumateh°l našeho křídového útvaru. 

Re u s s znal dvě vrstvy v křídě české, ve kterých rudisté se vyskytují a sice: sle

pence (Conglomeratschichten) a dále riidistové vrstvy (Hippuritenschichten). O obou vrstvách 

těch čteme důkladné pojednání ve spise jeho (L. 84. II. díl str. 59.). Slepence chovají v sobě 

vždy značné množství kyseliny křemičité a jsou to většinou děravé, zelenavé, hnědé neb šedé 

aneb i skvrnité rop.ovce, které do trhlin ruly neb porfýru vnikly a také hojné úlomky horniny 

této v sobě chovajf. Dle domněnky, již podal H. Wo 1 f (L. 161. str. 186.), jsou tyto slepence 

výrobkem teplých vyvřelých pramenů, kyselinou křemičitou bohatých, které vápenité a hli

nité uloženiny kyselinou křemičitou nasytily a i úlomky horniny původní spojily. Nad rohovcem 

leživá místy jemnější slepenec s hojnými lístky slídovými. 

Rohovce vyskytují se hlavně v teplickém okolí, kde porfyry a ruly přicházejí a sice 

na místech: Kučlín, Bilina, Sauerbrunn, úpatí vrchu Bořenu, Liběšice a j. 

U Liběšic na jižním úpatí Bořenu pozorován bezprostřední přechod z těchto slepenců 

do vápenitých vrstev (Planerkalk u Reusse), který rovněž hojnost rudistů v sobě choval. 

Pokud se geologického stáři slepenci'.'! týče, považoval je Re u s s za starší než spodní vápenec 

(unterster Planerkalk), který všude nad nimi leží a řadí je tudíž do tohoto spodního vápence, 

jak na základě hojných přechodů mezi oběma vrstvami, tak i na základě souhlasného palaeonto

logického rázu. Rudistové vrstvy (Hippuritenschichten) znal Re u s s z těchto nalezišť: Hradiště, 

Holubic, Debrna, Velké Vsi, Korycan a Vodolky, jež vesměs k nejspodnějšímu oddílu našeho 

křídového útvaru (unterer Quader) stavěl. Při porovnáváni našich vrstev s útvary cizimi, přišel 

Reuss k tomu názoru, že od~ělení „unterer Quader" nejspíše odpovídá anglickému spodnímu 

zelenému pískovci „lower green sand" (L. 88. str. 116.). Ve Slezsku popsal a prozkoumal 

' 3"' 
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H. B. Geinitz (L. 77.) již roku 1839. slepence a vrstvy rudistové v tunelu u Oberau a Košic 
!Koschiitz) přicházející a kladl je pokud se stáří týče ku svému „ unterer Quadermergel". 
Z Čech známy mu byly rudisté vesměs jen z rohovce kučlínského, kterouž horninu rovněž do 

tohoto zpodniho odděleni kladl. 

Reussem zavedená pojmenování rozličných vrstev našeho křídového útvaru, jako: 

„ Planerkalk, Quader" a jiná nevýznačná jména byla obzvláště v cizině příčinou různých omylů. 
Tak D'Orbigny (L. 107.) přikládaje hornině „Planer" stáří turonské neb i senonské považoval 

i „unterer Planerkalk" za turon a uvádí z vrstev těch jemu známých 5 druhů rudistů. 
Téhož omylu dopustil se i H. Wolf, který chtěje (L. 161.) kHdové usazeniny naše 

s cizfmi porovnati, vrstvy, v nichž rudisté se vyskytují (a jemu byly jen 2 druhy známy) beze 

všeho důvodu do svrchního turonu položil. 

Pracemi geologické sekce komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech nezvýšil se jen 
počet dosud známých druhů rudistů z Čech, nýbrž určeno i přesně geologické stáří jejich. 

Bylo konstatováno (L. 17 4 a 176.), že dosud známé druhy výhradně z korycanských vrstev 
pocházejí, které francouzskému stupni cénomanien odpovídají, ano že jsou pro vrstvy tyto 

vůdčími zkamenělinami. 

V poslední době podal pan prof. G. La u b e zprávu (L. 212.) o dvou no'\-ých druzích 

z malnického pískovce od Obory a Čenčic v okolí lounském. Bohužel jsou doklady k této 
zprávě, jak jsem se laskavostí pana professora sám přesvědčiti mohl, tak špatně zachovany, 
že na správné určení ani pomýšleti nelze. Druh Caprina Telleri jest dle mého mínění vétší 

skoi·ápka ustřice Exogyra latemlis Reuss a druhého rudisty Radiolites inexpectus dochována 

nám jen asi pětina skořápky, která ovšem kuželovitým obrysem svým na rudistu upomíná, na 

niž se ale mimo to žádný jiný význačný znak nenachází. 

V následujících řádcích dovolim si jednotlivá naleziště uvésti a krátkými rysy geo

logické poměry a stáří jejich popsati. 

Největší dil nalezišť rudistů Reussovi známých jest dnešního dne vyčerpán aneb ne
přístupný, tak že není možno bližší popis jich podati. Stůjž zde pozorování prof. J. K rej čího 

pokud se stáří nalezišť těchto týče, jak je ve spisu svém (L. 176. str. 51.) uvádí. 

„K pásmu korycanských vrstev připočítati sluší též vrstvy od prof. Reusse hippui·itové 

a slepencové vrstvy zvané, které jsouce vápnitou opukou pokryté bezprostředně na rule spočí

vají a na stráních Bilinského údolí mezi Libčicemi*) a Bilinou jakož i v údolí Žižkovém 
a Radovesickém na den vycházejí. Podobné vrstvy objevují se také u Teplice, kdežto v po

dobných poměrech na rule leži. Již prof. Reuss poznal obdobu těchto vrstev se slepenci u Oberau 
a Plauen v Sasích, kteréž s vrstvou v Belgii a ve Westfalech pode jménem Tourtia u geologů 

známou zcela souhlasí; ještě určitěji vytkl dr. Frič souhlasnosť těchto středohorských slepencu 
a hippuritových vrstev s význačnými korycanskými vrstvami u Zbislavi, Kamajky a Radovesnic 
blíže Kutné Hory, na turtiové zkameněliny tak bohaté, z éehož tedy vychází, že všechny po

dobné vrstvy u spodu ki'idového útvaru ve Středohoří k Tourtii čili ke korycanským vrstvám 
připočísti se musí." 

*) Něm. Liebschitz. Palacký ve svém "Popisu království Českého" z roku 1848. uvádí české jméno Li· 
běšice, jehož v pojednání tomto jsem se přidržel. 
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Budiž zde nejdříve uvedeno naleziště u Mezholes poblíže Kutné Hory, jedno z nejbo
hatších radio lity. 

Již od vrchu Vysoké prostírají se korycanské vrstvy v podobě krystalických vápenců 
a hrubých pískovců přes Myskovice ku Mezholesům a odtud ku Bylanům až do města Kutné 
Hory. Dobře zachovaných, určitelných zkamenělin nalezáme v uloženinách těchto dosti poskrovnu. 
Vápenitý pískovec u Myskovic sestává z úlomků zkamenělin většinou nezřetelných a v hrubo
zrném pískovci u Mezholes vyskytly se mimo hojné Radiolites Sanctae Barbarae Poč. a Exo
gyra columba Sow. ještě Ostraea diluviana Lamk., Natica nodosocostata Reuss a špatně za
chované Cardiaster sp. a Panopaea sp. 

Vápence Býlanské přímo na rule spočívající, chovají mocný útes hub z čeledi Lithistid 
ponejvíce z rodu Chonella. Dále na stráni údolička, v němž potok Vrchlice se vine, vycházejí 
na den rozrušené výběžky mezholeských pískovců v podobě pískových jam a chovají zde četné, 

deštěm vymleté radiolity. 
Ač vzhledem ku nedostatečnému počtu vůdčích zkamenělin, jež z těchto vrstev známy 

jsou stáří jejich samozřejmě nevysvítá, předce nelze pochybovati o tom, že je dlužno ku vrstvám 
korycanským ·připočísti, ježto jednak Natica nodosocostata Reuss a Ostraea diluviana Lmk. 
v pískovcích těch přicházejí, jednak souvislost těchto vrstev s korycanskými v okolí kutno
horském a čáslavském se prostfrajfcími dokázána jest. 

J_iné, radiolity velmi bohaté naleziště jest malý lom u vesnice Chocenic nedaleko 
Kolina. Lom ten položen na jih od vesnice a zaopatřuje dvě malé pece vápenné; dříve po
užíváno bylo kamene z něho také ku saturaci do cukrovarů. 

Na zpodu lomu toho leží as na 2 metry mocná· vrstva hrubozrného vápence, která 
množství ustřic chová a dole ve vápenný slepenec přechází. Nad ní leží slabou vrstvičkou od
dělený vápenec s radiolity většinou špatně zachovanými, jehož ku pálení na vápno se užívá. 
Mocnost vápenité vrstvy této není všude stejná, v lomu páčí se as na 4·5 metry a zvětšuje 
se dále na sever až na 6 m. Nad nf jest as 4 m mocný hrubý pískovec bez zkamenělin, který 
luyt jest as na 8 m diluvialní hlínou. Pokud se zkamenělin týče, nalezeny ve vrstvě ustřicové 
Ost1·aea diluvfona Lmk., flabelliformis Nils., haliotoidea Gldf. a hippopodium Nils., v rudistovém 
vápenci mimo radiolity, Ostraea diluviana L., Euchrysalis Stoliczkai Gein., a Cuculea glabra Sow. 

Jiné rudisty a to zvláště z oddělení, jež dříve ku Chamaceim počítáno bylo, bohaté 
naleziště je zátoka u Radovesnic na jih od Kolina se zvláštním palaeontologickým rázem. 
V nalezišti tom leží na rule a částečně také na cenomanských sladkovodních usazeninách, 
peruckých vrstvách, slepence neb bílé krystalické vápence s velmi hojnými zkamenělinami, 

mezi nimiž jich jest mnoho pro korycanské vrstvy význačných. Nejhojnějš~ jsou rudisté, pak 
břichonožci z rodů Nerinea a Actaeonella. Ve vesnici Zibohlavech nedaleko položené jsou 
schody ke kostelu vedoucí přirozeně tvořeny pevnějšími lavicemi, jež z měkkého pískovce vy
čnívají a hojné průřezy rudistů nesou. Z množství zkamenělin v této zátoce se vyskytujících 
jsou hlavně tyto pro korycanské vrstvy význačnými: Trigonia sulcataria Lam. Lima (Radula) 
Reichenbachi Gein. aequicostata Reuss a Actaeonella Bria1ti Gein. 

Z ostatních nalezišť rudistů u Korycan, Přemyšlan, Debrna, Vodolky aj. není žádného, 
o jehož geologickém stáři by bylo pochybnosti a jež by nebylo již důkladně popsáno. Tak ze
jména to platí o vrstvách, obyčejně jen náhodou v polich odkrývaných u Korycan, které tak 
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význačnými cenomanskými zkamenělinami jsou přeplněny, že jména místa toho použito ku 

označeni cenomanských vrstev mořských našeho křídového útvaru. Bližší podrobné popisy míst 

těch uvedeny v pracích komitétu pro výzkum Čech (L. 174.). 

4. O všeobecných znacích a soustavě rudistů. 

Ačkoli do třídy rudistů vřaďuji se tvary. zevnějškem svým i ústrojím vnitřním často 

velice rozdílné, předce možno je všecky do jistého omezeného rámce vložiti a vytknouti znaky 

příbuzné, které všem rodům jsou společny. 
Rudisté jsou měkkýši dvojskořápkovití, velice nestejnomiskatf, kteří tu pravou tu levou 

skořápkou přirůstali ke dnu mořskému. Následkem toho vyvinula se většinou zpodni skořápka 

ve vlastni podélnou schránku pro tělo zvířecí, kdežto svrchní ponejvíce přejala jen úlohu vička 

ku přikryti otvoru. 
U rudistů rozeznáváme: 
1. skořápku dvouzubou (kterou Munier Chalmas L. 205. označil hláskou a), ta 

má dva zuby zámkové, oddělené od sebe jamkou (fossette cardinale) pro zub druhé skořápky 

určenou. Zuby ty jsou tak postaveny, že jeden z nich je předním (B1 u Douvillé L. 215., 

217.) a druhý zadním (Bu Do u vill é), kterýžto poslední bývá poblíže kraje a svazu a protož 

i někdy okrajnim (dent marginale) se jmenuje; 
2. skořápku jednozubou, (kterou Mu ni e r Uh al mas označil {3) s jediným středním 

zubem (N u Do u v i 11 é), po jehož obou stranách jsou jamky (b1 a b u Do u v i 11 é) pro zuby 

skořápky protilehlé. 
Tyto typy skořápkové dlužno dobfo rozeznávati, ježto rudisté (jakož i žijící rod Chama) 

jednak přirůstají rozličnými skořápkami, jednak i pokud se polohy týče mění své skořápky. 

U rodu rudistů v jurském útvaru již se vyskytujících jest skořápka dvouzubá skořápkou_ 

pravou a jednozubá levou a přirůstá rod Diceras buď pravou neb levou, rod Heterodiceras 

vždy levou skořápkou. 
Uspořádání toto, když totiž skořápka dvojzubá jest pravou a jednozubá levou nazýváme 

normálním. U jiných tvarů pozorujeme však, že skořápka dvojzubá jest naopak levou, tak že 

povstává zde uspořádáni zvrácené. 

Z toho vysvítá, že jest čtverý možný způsob přirůstání skořápek, který podáváme 
v schematickém vyobrazení čís. 1. znázorněný (dle Tellera L. 201.). Skol-ápka pi'irostlá jest na 

levé straně a silnějšími čárami naznačeny zuby. 
Ve skořápkách pozorujeme dále otisky svalové, jež obyčejně poblíže zubů se ukládají. 

Bývají vejčité tu určitě, tu nezřetelně naznačené, ploché, vyduté neb vypouklé. Někdy upínal 

se sval na zvláštní vysoký násadec (lame myophore), který pak ve skořápce dvouzubé podobu 

třetího zubu na se bral. 
Poblíže otisků svalových otevírají se u některých rodft ústí chodeb stěnu skořápkovou 

prostupujících (ca vité accessoire ). 
Svaz (ligament) obě skořápky pojící: 
1. u některých rodft vftbec chybí, 2. u jiných jest na zevnějšku, 
3. u jiných ve vnitř skořápky. 
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'U~nístěnf svazu má veliký 'vliv na, podobu skořápky a na tvar zubů. 

1. Chybí-li svaz vůbec, bývají zuby dlouhé, kuželovité, umístěné v prohlubených jamkách 
a pohyb skořápek děje se podobně jako u víčkatých břichonožců. Svaly ~ddalují svrchní vičko, 
aby propustilo proud vody a přitahují je opět dle potřeby. Ovšem zdá se, že v tom případě 
neoddaluji se skořápky příliš od sebe, ano že 
snad zuby aneb aspoň hlavní dva zuby střední 
na skořápce jednozubé a přední na dvouzubé 
ani ze svých jamek úplně nevycházejí, poněvadž 
nelze předpokládati roztažení svalů vůbec ne 
příliš dlouhých na vzdálenosť až 5 centm. ve 
směru kolmém. V tom případě slouží zuby jako 
sloupy veřeji, čili regulativy pohybu a zabraňuji 
tomu, aby snad vičko se nevymknulo. 

2. Je-li svaz na vnějšku děje sé otevírání 
misek pohybem podobným otevírání knihy aneb 
otáčení kol pevné osy jdoucí svazem. U zařízení 
podobného třeba, aby zuby nebyly phliš dlouhé 
zvláště přední, od osy myšlené vzdálenější nesmí 
býti dlouhý, tak aby z jamky své dobí·e vyjíti 
mohl. A však i zadní, svazu bližší zub musf býti 
krátký aneb ve směru ku svazu zahnutý. Obě 

vlastnosti pozorujeme u rodů svazem vnějším 

opatřených. Diceras se svými podrody má přední 
zub silný, nepříliš dlouhý, který v mělké, ši
roké jamce při otevírání dobře se pohybovati 
může. Zadní zub jest tu silněji, tu slaběji na 
venek zahnut, tak že se při otevíráni skořápek 
z jamky své šikmě a znenáhla vysouvá. Podobně 
shledáváme i u rodu Caprotina. 

3. Je-li svaz vnitřní tu zřejmě naznačeno, 

že otevíráni děje se kolmo znenáhlým posu
nováním víčka do výše. V tom případě jsou 
zuby kuželovité, rovné a dlouhé. 

;JGfgt~ 

~(] o ~Jf 
Soustava rudistů pokračovala stejným kro- /i11--n; ./ ,r-1 

kem s poznáním jednotlivých rodů. Z počátku 
/1 
~ 

známo bylo jen několik málo tvarů, ku kterým Obraz 1. Schematický obrazec ku vysvětleni 
pak čítány všechny zbytky upomínající na vy- poměru přiriistánl rudistii. 
mřelou čeleď tuto. Byly to hlavně Hippurites, 
Sphaerulites, Radiolites, Caprina, Caprotina a Ichthyosarcolites. Tak uvádí G e in i t z i Re u s s 
z Čech několik nezřetelných úlomků pod jménem Hippurites, ač rod tento v naší křidé vůbec 
se nevyskytá. Větším množstvím známých rodů vládl již K. A. Zit t e I při popisu čeledi této 
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v příruční knize palaeontologické (L. 199.*), ve které rudisty do dvou čeledi řadí a sice jednak 
přímo ku Chamaceim, jednak do zvláštního. odděleni zvaného Rudistae. 

Jeho rozděleni je následovní: 

Diceras Lam. 
? Ethra Math. 
Requienia Math. 

Čeleď Chamidae Lamarck. 

Chama Lin. 
Monopleura Math. 
Caprotina D'Orb. 

Caprina D'Orb. 

Plagioptychus Math. 
Ichthyosarcolithes Desm. 

Rudistae Lamarck emend. Deshayes. 

Hippurites Lam. se 4 podrody. Radiolites (Lam.) Bayle. 
Sphaerulites (Desm.) Bayle. 

Náčrtek nové, znacne složitější soustavy podal Munier Chalmas v pojednáni ně
kolik málo řádků čítajícím (L. 185.), aniž by návrh ten byl odůvodnil. 

Právem tudíž Zit tel zmiňuje se o soustavě té ji jakožto nedostatečně odůvodněnou 

a tudíž prozatím nepřijatelnou označil. 

Teprve v dalších pojednáních Munier Chalmas jakož i Douvillé (L. 205., 215. 
a 217 .) podali nová vysvětlení, tak že o soustavě této nyní již celkem dobrého názoru na
býti možno. 

I mně bylo se přidržeti soustavy té, ježto nemohlo poměrně nepatrné množství rudistťl 
z našeho křidového útvaru nic na ni změniti a ježto se dále zdá, že v hrubých rysech na zá
kladech jistých spočívá. 

Jen někde odlišování rodů ano i čeledí založeno na znacích poněkud vedlejších. 

I do soustavy této kladou původci její žijící rod Chama následkem nejbližší příbu

znosti s rudisty, která ovšem upHti se nedá. Ale vzhledem ku nadobyčej silnému vývoji zám
kového ústroje, pro velice zvláštní poměry v umístěni svalů a ústrojnost stěn skořápkových, 

jaké u rudistťl se jeví a jaké v nynějším tvorstvu vice nespatřujeme, zdá se nám předce zá
hodnějším, vyloučiti žijící rod tento z vymřelé tHdy rudistů a to tím spíše, ježto, jak popis po
zději ukáže, často mnohem jemnější znaky v soustavě za rozdíly rodové se přibírají. 

Přicházejí nám rudisté jako vymřelá, samostatná větev daleko od původního kmene 
se odchylivší, která ovšem s některými rody nyní žijícími jakési podobnosti chová, předce ale 
za úplně osamocenou považovati se může. 

I klademe tudíž čeleď rudistů jakožto celek o sobě, jejž označiti chceme historickým 
jménem rudistae, clo příbuzenstva mlžů se sifony a okrajem pláště celistvým. 

Celá pak soustava by byla tato: 

A) Uspofddání no1•mdlné, to jest dvojzubá skofápka jest p1·avo11, jednozubá levou. 

") Odkazuji na dílo toto a pak i na jiný spis téhož spisovatele (L. 166.', ve kterých všeobecná část 
a zvláště dějepisná přehledně jsou sestaveny. 



O rudistech, vymřelé čeledi mlžů, 25 

1. skupina. Diceratinae. 
Obě skořápky téměř stejné s vrcholem silně zatočeným. Otisky svalové buď ploché 

neb na násadci. Přirůstají tu pravou, tu levou skoI·ápkou. 

Diceras Lamarck 1805. 

Levá skol'ápka nese obyčejně mohutný zub obrysu boltcovitého, podle něhož po každé 
straně jamka pro zub pravé skořápky leží. Jamka přední jest mělká někdy ani hrubě nena
značená, zadní jest hluboká, dlouhá a zahnutá. Svaly umístěny buď na valech z povrchu 
skoí·ápkového uvnitř vyvstávajících aneb na plocho, při čemž jsou otisky tu vyduté, tu vy
pouklé aneb i šikmé. Svaz leží v úzké rýze na zadním okraji zámkovém a vine se odsud na 
zevnějšku až ku vrcholi skořápky. Pravá skořápka má 2 zuby, z nichž zadní bývá mocně vy
vyvinut, prodloužen a zahnutý. Přední jest slabši někdy i zakrsalý a obyčejně do prostřed 

ústroji zámkového postaven. 
Dle rozdílů jevících se v uspoi'ádání otisků svalových, rozeznává Mu ni e r Ch al mas 

tři podrody. 
1. Diceras Lamk. (sensu strictiore). Zadní sval upjat v obou skořápkách na násadci 

(lame myophore) tu vice, tu méně vynikajícím. Hlavni typ D. adetinum Lamk. a pak dále 
druhy D. sinistrum Lamk„ Mo1·eaui Bayle, Buvigneri Bayle, Chanfrei Mun. Cbal., Bawtriwrn 
Zitt. a jiné. 

2. Heterodiceras Munier Chalmas 1869. Na obou skol'ápkách upíná se zadní sval na 
plochách vodorovných aneb i vydutých, které sbíhají se v ploše zámkové. Přední sval opírá se 
rovněž o plochu vodorovnou aneb i nahnutou a leží vůbec souměrně ku svalu zadnímu. 

Ret. Lucii Defrance, Zitteli M. Ch., Z~jsnm·i M. Ch., Oosteri M. Ch. 
3. Plesiodiceras Munier Chalmas 1882. Upevněni svalů podobné jako u předešlého 

podrodu. Zub zadní ku pfodu mohutně vyvinut a více méně na zad zahnut. Otisk zadního 
svalu vniká mezi okraj zámkový a základnou čásť zadního zubu. 

Ples. Milnsteri Goldf., Sanctae Verenae Gresley, Bernardina D'Orb. 

Matheronia Munier Chalmas 1873. 

Skořápky nestejné, tlusté. Skořápka dvouzubá jest vičkovitá a nese 2 nestejné zuby. 
Zadní jest zahnutý, šikmě vodorovný a přesahuje okraj skořápkový. Přední jest vejčitý, široký 
a nízký, někdy i úplně zakrslý. Zadní otisk svalový umístěn na násadci a jest menší předního, 
který podobně jest upjat. Svaz jest vnější, táhne se na okraji skořápky kol zadního zubu 
a probíhá až ku vrcholi skořápky. Jednozubá skořápka jest prodloužená s vrcholem zatočeným, 
kterým přirf1stá. Zub jest málo vyvinutý a ku přední straně ústrojí zámkového kosmě postavený. 
Na hořeni části své má zub vtlačeninu, do které při uzavřeni skořápek vniká čásť předního 

zubu svrchní skořápky. Oba otisky svalové jsou ploché. 
Tento rod blíží se (jak Douvillé L. 217. str. 762. podotýká) velice rodu Requienia 

a zdá se, že za typ přibráni byli staří jedinci rodu toho. 
Math. Virginiae Gras. rugosa D'Orb. navi's Roul. 

THda math.-přlrodov. VII. 3. 4 
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Toucasia Munier Chalmas 1873. 

Zpodnf jed.nozubá skořápka se zubem úzkým a nízkým. Jamka pro zadní zub sko
řápky svrchní široká a mělká. Přední otisk svalový malý a vydutý, zadní na násadci, který 

pod plochu zámkovou se zahýbá. Svrchní skořápka vfčkovitá, zadní zub plochý a silně na ze

'1nějšek zahnutý. Z přední strany jest omezen úzkou jamkou, u níž stojí krátký, plochý a na 
přič směřující přední zub. Přední otisk svalový plochý, zadní upjat na násadci, který v pro

dloužení svém přijímaje na se podobu lišty pod zámkovou plochu se kloní. Svazová rýha hra
ničí se zubem zadním na vnější straně. Touc. carinata Math. 

Requienia Matheron 1839. 

Svrchní skořápka víčkovitá a na venek silně do spirály vinutá. Před.nf zub zakrslý, 

okrouhlý, zadní vysoký, plochý, silně na venek zahnutý. Poblíže jeho základné končí rýha 

svazová. Před.nf otisk svalový jest malý, plochý, zad.nf na malé liště, která povstává nedaleko 
předního zubu z okraje plochy zámkové a na druhé straně otisku svalového buď úplně mizí, 
buď ve způsobě nepatrného valu ještě zachována jest. Jamka pro zub zpod.ni skořápky jest ši

roká a mělká. Zpodní skořápka jest silně zavitá a má plochu zámkovou téměř trojhrannou. 

Největší díl plochy té zaujímá jamka pro přední zub svrchní skořápky, která prohlubuje se 

od zadu pod plochu skořápkovou. 
Na přední straně jamky snižuje se okraj plochy zámkové, kterážto nepatrná prohlu

benina odpovídá jamce pro zub zadní na skořápce svrchní. Otisky svalové méně zřetelné, 

ploché. Celkem upomíná rod tento ua jurské Diceraty. Requ. ammonia Goldf., gryphoides Matb. 

Apricard.ia Guéranger 1853. 

Celkem podobá se dle zevnějšku i dle zámkového ústrojí rodu Toucasia. Násadec 

pro sval zad.nf na svrchní dvojzubé skořápce jest však od plochy zámkové vzdálen, posunut 
do dutiny pro zvíře a vybíhá v příčnou, ku vrcholi probíhající lištu. Apr. ca1·inata Guer„ 
Archiaci Guer. 

2. skupina. Bayleidae. 
Zevnějškem svým předešlým podobná. Ve stěně svrchní skořápky probíhají 2 chodby, 

jichž vývody jsou poblfže otisku zadního svalu. 

Bayleia Munier Chalmas 1873. 

Skoi"ápka dvojzubá, svrchní jest vydutá a s vrcholem do spirály vinutým. Přední zub 
zakrslý, zadní krátký málo vynikající. Zadní otisk svalový na násadci a oddělen od dutiny pro 
zvíře ostrou lištou. Poblíže násadce jsou otvory chodeb, které skořápkou probíhají. Jamka pro 
zub zpodní skořápky jest vejčitá. Svaz uložen v rýze, která probíhá kol okraje skořápkového 
ku vrcholi. Skořápka jednozubá jest připevněna. Vrchol vínutý, v závitcích volných. Zub ne 

přfliš veliký, nahoře široký; jamka pro zadní zub svrchní skořápky rozsáhlá a prodloužená. 
Zadní otisk svalový na násadci; přední jest plochý. B. Pouchei M. Ch. 

B) Uspofádání zvrácené, to jest dvojzubá skofápka jest levou a jednozubá pravou. 
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3. skupina. Monopleuridae. 
Otisky svalové slabě naznačeny. 

Monopleura Mathéron 1842. 

Svrchní skořápka (levá) nese 2 kuželovité, téměř stejně dlouhé zuby, oddělené od sebe 
jamkou pro zub skořápky zpodnf. Svaz uložen v rýze téměř kolmo od okraje skořápkového 
ku vrcholi probfhajfcf. Na zpodní skořápce (pravé) jest zub dobře vyvinut a obyčejně napříč 
postaven. Otisky svalové na obou skořápkách povrchní na ploše, která povstala stloustnutím 
skořápky. Mon. varians Math., sulcata Math. 

Gyropleura Douvillé 1887. 

Zdá se býti podrodem rodu Monopleura. Zámkové ústrojí totéž, sval zadní na násadci. 
Gy'i'. cenomanensis D'Orb., corniwopiae D'Orb. 

Valletia l\fonier Chalmas 1873. 

Nestejnomiskaté se zavitými vrcholy zevnějškem Diceratum podobné. Dvojzubá sko
řápka má přední zub vysoký, rovný a v průřezu kruhovitý. Na povrchu svém nese zub tento 
prohnutá, podélná žebra. Zadní zub jest nepatrný. Mezi oběma zuby leží zahnutá a prodloužená 
jamka, která od základné předního zubu oddělena jest valem. Otisky svalové jsou v ploše 
skořápkové, přední otisk vniká až mezi přední zub a okraj skořápkový. Přirostlá (pravá) 
skořápka nese silný boltcovitý zub s podélnými rýhami na povrchu, po jehož stranách jsou 
2 jamky velmi nestejné. P.fodnf jest veliká a hluboká, obyčejně vejčitá a má ve svém středu 
ještě druhou prohlubeninu pro vrchol zubu. Přední otisk svalový jest poněkud šikmo položen, 
zadní jest vodorovný a oba povrchní. Svaz počíná od základné zadního zubu a pokračuje na 
vnějšku v rýze až ku vrcholi. Val. Tombecki M. Ch., Germani Piet., Lorioli Piet. 

· 4. skupina. Caprotinae. 
Dvojzubá levá skořápka má násadec :pro zadní sval. Ve vnitřní vrstvě skořápkové 

soustava chodeb. 

Caprotina D'Orbigny 1842. 

Zpodní skořápka (pravá) má střední, obyčejně smáčklý zub, po jehož obou stranách 
jamky leží. Vedle jamky zadní jest tu ještě druhá prohlubenina, ve které umísťuje se násadec 
svalový na svrchní skořápce. Přední jamka hluboká, kruhovitá; přední otisk svalový nepatrný, 
ploský, často neznatelný. Svaz v rýze, která se dovnitř skořápky rozšiřuje. Svrchní (levá) 
skořápka víčkovit!í, přední zub delší zadního, mezi oběma podélná jamka pro zub zpodnf 
skořápky. Přední sval plochý, zadní na násadci svalovém. Poblíže násadce otevírají se chodby, 
jež procházejíce skořápkou konči u vrchole. Někdy jsou i u svalu předního otvory chodeb. 
Capr. trilobata D'Orb., costata D'Orb., q_uadriparti'ta D'Orb. Rod ten omezuje se na svrchní 
stupeň cenomanský. 

4* 
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Polyconites Roulland 1830. 

Zpodní (pravá) skořápka kuželovitá, celkem rodu Monopleura příbuzná. Střední zub 

dlouhý a plochý, otisky svalové povrchní. Svrchní skořápka víčkovitá s výstředným vrcholem. 

Oba zuby téměř stejné, přední o málo větší zadního. Otisky svalů povrchní ploché. Ve sko

řápce probíhá více ( 4-5) širokých chodeb z různých stran počínajících a směřujících ku 

vrcholi. Pol. operculatus Roul. 

5. skupina. Caprinae. 
Ve svrchní a někdy i ve zpodní skořápce soustava hustých chodeb, mezi sebou buď 

úplnými nebo neúplnými příčkami oddělených. 

Caprina C. D'Orbigny 1822. 

Zpodní (pravá) skořápka protáhlá, silně zatočená nebo i zavitá má dlouhý střední 

zub, po jehož obou stranách jamky pro zuby svrchní skořápky leží. Přední otisk svalový jest 

vejčitý a plochý, zadní prodloužený a na vyvstávající liště, pod níž dlouhý otvor chodby pře

pažený několika příčkami se otevírá. Rýha svazová vnější rozšiřuje se uvnitř. Svrchní skořápka 

víčkovitá, nahoře vypouklá. Stěna sestává ze dvou od sebe oddálených vrstev vnější a vnitřní 

spolu hustými a tenkými příčkami spojených. Přední zub silný a dlouhý, zadní mnohem menší 

a na okraj skoi·ápkový postaven. Jamka pro zub zpodní skořápky leží mezi předním zubem 

a okrajem skořápkovým a rozšiřuje se ve velikou dutinu od komory pro zvíře lištou oddělenou. 

Přídavná dutina tato má týž význam jako chodby u rodu Caprotina. 

CaP1'· adversa D'Orb. Rod Gemellaria Munier Chalmas 1873., ustanovený pro Capr. 

comrnufiis Gemellaro, třeba považovati za synonym. 

Plagioptychus Mathéron 1842. 

Uspořádání celkem podobné jako u předešlého rodu. Svaz na svrchní skořápce pro

bíhá ve směru tečny. Zadní zub na téže skořápce zahnut na venek. Příčky obě stěny skořápkové 

spojující pravidelně se střídají a zatáčejí, tak že tvoří velice složitou strukturu. Plag. 

Raueri Tell. 

Caprinula D'Orbigny 1847. 

Uspořádání jako u rodu Caplina. Skořápka zpodní dlouhá, po celé délce četnými 

chodbami podélnými opatřená. Zámek jako u rodu Caprina, zuby menši. Svrchní skořápka má 

opět přídavnou dutinu. Capi-. Boyssyi D'Orb. 

6. skupina. Hippuritidae. 
Svrchní skořápka víčkovitá četnými chodbami prostoupená, které od vrchole ku okraji 

skořápky paprskovitě se rozbíhají. Svaz vnitřní. Zadní sval na svrchní skořápce na mo

hutném násadci. 
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Hippurites Lamarck 1801.*) 

Zpodní skořápka (pravá) kuželovitá daleko větší skořápky svrchni. Zámek nese zub 
často zakrnělý, po jehož stranách jamky pro zub svrchní skořápky leží. Jamka přední jest 
hluboká, kuželovitá, zadní dvojitá, stěnou přepažená. Skořápka tvoří tři do vnitř zabíhající 
záhyby a sice 1. záhyb svazový, 2. prvnf a 3. druhý sloupek, místa, kde za živa otvor řitní 
a dýchací byl. Sval přední jest rozdělen ve dví, každá čásť jeho má pro sebe mohutný otisk, 
zadní vnikal do dutiny poblíže zadní jamky zubové ležící a od této stěnou oddělené. Svrchní 
skořápka má dva zuby, z nichž přední jest dlouhý, kuželovitý, zadní menší poněkud splo
štilý. Vedle zadního zubu vyčnivá mocný násadec pro sval zadní. Dutina pro zvíře vniká oby
čejně pod přední zub, který pak se nad ní klene. Na vnějšku svém nese skoí·ápka 3 rýhy, jež 
záhybu svazovému, prvnímu a druhému sloupku odpovídají. 

7. skupina. Radiolitidae. 
Svrchní skořápka bez chodeb. Násadce svalové mocné. 

Radiolites Lamarck 1805. (= Sphaerulites). 

Zpodní skořápka kuželovitá, mívá někdy zakrnělý zub, po jehož stranách podélné jamky 
pro zuby svrchní skořápky leží. Svaz naznačený rýhou na povrchu jest vnitfoí a rozšiřuje se 
na konci rýhy uvnitř. Po obou stranách jeho jsou podélné chodby. Otisky svalu mohutné na 
násadcích. Svrchní skořápka má 2 zuby, z nichž přední jest mohutnější, a pak mělkou jamku 
pro zub zpodní skořápky. Otisky svalové jsou povrchní. Rad. angeoides Lamk. 

Biradiolites D'Orbigny 1847. 

Podobný rodu předcházejícímu. Jamky na zpodní skořápce často neúplně uzavřeny. 

Svaz chybí a následkem toho není i rýha svazová na zevnějšku naznačena, za to ale 2 pruhy 
pod místy, kde za živa otvor řitní a dýchací byl. Bfr. cornu pastoris D'Orb. 

8. skupina. Ichthyosarcolithinae. 
Vyznačují se četnými chodbami, jež probíhají na podél oběma skořápkami. 

Ichthyosarcolithes Desmarest 1837. (= Caprinella D'Orb.). 

Ústrojím podoben rodu Radiolites. Přední otisk svalový jest na násadci. Zpodní sko
řápka zatočená, svrchní rovná. Podélné chodby prostupují v množství nesčetném; skořápky 

jsou buď úzké a kruhovité neb široké a hranaté. Svrchní skořápka vyznamenává se chod
bami širšími. 

Dále zbývá ještě několik rodů Mathéronem (L. 195.) ustanovených, jichž popis ne
podán a o jichž ústrojnosti pouze z vyobrazení nelze se přesvědčiti. Jsou to Ag1·ia, Eth1·a aj. 

*) Popis. rodu toho jakož i následujících dvou podán zde jen velice stručnými rysy. 
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Mezi našimi tvary bylo mnoho takových, které nebylo možno do žádného z rodu zde 
popsaných vřaditi, tak že bylo třeba ustanoviti 4 rody nové, jichž obšírný popis v části sy
stematické uveden bude. 

Zde budiž jen ještě podotčeno, že při popisu jedinců ukázalo se prospěšným všímati 
si poměru a postavení vrchole ku zubům, a že ku označení poměru těch volena byla myšlená 
přímka spojující středy obou zubů na skořápce dvouzubé (uváděná při popisu slovem "čára 

zubová"). Přímka z vrchole ku této čáře zubové vedená stojí buď kolmo, buď tvoří jakýsi úhel, 
buď ani nedosahuje středobodu čáry té jsouc k ní rovnoběžnou. 

Dále bylo ještě možno rozeznati, pokud se týče obústí, stoji-li toto - když myslíme 
si zpodní skořápku vrcholem přirostlou - vodorovně aneb šikmě, to jest částí, kde zámek se 
rozkládá, dolu sníženou a bylo často, hlavně u rodu Caprotina, znaku toho použito. Celkem 
známo nyní z českého křídového útvaru 47 druhů, uvedených v následujícím seznamu, ve 
kterém nové rody jsou označeny hvězdičkou. 

Skupina Monoplenridae. 
Monopleura cumulus Poč. 

*Stenopleura angustissima Poč. sp. 
carinoperculata Poč. sp. 
pi"leus Poč. 

Stenopleum venusta Poč. sp. 
var. fornicata Poč. 

*Simacia minima Poč. sp. 
Valletia aliena Poč. sp. 

Skupina Caprotinae. 
Caprotina stimulus Poč. sp. 

def ormis Poč. 
vadosa Poč. 
aculeata Poč. 
caudiculata Poč. 
acuminata Poč. sp. 
sinuata Poč. 
pe1'Plexa Poč. 

Caprotina umbonata Poč. 
sodalis Poč. 

? conto1·ta Poč. sp. 
pleuroidea Poč. 
semistriata D'Orb. 

*Gyptaulia triangulum Poč. 
paradoxa Poč. 
pe1·longa Poč. 

Skupina Caprinae. 
Caprina striata Poč. 

incerta Poč. 
Caprina laminea Gein. 
Plagioptychus Haueri Tel. sp. 

Caprinula incerta Poč. 

Skupina Radiolitidae. 
Radiolites bohemicus Tel. sp. 

socialis D'Orb. 
? Biradioli'tes Zignana Pir. sp. 
"'Petalodontia Germari Gein. sp. 
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Radiolites Saxoniae Roem. 
? Sauvagesi d'Hombre Fir. 
undulatus Gein. 
Sanctae Barbarae Poč. 
humilior Poč. 
tener Poč. sp. 

* Petalodontia planoperculata Poč. sp. 
opima Poč. sp. 
crassodentata Poč. 
foliodentata Poč. 
aculeodentata Poč. 
? bohemica Poč. sp. 

Skupina Ichthyosarcolithinae. 
Ichthyosarcolithes ensis Poč. Ichthyosarcolithes marginatus Poč. 

5. O ústrojnosti stěn skořápkových. 
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Jedním z neobyčejných znaků čeledi rudistů, jimž liší se ode všech ostatních mlžů, 
jest ústrojnost stěny skořápkové. 

Stěna· skořápková u mlžů sestává ze dvou vrstev: 
1. vnější, složené z hranolků kolmo postavených na skořápku; 
2. vnitřní, z jemných, rovnoběžně uložených lístků, které dodává stěně vzezření buď 

perleťového tnásledkem interference světla), aneb porculánovitého. 
Prvky skořápku rudistů budující jsou celkem tytéž, jen že n~bývají často podoby 

i tvarů zvláštních. U většiny rodů, jež dříve ku Chamaceim se stavěly, není, pokud ve stavu 
zkamenělém rozeznati možno, žádného zvláštního rozdilu. Většina rodů má vnitřní stěnu pevnou, 
porculánovitou a na povrchu vrstvu, která se skládá jaksi z lístečků kolmo na skořápku po
stavených. Lístečky samy ovšem jsou jen řadami malých hranolků. Ano tyto rozdíly jsou ještě 
u nejvýše vyvinutého rodu Hippurites velice nepatrny, tak že na př. řez stěnou druhu Hipp. 
cornu vaccinum Bron. velice se podobá řezu stěnou některého ze žijících druhů rodu Chama. 
Podobnost složeni stěn skořápkových zde naopak jest překvapující a příčinou, že oba tvarem • 
i vývojem tak rozdílné rody v tom ohledu k sobě družiti třeba. Tím podivnější jest však 
ústrojnost vnější VTstvy skoi·ápkové u rodů Radiolites a Biradiolites. Stěna, obyčejně velice 
mocná, jest zde rozdělena příčkami šikmo anebo kolmo na skořápku postavenými v malé 0·2 
až 0·5 mm veliké pěti- nebo šestihrany. Příčky samy jsou tenké, dlouhé a tvoří tkáň, která 
na příčném průřezu objevuje se nám jako mřížovina, v niž jednotlivá očka jsou čtyř-, pěti

nebo i vícehranná. Obyčejně popisuje se ústrojnosť tato jako složeni z kolmých a dutých 
hranolů. Panoval kdysi také již náhled, že podivná ústrojnost stěny této vytvořila se snad 
následkem zkamenění, že totiž rozličné nerosty (vápenec a dolomit) skořápku skládající ne
stejným způsobem při zkamenění se přeměnily. Avšak určité tvary jednotlivých oček v mří
žovině a stejný způsob zachováni v rozličných, pokud se petrografického složeni týče, rfizných 
nalezištích jasně dokazuji, že činiti jest zde s ústrojím organickým. U některých jedinců 
prázdné prostory čili očka vyplněny jsou krystalky vápence, čímž výbrus stěny takové nabývá 
zvlá&tního, malebného rázu. (Viz tab. VI. obraz 15.) Mřížovina není také u všech druhů stejná; 
někde jsou očka veliká, pěti- neb šestihranná, jinde menší, jinde téměř pravidelně čtyrhranná. 
Na průřezu podélném pozorujeme, že příčky v jistých odstavcích přepaženy jsou dny, které 
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povstaly, jak se zdá, růstem skofápky. Tento zjev považován byl vždy za velice zvláštní 

a blfže nevysvětlitelný a bylo by také skutečně nesnadno mu porozuměti, kdybychom měli jej 

samotna na zřeteli. Avšak podobných příkladů jest u rudistů vice, které nám mohou zjev ten 

aspoi'l částečně vysvětliti. U rodu Plagioptychus jest stěna skořápková složena z podélných 

příček, které rozdvojujíce se, dvěma neb i třem řadám úzkých, dlouhých chodeb dávají vzniku. 

Podobně děje se u rodu Caprina; u rodu Ichthyosarcolites jest celá stěna skořápková složena 

z chodeb podélných, kruhovitých, tu užších, tu širších. U radiolitl'i jest vnější stěna skořáp

ková složena z dutých hranolů ; u rodů Plagioptychus, Caprina a Ichthyosarcolites, vlastně 

střední vrstva stěny skořápkové se vyznamenává ústrojností popsanou. Sestává totiž celá stěna 

skořápková ze tři části, vnitřní porculánovité, stfodni chodbami prostouplé a vnějsí, lístkovité 

to povrchní kůry. Není možnosť vyloučena, že i u radiolitů taťo jemná povrchní vrstva vy

vinuta byla, jen že až dosud se nikdy nezachovala, což by však se dalo snadno vysvětliti 

křehkosti střední vrstvy. Srovnáme-li ústrojnosť skořápek u skupiny Caprininae s ústrojnosti 

skořápek u radiolitů, shledáme, že mají jakousi obdobu. U prvních probíhají chodby souběžně 

s vnějším obrysem, u zpodních skofápek jsou totiž podélné, u svrchních ve smyslu zavití 

skořápek zatočené. U druhé skupiny jest celá vnější vrstva složitě komůrkovaná; směr jedno

tlivých chodeb jde šikmo na skořápku a jsou chodby ty ještě dny pfopaženy. Zdálo by se, že 

příčinu podivné ústrojnosti této hledati jest ve snaze vytvořiti skořápku velkou a silnou 

s prostředky pokud možno nejmenšími a že tato snaha dostoupila vrchole svého právě 

u radiolitů. 

Chodby ve stěnách skořápkových nalézáme u velké části rodů rudistových a to roz

dílně vytvořené. U rodu Caprotina jsou chodby pouze ve skořápce svrchní a táhnou se od 

plochy zámkové ku vrcholi. V rodu tomto možno rozeznávati dvě oddělení. V prvním jsou 

chodby po obou stranách ústroje zámkového, u předního zubu jedna široká a u zubu zadního 

dvě rovněž široké. Uspořádáni takové jest u druhů ve francouzské křídě se vyskytujících. 

V druhém odděleni jsou chodby pouze po jedné straně a sice počínají u zubu zadního čtyřmi 

neb i pěti kulovitými otvory a probíhají v oblouku rovnoběžně až ku vrcholi, kdež slepě 

končí. Mimo to jde ještě jiná, kratší a širší chodba ode dna dutiny pro zvíře směrem k vrcholi. 

To vyskytuje se u českých druhi'i. Podobné uspořádání má i podivný rod Bayleia ze skupiny 

tvarů normálných, kde poblíže zadního zubu ve skořápce svrchní se otevírají počátky dvou 

chodeb. Větší počet chodeb pozorujeme u rodu Polyconites, v jehož vrcholí svrchní skořápky 

soustřeďují se z rozličných stran pi'icházejici chodby v počtu 4-6. Nejvyššího stupně dosahuje 

však vývoj chodeb ve svrchní skořápce u rodu Hippurites, kde množství chodeb od vrchole 

paprskovitě se rozbíhá. Pokud se fysiologie zjevu toho týče, možno jej vysvětliti z vývoje 

čeledi samého. Mlži tito původně se skořápkami téměř stejnými (Diceras) počali phrůstati 

jednou skořápkou ke dnu nebo ke skalinám v moři. Tím omezena pohyblivosť skořápek pouze 

na svrchní. Zpodní skořápka poč.ala mohutněti, přejímajíc znenáhla sama úkol poskytovati 

obydlí zvířeti, kdežto svrchní se zmenšovala, ježto úkol její byl pouze pozdvihovati se a uvol

niti přístup vodě a potravě. Jest zřejmo, že těžké svrchní skořápky, určené původně k roze

vírání, při kterém i zpodní skofápka pohybu se zúčastnila, když samy pfojaly úkol pohybu, 

byly zvfreti jen na obtíž. A proto pozorujeme postupem velice poučným, že skoi'ápka tato se 

zmenšuje (Valletia), až nabývá podoby i úkolu pouhého víčka (Caprotina, Hippurites, Radio-

• 
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lites). Chodby ve svrchních skořápkách zdají se míti původ svůj ve snaze, aby pohyb pokud 
možno s nejmenší obtíži byl vykonáván, čili aby skořápka svrchní byla pokud možno lehkou. 
Rod Monopleura.má obě skořápky celistvé; u druhu Stenopleura angustissima Poč. z naší křídy, 
prve jmenovanému rodu velice podobného, objevuje se široká a hranatá chodba probíhající 
celou svrchní skořápkou. Později následují tvary, jichž svrchní skořápky chovajíce množství 
chodeb (Bayleia, Caprotina) velmi lehkými jsou. Největšího stupně dosahují v tom ohledu ro
dové Plagioptychus a Hippurites. Větších obtíží poskytuje vysvětlení chodeb ve zpodních sko
řápkách, u nichž důvod lehkosti a snažšího pohybu odpadá. V rodech Caprina, lchthyosarco
lites a Radiolites dal by se zjev ten vysvětliti jen snad snahou, prostředky co možno nejmen
šími vytvořiti pevnou a mocnou skořápku. Jakési světlo v té příčině vrhá snad problematický 
rod Cryptaulia, v jehož zpodnf skořápce jsou mimo vyvinutou jednu (neb 2) chodbu, ještě 

záhyby naznačující buď počátek aneb zbytek chodeb dalších. Přemýšlejíce o významu úkazu 
toho, musíme míti na paměti, jak později blíže rozvedeno bude, že u rudistů a příbuzného 
rodu Chama dvakráte v dobách geologických povstalo převrácení skořápek tím způsobem,, že 
skořápka dvouzubá, pl'ivodně pravá, pojednou stala se levou a levá opět pravou, i bylo by 
snad možno domnívati se, že u rodu Cryptaulia pi'irostla skořápka, kter~. byla u některého 
předchůdce rodu toho původně svrchní. 

Dlužno se ještě zmíniti o významu chodeb ve skořápkách rudistf1 pro rozlišováni rodu. 
Zdá se nám, že význam ten je přeceňován u spisovatelů francouzských, kteří i na základě 

malé odchylky ve směru tom pozorované stanoví nové rody. PHjme-li se fysiologický výklad, 
jak zde ve stručnosti uveden byl, mění se větší či menší počet chodeb poměry místními, neboť 
již menší neb větší hloubka moře, či menší neb větší tlak mají značného vlivu na Jehkosť 
skořápek. 

6. O zpúsobu zachování: 

Rudisté dochovali se na naše časy ve stavu pro zkoumání palaeontologické celkem 
ne příliš příznivém. Tak jsou mezi nimi druhy ano i celé rody, jichž ústroj zámkový dosud 
neznáme, ježto u žádného jedince není přístupen. Ač, jak se zdá, pocházejí rudisté vesměs 
pouze z nejzpodnějšího stupně mořského našeho českého křidového útvaru, předce možno roz
lišiti několik způsobů zachováni. 

1. Ve slepencích křemenitých na doteku s porfýrem nebo rulou, při čemž pevný ro
hovec jednotlivé kusy hornin váže, jsou zkameněliny samy o sobě dosti dobře zachované. Po
VI'chnf ozdoby a u našich rudistů vnější vrstva skořápková bývá ovšem obyčejně odřena aneb 
jen v nepatrných úlomcích zachována, za to ale vnitřní vrstva a i zámkový ústroj bývá dosti 
čistě v rohovec přeměněn. Avšak na veškerém povrchu skořápek lpí nesčíslné množství malých 
kousků rohovce aneb i krystaly těživce, které je velice znečisťuji a mimo to bývá často vice 
snad o sobě dobrých zkamenělin rohovcem v sebe pevně spojeno, což rovněž bližšímu pro
hlíženi vadí. Velká pevnosť a tvrdosť kamene toho činí pak očisťování neb vytloukání jedno
tlivých kousků buď vůbec nemožným aneb aspoň velice obtížným. 

V docela podobných usazeninách nalézáme však také pouhá jádra vnitřní beze vší 
skořápky, tu i tam rozličnými výplňky ozdobená, které na složitou ústrojnosť stěn skořápkových 
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poukazuji. V tom případě bývá určení obyčejně nemožným a nálezy podobné pro palaeonto
logii bezcennými. Rohovcovité takové usazeniny, v nichž rudisté přicházejí, jsou známy ze 
starších dob u Kučlína, z novějších v porfýru na Sandbergu v Teplicích. • 

2. V hrubých pískovcích bývá stav zachováni zkamenělin obyčejně nepříznivý, ježto 
pl'icházeji v podobě jader. Jádra taková určiti lze jen v tom případě, když mají zvláštní 
typický tvar jako výplňky některých význačných ústrojů druhu. 

Jindy však, jako ve velmi bohatém nalezišti u Mezholes bliže Kutné Hory, činí rudisté 
v tom ohledu výjimku a vyskytují se dosti dobře zachovalí. Vnější vrstva skořápková jest 
v tom pl'ipadě obyčejně neporušená, ač často zrny pískovými znečistěna; vnitřní stěna pak 
úplně chybi a s ní zároveú zmizely ovšem i nejmenší stopy po ústrojí zámkovém. Zvláštnosti 
v usazeninách těchto jest, že veškerým, původně ku skalám podmořským přirostlým rudistům 
scházejí zpodni vrchole, kterými přisedali. Zdá se, že mocné vlny mořské ulámaly a utrhaly 
je v hlubinách a zanesly daleko od stanoviště jejich do uloženin pobřežních. 

Tam, kde hrubozrný pískovec tento následkem dlouhotrvajícího větráni přechází v sypký 
písek, nalézáme deštěm vyprané pěkné jedince, ponejvíce svrchních skořápek druhu Radiolites 

undnlatus Gein. aneb i také zpodních skořápek druhu Rad. Sanctae Barbarae. 

3. V pevném, krystalickém vápenci u Chocenic rudisty přeplněném, jsou zkameněliny 
rovněž velmi špatně zachované. I zde jest u radiolitů pouze vnější vrstva, na povrchu svém 
obyčejně velice znečistěná a. dolejší vrchol utržen. Ježto vnější vrstva tato nejsouc přfliš silná 
snadno puká, nalézáme často jen roubíky, výplňky to vnitřní dutiny rudisty, které po většině 

otisk rýhy svazové dobře zříti dávají. 
4. V pevném vápenci u Přemyšlan, Korycan a Radovesnic jest stav, v jakém se zbytky 

předvěkého tvorstva zachovaly, rovněž velmi nepříznivý. Pokud se týče rudistů, tu nalézáme 
víčkovité svrchní skořápky a i zpodní skořápky rodu Caprotina v nesčetném množství spolu 
pevným kamenem spojené, při čemž možno na obou stopy příboje aneb snad déle trvajícího 
smýkání ve vodě pozorovati. Jednotlivé skořápky jsou jaksi omleté, hladké; vnější, z jemných 
lístečkú sestávající stěna zpodní skořápky je až na nečetné výjimky zúplna odřená aneb jen 
v nepatrných útržcích zachována. Svrchní skořápky nikdy stopy vnější vrstvy na sobě nechovají, 
kdežto vnifrní stěna, která zuby a vůbec ústroj zámkový buduje, v pevný, někdy krystalický 

vápenec proměněna jest. 
Naleziště ta dle stavu zkamenělin, které v nich nalézáme, považována mohou býti za 

pobřežní. Vlny moře křidového bily mocnými nárazy v rulové břehy přinášejíce sebou množství 
zbytků organických, z hlubin mořských pochodicich, které pak ukládaly se na sebe a zkame
něvše proměnily se v detritus pevně vápencem spojený, v němž tu i tam za příznivých okolnosti 
i výtečně zachovalou zkamenělinu nalézti můžeme. Poněvadž, jak již praveno, vnitřní vrstva 
skořápková, ač jaksi omletá, předce obyčejně dobře se dochovala, možno někdy namáhavým 
a pracným praeparováním některých kusů dosici po odstraněni tvrdého vápence zvláště pěkných 

pi·edmětů ke zkoumáni. 
Ústrojnost stěn skořápkových nebývá zachována vyjímaje svrchní stěny u některých 

radiolitů. Skořápky Caprotin i Caprinell chovají někdy na povrchu svém úlomky vnější stěny, 
než ta bývá zúplna v krystalický vápenec pfoměněna takovým zpúsobem, že ve výbrusu drobno
hledném ni stopy po ústrojnosti neshledáváme. 
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7. Popis druhů. 
Při popisování druhů rudistových, v českém útvaru křidovém se vyskytujících, pn

držíme se soustavy, jak Douvillém a Munier Chalmasem navržena a hořeji ve stručných 
rysech uvedena byla. 

Z tvarů s uspořádáním normálným není žádný v naši křídě zastoupen. Druhové z od
dělení toho omezují se většinou na zpodní vrstvy křídového útvaru, které v Čechách vyvinuty 
nejsou. Z druhého odděleni, jež vyznačuje se uspořádáním ústroje zámkového zvráceným, 
jest zastoupena 

skupina Monopleuridae. 

Rod Mo n o p I eur a Mathéron. 

Do rodu tohoto, ve francouzské křídě tak hojně zastoupeného, mohu na základě ústroji 
zámkového s jistotou klásti jen jedinou svrchní, ma1ou skořápku, která na sobě nese všecky 
v diagnose uvedené znaky. Skořápka tato podobá se celkem oné, již doleji pod jménem Val
letia aliena Poč. sp. popisuji, liší se od nf jen zevnější podobou, ježto jest sice kápovitá 
a vysoká, ale vrchol má jen nepatrně naznačený. Skořápka tato podává nám ale ještě blízkých 
vztahů ku rodu Stenopleura Poč. a zvláště ku oclrudě St. venusta var. fornicata, s niž velice 
je příbuzná. 

Monopleura cumulus nov. spec. 
(Tab. V. obraz 22 a, b.) 

Svrchní skořápka kápovitá, homolovitě vysoká a na zevnějšku kýlem opatřená. Slabě 

naznačený vrchol sklání se ku okraji zámkovému; obústí jest vejčité; rýha svazová, dosti ne
určitá, probíhá od předního zubu ku vrcholí. Zuby dva, téměř stejně vysoké. Přední o něco 
málo vyšší, jaksi smáčklý, zadní okrouhle trojboký, postaven až na samý okraj skofapkový. 
Jamka mezi oběma, určená pro zub zpodní skořápky jest podkovovitá, dosti hluboká a nese 
na okraji po obou stranách předního zubu bradavičnaté vyvýšeniny, z nichž ona u okraje 
skořápkového je mocnější. Zdá se to býti opatření pro lepši phjetí zubu skořápky zpodní, 
který, jsa v průřezu ledvinitý, velmi přesně zapadal. Přední otisk svalový jest prodlouženě 
vejčitý a silně vypouklý; zadní otisk vejčitý, poněkud vypouklý a ostrou rýhou od okraje 
skořápkového oddělen. Soudě dle mohutnosti otisků svalových a zubů, náležela skořápka tato 
jedinci již vyspělému. Dutina pro zvíře jest v obrysu vejčitá, hluboká a stěna skořápková, na 
niž umístěn přední otisk svalový, zvolna se v ní níží. 

Naleziště. Dle udáni nálezce pana R. Hon z í k a Zbyslav ; zdá se ale spíše z Rado
vesnic pocházeti. 

Rod Stenopleura nov. gen. 

Z cenomanu našeho známa jest řada podivně ustrojených rudistů ze dvou nalezišť a sice: 
1. z Radovesnic, 

a) asi 15 spodních skořápek velice sploštělých a tenkým vrcholem do polovic až i přes 
jeden závitek zavitých. Zámek nepřístupný; 

5* 
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b) větší počet svrchních skořápek s ústrojím zámkovým dobře zachovaným. Počet zubů: 

2 bez násadce svalového. 
Na některých zpodnfch skořápkách nalézáme ještě i svrchní, obyčejně však neúplně 

zachovalou skořápku a na základě těchto zbytků, jakož i na základě souhlasného obrysu obústí 
soudíme, že obě pod a) i b) uvedené skořápky patří témuž druhu; 

2. z Korycan; větší počet plochých aneb na vnějšku ostrým kýlem vyznačených sko
řápek svrchnícll se zámkovým ústrojím onomu u skořápek z Radovesnic podobným. 

Dle všeobecné povahy nelze rudisty tyto vřaditi do žádného druhu ani rodu až dosud 

známého a nutno tudíž zříditi pro ně rod nový. 
Skořápka zpodní velice sploštělá, plochá, neb i někdy nepravidelně prohnutá, v tenký 

zpodní vrchol vybíhající, který tu značněji, tu méně se zavijí. Následkem toho, že špice vrcholu 
vždy nahoru zatočena jest, nelze určiti, zdali a jakým způsobem rod tento přisedal. Skořápka 

vůbec jest točená dle rýhy svazové, která nejkratším směrem od okraje zámkového ku vrcholi 
probíhá. Svrchní vrstva stěny skořápkové zachována jen v úlomcích a sestává z vodorovných 

vrstev, které již na povrchu jemným rýhováním jsou naznačeny. Zpodní stěna jest pokryta 

četnými, tu jemnějšími, tu hrubšími rýhami, jež rovnoběžně ku obú:;tí probíhají. Obústí samo 

není vodorovné, nýbrž ku straně, kde vine se svazová rýha, značně sníženo. O vnitřním ústrojí 
zpodní skořápky nelze se přesvědčiti, ale dle obdoby, jakou poskytuje nám svrchní skořápka, 

byla dutina pro zvfre úzká, na stranu proti rýze svazové položenou se rozšiřující. Hlavní zub 
dosti krátký stál až u samého kraje skořápkového, maje po obou stranách jamku pro zuby 

skořápky svrchní. Bezprostředně u jamek rozprostíraly se otisky svalové a sice byl přední 

otisk podlouhlý a na stloustlé stěně skořápkové, zadní téměř čtverhranný a na ploše zámkové 
položený. Svazová rýha není u všech jedinců dobře pozorovatelná, jest úzká a probíhá na 

cestě nejkratší, t. j. vrchol jest ku okraji zámkovému velice blízko položen. Ku bližšímu 

vysvětlení těchto poměrů stůjž zde míra jedné skořápky. Kdežto rýha svazová, to jest vzdá
lenost okraje zámkového od vrchole, měří as 5 mm, jest vnější obvod skořápky čili vzdá

lenost okraje rýze svazové protilehlého od vrchole asi 55 mm. 

Svrchní skořápka jest obrysu vejčitého, kruhovitého neb půlkruhovitého neb prodlou
ženého až palicovitého, plochá aneb na vnější straně kýlem opatřená. Vnější vrstva skořápky 

nebývá zachována. Vrchol mírným naduřením slabě naznačen. Dutina zvířeti určená jest roz

ličného obrysu dle podoby skořápky, buď je prodloužená, úzká aneb trojhranná, široká. Sko

řápka má 2 zuby, co do velikosti téměř sobě stejné, ne příliš vysoké. Přední klene se nad 
dutinou pro zvíře a jest od zadního hlubokou jamkou pro střední zub zpodní skořápky od

dělen. Zadní zub jest až na samém kraji. Z otisků svalových jest normálně vyvinut zadní 
otisk, který bývá vejčitý a někdy částečně vydutý. Přední jest obyčejně velice protáhlý a upíná 

se na valu povstalém sesílením skoí·ápky podél dutiny pro zvíře. 
Rod tento přimyká se k rodu Monopleura, s nímž také, pokud se zámkového ústrojí 

týče, zcela souhlasí. Vidíme zde uspořádání, jež rodu Monopleura jest vlastni, ale jaksi seši
nuté v obrazec jiný. Původní uspořádání u rodu Monopleura jest to, že, prodloužíme-li rýhu 
svazovou (1· na obr. 2.), stojí na čáře zubové (xy.) téměř kolmo a na obou koncích čáry té 
položeny jsou souměrně svaly (p. s. a z. s.). U rodu Stenopleura přichází však svazová rýha 

(1"' na obr. 2.) pod úhlem a svaly jsou nesouměrné, přední (p.' s.') je protáhlý téměř ve 
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směru čáry zubové, zadní pak vejčitý. Tím také i tvary svrchních skořápek i obústí se mění. 
Kdežto u rodu Monopleura jest obústi téměř kruhovité neb vejčité, jest zde úzce vejčité, 

v jednom směru protáhlé a v tom směru prodlužuje se 
přední sval. Tím přibližuje se, pokud uspořádání ústrojí 
zámkového se týče, rod tento ku rodům Caprina a Plagio
ptycbus. Nejlépe to pozorovati na druhu Sten. venusta var. 
fornicata Poč., jejíž svrchní skořápka jest obrysu půlkru
hovitého, na rovné, liště podobné straně je rýha svazová, 
není však ve středu, nýbrž jest téměř až v zadním rohu, 
jamka pro zub zpodní skořápky jest mohutná. Třeba si 
pouze přimysleti jamku tuto vzrostlou až téměř do téže 

r 

PS 

z~ 
velikosti jako je dutina pro zvíře a typ rodu Caprina a Obraz 2. Schematický obrazec ústrojí 

příbuzných jest dokonalý. zámkového, nahoře u rodu Monopleura, 
Do rodu toho řadíme 4 druhy, z nichž jeden ještě dole u rodu Stenopleura. 

ve varietu jest rozlišen. Zpodní skořápka známa jen u druhu St. angustissima Poč. ; zámek znám 
u druhů angustissima, venusta, venusta var. fornicata a pileus, neznám u druhu cm·inopercidata. 

Stenopleura angustissima Počta sp. 
(Tab. II. obraz 13. Tab. III. obraz 7 a, b. Tab. IV. obraz 6-9.) 

1886. Plagioptychus angustissimus Počta (L. 214.) str. 11. (204.) 

Zpodní skořápka silně smáčklá, široká, s vrcholem rychle ve špici se zúžujícím, který 
v jednom neb více závitech směrem nahoru se otáčí. Obústí jest šikmé, tak že vzdálenosť 
okraje zámkového od vrchole jest nepatrná a tímto směrem probíhá svaz ve velmi úzké rýze. 
Svrchní vrstva skořápkové stěny ponejvíce jen v útržcích zachována, složená z jemných na 
skofápku kolmo postavených lístků; vnitřní stěna ve vápenec přeměněna a nese hojné rýhy, 
které rovnoběžně s obústím probíhají. Mimo to nalézáme na povrchu nepravidelné stlačeniny 
i opět zase vypukliny, zejména na zevnějším odvodu, povstalém smáčknutím skořápky. Zámek 
vždy nepl'ístupen. 

Svrchní skořápka prodloužená, úzká, obrysu úzce vejčitého, má na vnější straně 

v prostředku vyvýšený val, který po celé skofápce probíhá. Ve vale tomto táhne se souběžně 
chodba. Prořízneme-li skořápku příčně, pozorujeme, že val jest dutý a že v něm prochází 
chodba nepravidelně hranatá a na obou stranách slepě končící. 

Na vnějšku skořápky pozorujeme ještě tu i tam pl-irůstací rýhy. Na zpodní straně 

jest pak u většiny jedinců ústroj zámkový dosti pěkně vyvinut. Dutina pro zvíře jest úzká, 
počíná koncem naproti zámku položeným, mělce se prohlubuje a rozšiřuje se zvolna směrem 

k zubům. Napřed ohraničuje ji mohutný val, na němž se přední sval rozkládá. 
Oba zuby jsou malé a poměrně ;stejné; přední má obyčejně podobu malé bradavky, 

vybíhá však ku ohraničení dutiny pro zvíře v malou lištu. Dvě mnohem slabší lišty bývají 
pozorovány na základně předního zubu kol jamky pro zub zpodní skořápky. Zadní zub jest 
podobně vytvořen a až ku okraji skořápkovému posunut. I on sedí na dvou, obyčejně jen slabě 
naznačených lištách, jež kolem jamky pro zub zpodní skořápky se vinou. Tato jamka jest obrysu 
obyčejně kruhovitého, u poměru ku zubům dosti hluboká a sousedí bezprostředně s okrajem 
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skořápkovým. Z předního zubu sestupuje do jamky malá, vyvstalá lišta. Přední otisk svalový 
jest u předního zubu na stloustlé stěně, která omezuje dutinu pro zviře. On jest u některých 
jedinců značně protáhlý a pokládá se obyčejně na plocho. Zadní sval jest vejčitý, v sousedství 
zadniho zubu, ano někdy přibližuje se též ku zubu přednímu, tak že se upíná na místě, které 
leží mezi zuby a jamkou s jedné, a mezi okrajem skořápkovým s druhé strany. Otisk ten 
bývá obyčejně pobUže zubu zadního ve val vypouklý, doleji pak mezi okrajem skořápkovým 
a dutinou pro zvíře vydutý v jednoduchou neb i podkovovitou dutinu. 

Naleziště. Radovesnice. 

Stenopleura carinoperculata Počta sp. 
(Tab. V. obraz 23.) 

1886. Monopleura carinopenulata Poč. (L. 214.) str. 10. (203.). 

Známo několik svrchních víčkovitých skořápek do kamene vrostlých, jejichž zámek 
z té příčiny není přístupný. 

Obrys jest úzce vejčitý, délka obnáší 10-18 mm, šfrka pak 5-8 mm, na vnější straně 
probíhá velice ostrý a vysoký kýl celou skořápkou. Kýl ten se na jedné straně zatáčí a tvoří 
tak vrchol, k němuž probíhal svaz v úzké rýze. Spodní strana nepřístupna. Soudě dle otisků, 
jež v kameni při roztloukání skořápek těch zůstávají, bylo ústrojí zámkové souhlasné s oním, 
jaké u druhu předešlého pozorujeme a řadíme proto skořápky do tohoto rodu. 

Naleziště. Korycany. 

Stenopleura pileus nov. spec. 
(Tab. V. obraz 19„ 20.) 

Pouze svrchní skořápky známy, podoby celkem kápovité, obrysu kruhovitého neb vej
čitého, na jedné (zámkové) straně tu více, tu méně zřetelně uťaté. Rozměry obnášejí obyčejně 
v delším průměru 16-25 mm, v kratším 14-22 mm; zřídka přicházejí jedinci až 35 mm 
dlouzí a 30 širocí. Na vnějším povrchu zdvihá se skořápka v podobě čepičky a nese buď oblý 
aneb i dosti ostrý kýl, který na straně uťaté zřetelným vrcholem končí. K vrcholi tomu táhne 
se od okraje skořápkového úzká rýha svazová. Kolem vrchole na povrchu bývá obyčejně 

mnoho jemných, soukrajných (přirůstacích) rýh, mezi nimiž některé silněji jsou naznačeny. 
Jen u nečetných jedinců zpodní strana, obyčejně v kámen vrostlá, přístupna. Zámkové 

ústrojí blíží se velice již základnímu typu, jenž u rodu Monopleura je vyvinut. Zuby jsou 
téměř stejné, přední jest ploský, o málo vyšší, zadní až na okraj skořápkový posunut. Jamka 
pro zub zpodní skořápky, mezi oběma zuby ležící jest trojhranná až ledvinitá. Přední otisk 
svalový prodlouženě vejčitý, zadní vejčitý, oba ploché. 

Naleziště. Korycany. 

Stenopleura venusta Počta sp. 
(Tab. Ill. obraz 15 a, b, 16.) 

1886. Plagioptychus veniistus Poč. (L. 214.) str. 12. (205.) 

Známy jen svrchní ploché skoi'ápky, obrysu vejčitého, velikosti rozličné. Nejmenší 
jsou asi 12 mm dlouhé a 8 mm široké, dále měří některé 20-28 mm v délce a 12-16 mm 
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v šiřce. Na vnějším povrchu jsou ploché aneb jen nepatrně klenuté a nemají, vyjma jemné 

soukrajné rýhy, žádných zvláštních ozdob. Na vnitřní straně pozorujeme dutinu pro tělo 

zvířecí, která v obrysu jest obyčejně téměř trojhranná a prohlubuje se pod přední zub. Zuby 

jsou dva, ne přiliš vysoké a téměř stejn{ cllouhé; přední má podobu bradavice poněkud splo

štilé a od jeho základně vycházejí dvě zřetelné lišty, které omezuji dutinu pro zvíře. Na straně, 

kde jamka ku zubu přiléhá, sbíhá z tohoto val až na dno jamky. Zadní zub jest až ku okraji 

skořápkovému posunut, bývá někdy nepatrnější předního a obyčejně poněkud navenek zahnut. 

Sedi na dvou, vice neb méně zřetelných lištách, které ohraničují částečně jamku pro zub 

skořápky zpodni. Jamka tato jest obyčejně trojhranná, u dospělejších jedinců jaksi podkovovitá, 

ježto vyvýšený val z předního zubu do ni sbihajíci silnější bývá. Přední otisk svalový jest 

prodloužený a klade se na stloustlou skofapku, která ohraničuje dutinu pro zvíře. Zadní 

otisk jest podlouhle vejčitý a rozprostírá se podél zubů i jamky. 
Naleziště. Korycany. 

Stenopleura venusta var. fornicata nov. var. 
(Tab. V. obraz 25.) 

Jedna ze svrchních skořápek druhu St. venusta vyznačuje se zvláštními vlastnostmi, 

jež jsou takové důležitosti, že třeba ji jakožto varietu vyloučiti. Skořápka jest silně klenutá, 

obústi polokruhovité, na jehož rovné liště podobné straně ústroji zámkové se nalezá. Dutina 

pro zviře jest hluboká a zatáčí se pod plochu zámkovou ku vrcholí. Zuby jsou nepřiliš vy

soké, kolmé, nezahnuté. Zadní zub na okraj skořápkový posunut, v průřezu trojhranný; přední 

na jediném kuse našem u základně ulomen. Mezi nimi leži hluboká, trojhranná a široká jamka 

pro zub skořápky zpodni. Otisky svalové jsou silně vyvinuty a zřetelně omezeny. Přední jest 

v podobě prodlouženého, vyvýšeného valu, který podél rovné strany běži a ku okraji skořáp

kovému rýhou jest omezen. Zadní jest vejčitý, od okraje skořápkového rovněž rýhou oddělen 

a směrem ku zadnímu zubu trochu vyvýšen. 
O zajímavosti variety této, ve které typ rodu Monopleura značně přeměněn ve směru 

ku rodům Caprina a Plagioptychus, promluveno při . diagnosi rodové. · 

Naleziště. Korycany. 

Rod Simacia nov. gen. 

Skořápka zpodní malá, vrcholem někdy málo zahnutá, jindy v kotouč zatočená; ná

sledkem pospolitého života nepravidelně smáčknutá. Na povrchu nese vnitřní vrstva stěny sko

řápkové jemné, soukrajné pruhování a od okraje až ku vrcholí probihajicí úzkou rýhu svazovou. 

Ústroj zámkový sestává ze středního podélného zubu, někdy plochého ve dvi rozděleného, 
jindy a to zvláště u skořápek starších jen v podobě nepatrného hrboulku naznačeného. Vedle 

zubu leži kruhovitá, u mladých skořápek hluboká, u starších mělká jamka pro p:fodní zub 

skořápky svrchní. Jamka pro zub zadní neni vyvinutá, z čehož dlužno souditi, že zub ten na 

skořápce svrchní byl zakrnělý. Otisky svalové povrchní u mladších slabě, u starších jedinců 

zřetelně označeny. Svrchní skořápka neznáma. 
Rod tento přibližuje se jak vnější podobou, zatočeným vrcholem, tak í ústrojím zám

kovým rodu Monopleura, od něhož se liši nepatrnou velikosti a pak hlavně zakrnělým zadním 
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zubem. V tom ohledu nalézáme opět u rodu Requienia obdobu, v němž zadní zub rovněž ne
bývá vyvinut; ovšem vyznačuje se však rod Requienia normálným uspořádáním skořápek. 

Simacia minima Poč. sp. 
(Tab. IV. obr. 10-17.) 

1886. Monopleura minima Poč. (L. 214.) str. 10. (203.). 

Zpodní skořápka v rozličných velikostech od 3 mm počínaje, nepřesahuje délky 25 mm, 
jest vždy zahnuta, někdy i zatočena vrcholem svým v kotouč, který pak těsně se přikládá ku 
postranní stěně skořápkové (obr. 14, 15). Na povrchu má nepravidelné plochy, které stlačením 
jedinci'l k sobě povstaly a bývá proto v pri'lřezu obyčejně troj- neb čtyrhranná zřídka více
hranná (obr. 13 c). Na zadní stěně probíhá touže fysikální příčinou vzniklá hrana, která u tvari'l 
stloustlých zvláště zřetelně jest vyvinuta (obr. 17 a). Vnější vrstva stěny skořápkové v úlomcích 
zachovaná sestává z kolmých lfstečkft, vnitfoí je na povrchu soukrajně pruhovaná. Od okraje 
zámkového až ku vrcholi probíhá úzká rýha svazová, která je vyvinuta na okraji u tvarů 

mladších s tenkou skořápkou někdy v podobě dosti hlubokého zářezu. Obústí je kruhovité 
aneb následkem smáčknutí nepravidelně hranaté. Dutina pro zvíře kruhovitá dosti hluboká, 
u stloustlých skořápek poměrně úzká. Střední zub jest široký, u mladších tvarů ploský, někdy 
jaksi ve dví rozdělen, u starších v podobě malého, podélného hrboulku naznačen a leží téměř 
kolmo na dutinu pro zvíře. Jamka pro přední zub skořápky svrchní jest kruhovitá, tu hlubší, 
tu mělčí. Jamka pro zub zadní chybí. Otisky svalové jsou povrchní, přední bývá určitě ome
zený, poblíže jamky pro zub přední, zadní jest méně určitý a nepatrně prohloubený. Svrchní 
skoí·ápka dosud nenalezena. 

Smáčkliny na vnějším povrchu skořápky, jakož i celé kolonie svědčí tomu, že d111h 
ten žil pospolitě, společně ve větším počtu jedinců. Na jedné takové kolonii (obr. 10), v níž 
jedinci vrostlí jsou téměř vesměs obústfm v kámen, pozorujeme po obou stranách velkého 
matečného zvířete v ploše oblé skořápky rozličné velikosti počínaje délkou 3 mm. 

Naleziště. Radovesnice, Korycany. 

Rod Valletia Munier Chalmas. 

Do rodu toho kladu jednu svrchní skořápku, která pokud se týče ústrojí zámkového 
výtečně je zachovaná. Rod Valletia pl'ibližuje se velmi rodu Monopleura, od něhož vlastně 

rozlišuje se jen vyššími a vrcholem zahnutým opatřenými svrchními skořápkami. U druhů 
z neokomu popsaných jest tento pro rod Valletia ustanovený znak význačný.m, ježto přicházejí 
tam tvary zevnější podobou svou ku Diceratům, zámkovým ústrojím však lm Monopleurám pří
slušné. A pro tyto utvořen právě nový rod, který však, myslím, všude přísně ohraničiti se nedá. 

Valletia aliena Poč. sp. 
(Tab. V. obr. 21 a, b.) 

1886. Plagioptychus ali'eniis Poč. (L. 214.) str. 12. (205.). 
Pouze sVTchní skořápka známa, jest dosti vysoká, s vrcholem tlustým, na pravo za

hnutým; obústi jest vejčité, po jedné straně dosti ostře zakončené a z té strany vychází kýl, 
který se po zevnějšku skořápky ku vrcholí táhne. Přirůstaci čáry soukrajné slabě naznačeny, 
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ponejvfce jen pod vrcholem. Povrch hladký, vnitřní vrstva stěny skořápkové jest porovitá 

a blízko u vrchole dává zříti uložení z tenkých lístečků. Rýha svazová velmi slabě naznačena 

až nezřetelna. Na zpodní stráně skořápky vidíme předně dutinu pro zvíře ku zámku se roz_ 

šiřující. Ústrojí zámkové sestává ze dvou téměř stejných zubů, mezi nimiž leží velká, polokru

hovitá jamka pro hlavní zub skořápky zpodní, kterýž, jak se zdá, byl obrysu ledvinitého. 

Přední zub jest kuželovitý, trochu smáčklý a napřed znenáhla do jamky se súžujícf. Jamka 

má po straně na liště, která ji od dutiny pro zvíře děli, ještě malou bradavici, kteráž odpo
vídá rýze na zubu zpodnf skořápky. Zadní zub jest trojlaločný a sedí až na samém okraji 

skořápkovém. Dvě lišty ze základné jeho vycházející, ohraničují jamku, zadní lišta táhne se 
kol zadního otisku svalového a ztrácí se v okraji skořápkovém. Přední otisk svalový jest velice 

protáhlý, téměř plochý a jen málo vypouklý. Zadní jest pravidelně vejčitý, určitě omezený, plochý. 
· Druh tento vyznačuje se porovitou strukturou vnitřní skořápky, která na zlomech 

patrně se jeví. 
Naleziště. Jediný kus pochází dle udání nálezce jeho pana R Honzíka ze Zbyslavi, 

ač jeho stav zachování spíše podobá se onomu, jejž u tvarů z Radovesnic shledáváme. 

Skupina Caprotinae. 

Rod Caprotina D'Orbigny. 

Rod tento jest velice nestejnomiskatý, pravou, jednozubou skořápkou přirostlý. 

Zpodní skořápka jest prodloužená, kuželovitá, ku dolenímu konci obyčejně přišpičatělá, 

na průřezu kruhovitá, obyčejně se dvěma záhyby, které zdají se odpovídati místům, kde za 

živa zvířete byly otvory jednak pro vnikání vody do žaber, jednak pro vytékání zbytečné 

vody. Někdy povstávají na skořápce stlačením tupé hrany. Stěna skořápková sestává ze dvou 

vi·stev. Vnější jest na našich jedincích většinou odřená aneb jen v nepatrných kusech zacho

vaná. Pokud se barvy týče, je téměř vždy bílá, dále jest na povrchu drsná, vodorovně pru
hovaná a sestává z tenkých lístkf1 kolmo na skořápku postavených. 

Často pozorujeme v této, celkem měkké vrstvě kulaté otvory zvící špendlíkové hlavy, 

jež k rozvětveným chodbám vedou a za stopy činnosti vrtacích hub považovati se mohou. 

Zpodní vrstva jest u našich tvarů ve vápenec přeměněna, který často jest krystalický, 

jak zvláště na zlomech skořápky pozorovati možno. Vrstva tato jest dosti tlustá, tvoří hmotu 

zubů zámkových, svalových otisků a vf1bec celé skořápky a nese na povrchu vodorovné, jemné, 

často nestejnoměrně husté pruhy. Ve vrstvě této probíhá ve skořápce svrchní zvláštní sou

stava chodeb. Rýha svazová je celkem úzká, rozšiřuje se do vnitř skořápky a vine se od 

okraje zámkového až ku vrcholí. 
Ústroj zámkový zpodní skoi·ápky jest na ploše zámkové, která asi 1/ 4 neb i 1/ 2 prů

měru obústí zaujímá. Rýha svazová děli plochu zámkovou - držíme-li před sebou obústí 

skořápky s rýhou svazovou dolu - na dva stejné díly; často jest ale pravá strana plochy 
zámkové větší. Naproti rýze svazové vyniká střední zub skořápky zpodní. Jest v průřezu 

tříhranný a na 3 lištách postaven, z nichž přední ku rýze svazové se táhne a se pak kol 
jamky pro přední zub svrchní skořápky vine. Druhá lišta odděluje tuto jamku od dutiny pro 

Třida math.-přlrodov. VIL 3. 6 
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zvfre. Obloukovité zahnuti obou těchto lišten dalo podnět ku výrazu „podkovovitá základna" 
(hufeisenformige Basis). Třetí lišta spojuje se se stěnou skořápky naproti ležící, splývajíc ve 
hranu plochy zámkové, která odděluje ústrojí zámkové, položené na levé straně rýhy svazové 
od dutiny pro zvíře. Na pravé straně rýhy svazové položena hluboká jamka pro přední zub 
svrchní skořápky určená. V obrysu svém jest kruhovitá neb vejčitá a omezena tu vice, tu 
méně zřetelnými dvěma lištami ze středního zubu vycházejícími. Na levé straně rýhy svazové 
poblíže zubu rozkládá se prodloužená jamka, která tenkou, obyčejně nízkou příčkou ve 2 ne
stejné části je rozdělena; přední část, blíže zubu ležící jest jamka ku přijetí zadního zubu 
svrchní skořápky určená a za nf ležící prohlubina je místo, kde se ukládá násadec svalový, 
vynikající za zadním zubem na skořápce svrchní. Přední otisk svalový jest široký, obyčejně 

však nezřetelně naznačený; jest poblíže jamky pro zub přední, prostírá se odtud až ku okraji 
obústí a bývá v obrysu vejčitý až čtverhranný. Zadní otisk svalový jest v prohlubenině za 
jamkou pro zub zadní ležící, rovněž zřetelně neomezený. Dutina pro zvíře jest v poměru ku 
celé skořápce malá a často následkem smáčknutí hranatá. 

Svrchní skořápka jest, hlavně z mládi, plochá, vfčkovitá, později stěna její mohutní 
a skořápka zaokrouhluje se na vnějšku. V průměru měří 10 až 40 mm. Na bodu tam, kde 
přilehá ku okraji zámkovému, jest trochu stloustlá ve vrchol, ku kterému rýha svazová vět
šinou v podobě jednoduché, krátké čáry probíhá. Jen výjimkou u jednoho druhu Cap. umbo
nata Poč., právě na základě této vlastnosti ustanoveného, jest vrchol více vyvinut a má pak 
zvláštní ústrojnosť tato vliv i na ostatní znaky. 

Na zpodnf straně skořápky pozorujeme - postavíme-li si skořápku proti sobě s rýhou 
svazovou nahoru obrácenou - dva zuby, každý po jedné straně rýhy. Onén na pravé strane 
je předním, podoby kuželovité, rovný. Základna zubu toho bývá tříhranná; jedna hrana směřuje 
ku okraji skořápkovému poblíže svazu, druhé dvě pak, vybíhajíce v poznenáhlu mizfcf a ku 
zadnímu okraji jdoucí lišty, omezují dutinu pro zvíře. Z pravé strany tvoří jednu plochu troj
stěnné základně otisk svalový, z levé stěna jamky pro zub zpodní skořápky určené. Přední 

zub ukončen bývá nahoře kuželovitě, aniž by ovšem v ostrou špici vycházel, někdy mívá po 
straně napuchlinu, od niž pak mimostředně vrchol zubu vychází. Zub ten jest vyšší zubu 
zadního, nepřesahuje však nikdy výši 1 cm. Zdá se, že pH růstu, který se u svrchních viček 
jeví tím, že skořápka velice tloustne, zub sám nepi'irf1stá, nýbrž že zůstává na stupni, na jakém 
byl v mládi, čímž se stává, že u mladých, ploských víček jsou zuby poměrně delší než u starých 
stloustlých. Zadní zub jest po levé straně rýhy svazové. V místech těch vidíme jakousi ne
pravidelnou vyvýšeninu, obyčejně trochu od zdola nahoru obloukovitě zahnutou, která nese na 
vrcholí dva bradavkovité vrchole. Pfodní z nich vyšší zadnějšího považuje se za zadnf zám
kový zub, kdežto zadní, od tohoto zubu rýhou oddělená vyvýšenina má se za násadec, na 
jehož vnifrní, postranní ploše, obyčejně trochu vyduté, sval se usazoval. Násadec (lame myo
vhore, Apophyse) tento dosahuje rozličné výše, zhclka je se zubem stejně vysoký, obyčejně 

o něco nižší a často je sám ještě slabou rýhou ve 2 části rozdělen. 

Příčiny, proč se útvar tento vykládá za násadec pro sval a nikoliv za zub, jehož 
podobu má, jsou: 

1. jamka pro násadec ve zpodní skořápce je širší než násadec sám; 
2. jest násadec to jediné místo, kde zadní sval usazen býti mohl. 
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Ve své předběžné zprávě (L. 214.) považoval jsem násadec tento za třetí zub a tím 
vznikly v referátech o zprávě té v rozličných sbornících uveřejněných pověsti o rodu Caprotina 
(Monopleura) se třemi zuby. Té doby nebyl však názor o násadci svalovém dosud ustálen 
a i zcela podobné vyvýšeniny u jiných rodů, jako Hippurites, vykládány jako třetí zuby. Zdá 
se, že násadec u rodu Caprotina vykonával úlohy obou, že sloužil jakožto místo, kde sval se 
připínal a zároveň jako zub. U rudistů vůbec přikládají se svaly těsně k zubům a zde, zdá 
se, děje se podobně. 

Na čáře, spojující oba zuby, stojí vrchol u prostřed a prodloužená rýha svazová 
téměř kolmo. 

Mezi oběma zuby leží jamka pro zub skořápky zpodní v obrysu svém vejčitá nebo 
trochu zahnutá, výjimkou (Capr. umbonata Poč.) polokruhovitá. Největší hloubka její jest asi 
u prostřed, jest však jamka tato vždycky obsáhlejší než zub zpodní skořápky, tak že po uza
vřeni misek zbylo vždy prázdného prostoru. Ku předu poblíže rýhy svazové bývá jamka rovněž 
dosti prohloubena, kdežto ku zadnímu kraji ponenáhla vystupuje a bývá tu omezena lištou, 
která od základně předního zubu vycházejíc, na dutinu pro zvíře hraničí. 

Dutina pro zvíře určená jest obrysu tříhranného a je po obou stranách lištami ku 
přednímu zubu probíhajícími omezena. K okraji znenáhla se splošťuje a vychází, kdežto do 
vnitř prostírá se pod přední zub, který nad ni se klene. Od konce dutiny táhne se ovšem 
jen krátká chodba ku vrcholi skořápky. Dutina pro zvíře bývá dosti značná i dloubá, tak 
že přední zub postaven jaksi na klenutí, které po levé straně postranní stěnu jamky po 
pravé místo pro otisk svalový tvoří. Přední otisk svalový položen na šikmé ploše, která se 
od předního zubu ku okraji skořápkovému táhne. Místo to je podélné, na vnějšek vypouklé 
a od okraje skořápky rýhou tu méně, tu více zřetelnou odděleno. 

Zadní svalový otisk jest na násadci, o němž při popisu zadního zubu blíže bylo mlu
veno, a sice na vnitřní jeho straně v pollobě slabě naznačené prohlubiny, která na základně 
násadce tu vice, tu méně vyvinutou jamkou ukončena 
jest. Otisk dotýká se na předu zadního zubu, jde pak 
asi středem násadce až ku jeho zadní, často ostré hraně 
dolu. Z toho vysvítá, že sval upotřebuje jen nejvýše polo
vici násadce k účelům svým, ježto vlastně hlavní massa 
svalová v hlubší jamce na základně násadce uložena jest; 
druhá polovice násadce slouží pak jako zub. Nedá se 
předpokládati, že by vyvýšený otisk svalový měl jakési 
výhody pro ústroj zámkový neb zvíře samo a naopak 
lze se domýšleti, že by sval rovněž i na vodorovné ploše 
dobře utkvěti mohl. Z toho zřejmo, že fysiologický výkon 
násadce svalem jen malou části užívaného byl zajisté 
i výkon zubu. 

Pod násadcem otevírají se ve vnitřní stěně sko

I. II. 

Obraz 3. Schematické řezy víčkem Capro
tiny. I. Kolmý řez, uprostřed chodba od 
dutiny pro zvíře ku vrcholí, na levo chodby 
postranní. II. Vodorovný průřez, chodba 
z dutiny ku vrcholi a postranní chodby 

zahnuté. 

řápkové čtyry až pět otvorů kruhovitých 1
/ 2 až 2 mm širokých, které jsou počátkem tolikéž 

chodeb (Obraz 3.). Chodby tyto směřuji k vrcholi skořápky a probíhají následkem toho za
hnutě až dosti zřetelně obloukovitě ; zpočátku jsou širší, pak ubývá jim na postrannosti, až 

6* 
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konečně nedaleko vrchole dosti tupě končí. První chodba od vrchole počítaje a tudíž i nej
kratší je zároveň. nejužší a probíhá často přímo ku vrcholi, tak že na povrchu je zpola ote
vřená a přijímá na sebe podobu kruhovité rýhy. 

Ku konci popisu rodu toho dovolím si ještě sděliti, jaký názor měli o našich podivných 
tvarech, jež do rodu Caprotina já zařaďuji, zakladatelé nové soustavy rudistů pánové prof. 
Muníer Chalmas a prof. Douvillé. 

Prvnf z nich považoval některé ze svrchních skořápek, tak zejména originál ku tab. III. 
obraz 2, za typického zástupce nového svého rodu Chaperia, dle mého zdání velice pochybného 
to rodu, který od rodu Caprotina liší se tím, že na zpodní skořápce jamka pro zadní zub od 
dutiny pro násadec svalový není příčkou rozdělena. V našich četných zásobách, ve kterých 
jest množství zpodních skořápek s ústrojím zámkovým buď zcela aneb aspoň částečně zacho
vaným, nenalezl jsem dosud znak tento a ježto dle svrchní skořápky v tom ohledu na ústrojnosť 
zpodní souditi nemožno, myslím, že rod tento u nás nepřichází. 

Prof. Do u v i 11 é, jemuž jsem rovněž za pobytu svého v école des mines originály 
ukazoval, byl toho mínění, že tvary, jež já zde do rodu Caprotina kladu, náleží novému, dosud 
nepopsanému rodu přechodnímu mezi rody Caprotina a Caprina a míněni toto také i vyslovil 
ve svém pojednání (L. 217. str. 780.). Francouzské druhy rodu Caprotina mají chodby po
blíže násadce svalového pouze dvě, za to ale širší, a pak i u svalu pfodního jednu širokou 
chodbu; naše tvary však jen u násadce a to v počtu 4 až 5. Tento rozlišný znak nepovažuji 
za dosti závažný, aby na základě jeho nový rod byl utvořen, ježto zdá se býti výsledkem změn 
původ svůj v místních poměrech majících. Zda-li by nebylo záhodno aspoň do zvláštního pod
rodu tvary naše zařaditi, budiž osobnímu náhledu ponecháno. 

Tolik ale koncedoval jsem názorům páně Douvilleovým, že jsem náš druh, který fran
couzskému Capr. trilobata velice se podobá, ovšem až na počet a rozloženi chodeb, novým 
jménem označil. 

Roztřídění v jednotlivé druhy setkává se u rodu tohoto s obtížemi nemalými; po pro
hlédnutí značnějších zásob, jež i mně po ruce byly, docházíme toho pfosvědčení, že mezi 
jednotlivými, dle vnější podoby ustanovenými druhy četné přechody se vyskytují. Mimo to 
přichází jen nepatrný počet jedinců s oběma skofapkami; obyčejně jsou zpodní i svrchní sko
fapky ojedinělé, tak že jen zřídka se podaří ustanoviti, které k sobě pati'f. 

Aby však předce jednotlivé typy ustanoveny byly a také umožněno bylo uvádění 

jednotlivých tvarů při prácech geologických, rozdělil jsem zásoby rodu tohoto v několik druhů, 
při čemž mi pomůckou byly při zpodních skořápkách, které vesměs ústrojím zámkovým, výše 
popsaným se vyznačovaly: 

1. obrys skořápky a tvar obústf, 
2. zevnější tvar skořápky, 
3. způsob, jakým zpodní vrchol jest vytvořen. 
Tyto, jako hlavni typy ustanovené druhy jsou in·oti sobě dosti osti'e omezeny; vždycky 

ale zůstává ještě množství kusů, které buď přechody mezi jednotlivými, zde ustanovenými druhy 
tvoří, aneb smáčknutím, sražením a jinými fysikálnými příčinami takového tvaru zevnějšího 

nabývají, že do žádného z typů zařaditi se nedají. 
Bylo-li obtížno rozeznati typy u zpodních skořápek, které pfodce rozličným způsobem 
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přisedání a tvarem vrchole někdy od sebe se různí, tím nesnadněji lze to provésti u skořápek 
svrchních, ústrojnosti větším dilem jednoduché, předce však různé. Svrchní, ojedinělé skořápky 

rozděliti můžeme, není-li nějaký zvláštní znak vyvinut, vlastně jen dle obrysu aneb dle obústi. 
Budiž zde ještě zmfněno se jader, které v některých nalezištích - jako na př. u Ko

rycan - hojně se vyskytují a které bezpochyby rodu Caprotina náležejí. Některé z nich jsou 
dosti věrným otiskem vnitřku skořápky, majíce výlitek dutiny pro zvíře a dva výplňky jamek 
na zpodní skořápce. Obyčejně ale vyskytuji se jádra tak špatně zachovaná, že o původu 
jejich nic blíže pověděno býti nemůže. 

U .ttadovesnic vyskytá se také hojnosť malých, podélných, obyčejně nepříznivě zacho
vaných skořápek (tab. III. obraz 5, 6), jež možno, že k rodu Caprotina náležely. K zajímavým 
zjevům náležf také skořápka (tab. III. obraz 14), která za života zvířete byla zlomena a opět 
částečně nahražena, kterýžto nový přfrostek silným stupněm je označen a nepravidelnost 
v ústrojí zámkovém přivodil. 

Oaprotina stimulus nov. spec. 
(Tab. II. obraz 19 a, b, 20.) 

Zpodnf skořápka jest prodloužená, měří v délce 30-65 rmn v prurezu, jest vejčitá 
neb i kruhovitá, zřídka nepatrně stlačená a vybíhá ku zpodnimu vrcholí pozvolna v tenkou 
špici, rovnou aneb jen málo zahnutou, kterou druh ten přisedal. Na zadní, naproti rýze sva
zové položené straně probíhají dvě slabě naznačené, široké rýhy. Někdy nese povrch nepravi
delné zaškrceniny a valům podobné vyvýšeniny, které vznikly snad při vzrůstu následkem pro
tažených, starých obústf. Svrchnf stěna skořápková jest vždy odřená. Vnitřní nese vodorovné 
pruhováni. Obústf téměř kruhovité a následkem toho i ústroj zámkový pravidelný. Rýha svazová 
rozšiřuje se ve skořápce v přfčný pruh a za ním vystupuje střední zub na základně podkovo
vité. Jamka pro přední zub svrchní skořápky hluboká, kruhovitá. Jamka pro zadní zub rovněž 
kruhovitá; mělká prohlubina pro násadec svalový určená, široce vejčitá a hluboká. Dutina 
pro zvíře vejčitá. Jeden exemplář má ještě svrchní skořápku. Tato jest plochá, ku rýze sva
zové nepatrně ve vrchol vyvýšená. Přisedá ku zpodní skořápce vodorovně, to jest vrchol její 
není ku okraji zpodní skořápky nahnut. 

Příbuzenství. Mathéron (L. 82. str. 109., tab. 3 vyobraz. 14 a 15.) popisuje ze
vnějškem podobný druh Monoplenra snlcata a sice na základě tvaru vnější vrstvy sko'fapkové, 
jak již jméno samo naznačuje. D'O rb i g n y m (L. 96.) pod týmž jménem popsaný tvar zdá se 
býti rozlišný a jinému druhu náležející. 

Naleziště. Radovesnice. 

Oaprotina deformis nov. spec. 
(Tab. VI. obraz 17.) 

Zpodní skořápka jest krátká, měříc as 30 mm v délce, nahoře vypouchlá a vybíhá 
ku zpodu v ostrou a obyčejně zavitou špici. Na povrchu má nepravidelné záhyby, vmáčkliny 
a hrany, tak že průřez podobá se buď trojúhelníku s otupenými rohy, buď i zcela nepravi
delnému mnohoúhelníku. Svrchní stěna skořápková zachována v nepatrných úlomcích, které 
na některých jedincích ještě lpi. Jest velice křehká a sestává z jemných lfstečků, kolmo na 
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skořápku postavených, které jemné, vodorovné pruhováni tvoří. Vnitřní vrstva skořápková. je 
rovněž vodorovně pruhovaná a nese mimo to na místech, kde nepravidelné záhyby povstávají, 
i silné vodorovné rýhy. Na zadní stěně, proti svazové rýze položené, probíhají dvě tu vice, 
tu méně zřetelné, podélné, ploché rýhy. 

Zámek jest dosti pravidelný. Přední otisk svalový jest mohutný a přikládá se hlavně 
u nepravidelných tvarů na stěnu skořápkovou kolmo vyčnívající, čímž se druh tento druhu 
Capr. vadosa Poč. přibližuje. Jamka pro zadní zub jest malá a mělká, prohlubenina, v niž 
násadec svalový se ukládá, hluboká a velká. 

Svrchní skořápka neznáma. Óára, v niž obě skořápky při uzavřeni se setkávají, je 
šikma, čili postavíme-li zpodni skořápku kolmo, je obústf šikmé. 

Příbuzenství. V druhu tomto zahrnuty jsou i tvary, u nichž se stěna na pravo od rýhy 
svazové ležící, splošťuje a kolmo nahoru vypíná. V této odrudě přibližuji se druhu C. vadosa 
Poč. a možno je pak jen ostrým vrcholem a nepravidelnými stlačeninami na povrchu rozlišiti. 

Nalezis?ě. Radovesnice. 

Caprotina vadosa nov. spec. 
(Tab. II. obraz 18. a, b, tab. V. obraz 28. a, b.) 

Zpodni skořápka krátká, as 20 až 50 mm v délce měřici, tlustá, s tupým, poněkud na 
pravo zatočeným vrcholem. Na zadní, ryze svazové protilehlé straně, jest stěna skořápková 
úplně do roviny smáčklá, tak že průřez trojúhelníku s rohy otupenými se podobá. 

Svrchní vrstva skořápkové stěny nenf zachovaná, vnitřní na povrchu drsná a jaksi 
vodou omletá. Rýha svazová probíhá od okraje zámkového obyčejně rovně ku vrcholí, někdy 

vybočuje v malý záhyb. 
Ústroj zámkový na tab. V. obraz 28. a, zobrazeného jedince výtečně zachovaný sou

hlasí s popisem daným u diagnosy rodové. Přednf otisk svalový jest velmi mohutný a přikládá 
se na příkrou stěnu skořápkovou téměř kolmo vystupující. Jamka pro zadní zub, jakož i pro
hlubenina pro násadec svalový jsou dosti mělké. 

SvTChní skofapka u druhu tohoto neni známa, ač by byla dle obrysu snadno ku roze
znáni. Soudě dle ústrojnosti zpodních skořápek, tvoří zuby na svrchní skořápce s plochou 
skofapky úhel asi 45°. Obústf není vodorovné, nýbrž šikmé a poblfže rýhy svazové hluboce 
vykrojené. 

Naleziště. Radovesnice. 

Caprotina aculeata nov. spec. 
(Tab. II. obraz 9, a, b, 10. a, b.) 

1886. Monopl. marcida Poč. (L. 214.) str. 11. (204.). 

Zpodní skořápka prodloužená, as 30 až 50 mm v délce měl-ici, ku zpodnímu vrcholi 
pozvolna se súžující a v dlouhou špici končící. Vrchol tento nikdy neni rovný, nýbrž obyčejně 
několikráte zahnutý, často stočený aneb i v pravém úhlu zlomený. 

Na povrchu skořápky zříti nepravidelné vmáčkliny a naduřeniny, které na zúženém 
vrcholi někcly hlízovité napuchliny tvoří a příčinou jsou, že rýha svazová v sousedství jejich 
se prohýbá. Také na ho:i"ejší části zpodni skofápky pod okrajem zámkovým povstávají u ně-
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kterých jedinců stloustnutfm skořápky naduřeniny. Svrchní stěna skořápková jest v úlomcích 
zachována, velmi křehká, sestává z kolmých lístečků a nese četné stopy po činnosti vrtacích 
hub. Vnitřní stěna jest pevná a na povrchu vodorovně, jemně rýhovaná. Ústrojí zámkové sou
hlasí s popsaným při diagnose rodové. Jamka pro přední zub není příliš hluboká, jamka 
pro zadní zub menší než prohlubenina pro násadec svalový. Svrchní skořápka přimyká se ku 
skořápce zpodnf v čáře jen skrovně nahnuté. Svrchní skořápka neznámá. 

Příbuzenství. Druh tento zevnějškem svým velice jest podoben druhu Monopleum mar
cida White (L. 210.) z texánské křídy, a byl mnou v předběžné zprávě také pod jménem tírn 
uveden. Ježto však přfslušnosť tvaru texánského ku rodu Monopleura zvláště prací Roemerovou 
(L. 218.) dokázána býti se zdá, bylo třeba pro druh náš jiné jméno voliti. 

Naleziště. Radovesnice. 

Caprotina caudiculata nov. spec. 
(Tab. VI. obraz 4 a, b.) 

Zpodní skořápka malá, 20 až 30 mm v podélné ose měřící, poměrně dosti objemná, 
ku zpodnímu konci pojednou v tenký stvol jakýsi tu vice, tu méně vyvinutý, vybíhající. Po
blíže stvolu naduřuje skořápka na povrchu v nepravidelné boulovité vypukliny i valy, a vůbec 
mívá dosti časté nepravidelnosti, buď že jaksi do hran bývá smáčklá, buď zase v naduřeniny 
rozšířená. 

Rýha svazová probíhá nejkratší cestou od okraje skořápkového ku špici tenkého a jaksi 
ocásku podobného zpodního vrchole. Na zadní stěně, oproti rýze svazové ležící, označeny jsou 
tu více, tu méně zřetelně dvě ploché rýhy, které až ku vrcholi sbíhají. Svrchní stěna sko
řápková v úlomcích zachovaná, na některém jedinci nadobyčej tlustá (3 mm), bílá a jemně 
vrstevnatá. Vnitřní vrstva pokryta jemnými, často nezřetelnými rýhami. Obústf jest téměř 
vodorovné. 

Zámkové ústrojí u málo jedinců přístupné, neliší se od ústrojí ostatních druhů. Jamka 
pro zadní zub a prohlubina pro násadec svalový bývají nepatrné, mělké. 

Svrchní skořápka jen z malých úlomků známa, jest dosti plochá a jen málo klenutá, 
s vrcholem slabě naznačeným. 

Naleziště. Radovesnice. 

? ·caprotina acuminata Poč. sp. 
(Tab. II. obraz 11, 12.) 

1886. Monopleura acuminata Poč. (L. 214.) str. 9. (202.) 

Dvě zpodní skořápky 19 a 24 mm vysoké, ku zpodnfmu vrcholí rychle se zúžující 
a zde ve ploše obyčejně na polovic závitku zatočené. Jedna ze skořápek je smáčklá na plocho, 
druhá, větší z nich, nesmáčklá a nese po straně stopy po skořápkách jiných, což na pospolitý 
život poukazuje. Zámkové ústrojí nepřístupné a proto i správné určení nemožné. Povrch nese 
ještě svrchní vrstvu stěny skořápkové, která nese silné, podélné rýhy, naphč jemně rýhované. 
Vrstva tato jest mohutná a nese na některých místech stopy činnosti vrtacích hub. 

Rýha svazová u jedince smáčklého ostřejším prohlubením jedné podélné rýhy naznačená, 
dosti zřetelná, u druhého jedince nezřetelná, ježto povrch právě na těch místech špatně zachován. 



48 2. Dr. F. Počta: 

Příbuzenství. Mathéron zobrazuje (L. 195.) některé podobné tvary pod jmény Requienia 
arcuata s vice závity (tab. III. C-2, obraz 2), aneb Monopleura varians (tab. III. l-2 
obraz 3). Jelikož jak u těchto druhů, tak u našeho nepříznivě zachovaného po zámku ani 
stopy není, nelze zde rozhodnouti. 

Naleziště. Radovesnice. 

Caprotina sinuata nov. spec. 
(Tab. Il. obraz 21, tab. III. obraz 2 a, b, 3 a, b.) 

Zpodni skořápka krátká (30-45 mm) a široká (20-30 mm), s obústím velmi nepravi
delným. Široká skořápka zúžuje se ku zpodnímu vrcholi znenáhla, až pojednou vybíhá v krátkou, 
trnu neb stvolu podobnou špici, která často ulomena bývá ale na ploše zlomu průměr svůj 
zříti dává. Stěna skořápková na pravo od rýhy svazové ležící jest silně smáčklá, až v pa
trnou prohlubinu vydutá. Na této stěně jest vodorovné pruhováni nejvíce zřetelné a sestává 
z jemných, obloukovitě nahoru zahnutých rýh. Často naduřuje skořápka bezprostředně nad 
vrcholovou špici, stvolu podobnou ve vypuklinu. Rýha svazová probíhá obyčejně na úzké, 
smáčknutím povstalé hraně od okraje zámkového ku vrcholi. 

Svi·chni vrstva stěny skořápkové není zachovaná. Ústroj zámkový celkem normálný, 
následkem podivné zevnější podoby poněkud sešinut. Střední zub na zpodní skořápce listovitý 
a jamky pro přední a zadní zub svrchní skořápky mělké, rovněž i prohlubina pro násadec 
svalový mělká, ale širší. Přední otisk svalový velmi malý. Ze svi·chnich ojediněle se vysky
tujících skořápek možno by bylo ke druhu tomu přičísti ony, jejichž obrys souhlasf s obústím 
zpodní skořápky tak význačným. Jsou to úzká, polokruhovitá vička, po jedné straně a sice 
poblíže předního zubu až obloukovitě vykrojená. Přední otisk svalový jest malý a šikmě postavený. 

Naleziště. Zpodní i svrchní skořápky ojediněle v Radovesnicich. 

Caprotina perplexa nov. spec. 
(Tab. Il. obraz 5-8, tab. Ill. obraz 1 a, b.) 

1886. Monoplem·a trilobata Poč. (L. 214.) str. 8. (201.) 

Zpodni skořápka jest kuželovitá, prodloužená, 30 až 50 mm měřící, zúžuje se po
zvolna ku zpodu a vybíhá v poměrně tenký, napravo silně zatočený vi·chol. Na stěně po levé 
straně rýhy svazové ležící probíhají dvě ploché rýhy, jež až do špice vrchole se prodlužují. 
Někdy bývá skořápka nepravidelně smáčklá, vždy ale dává zříti ony dvě rýhy na zadní stěně. 
Svrchní vrstva stěny skořápkové je zachována jen v malých nepatrných úlomcích a sestává 
z kolmých lístečků, které na povrchu vodorovné, jemné pruhování tvoří. Ústroj zámkový jest 
zcela normálný a vzat v přední řadě za základ při popisu v diagnose rodové. Obústi jest 
vodorovné neb jen nepatmě šikmé. Za příčinou oněch dvou rýh na zadní stěně skořápkové 
vykazuje obústi rovněž dva výkroje a poskytuje tak znaku ku určeni ojedinělých svi·chních 
skořápek. Svrchní skořápky jsou pravidelné, vejčité neb i čtyrhranné, s rohy oblými, mají 
normálný ústroj zámkový a na zadní stěně dva tu slaběji, tu silněji naznačené výkroje. 

Příbuzenství. Druh tento podobá se zevnějškem svým velice druhu Ca1h·. tr1:lobata 
D'Orb. (L. 96. str. 240, tabule 582) a byl mnou v předběžné zprávě také pod tímto jménem 
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uveden. Pro zvláštní úpravu a počet chodeb ve svrchní skořápce našeho druhu jest však 
třeba nového jména použiti. 

Naleziště. Radovesnice. 

Caprotina umbonata nov. spec. 
(Tab. V. obral'. 24.) 

Z množství ojedinělých svrchních skořápek vyniká jedna, která by dle obrysu připočísti 
se mohla ku druhu Capr. perplexa Poč. vnitřní svou ústrojností, kterou se od všech ostatních 
liší. Kdežto vrchol u svrchních skořápek jen slabou stlouštěninou bývá naznačen, jest zde 
zřejmě v podobě stlačeného kužele vyvinut, který má na vnitřní své straně jaksi nepravidelně 
rozšířenou rýhu svazovou. Okraj skořápkový jest tam, kde vchází rýha svazová, vykrojen 
a nese na straně protilehlé dva výkroje odpovídající plochým dvěma rýhám na zpodní skořápce. 
Přední zub zámkový jest nízký, na široké základně, tvořené jednak plochou pro přední sval 
určenou, jednak stěnou jamky. Zadní zub rovněž nízký, sploštělý, dosti daleko od konce rýhy 
svazové vzdálený. Násadec svalový nízký a listovitě sploštělý. Pod zadním zubem a násadcem 
svalovým pět kruhovitých otvorů, počátků to soustavy chodeb. Nejpodivnějším zjevem na této 
skořápce jest tvar jamky pro hlavni, střední zub zpodnf skořápky. Táž jest obloukovitá, hlu
boká a táhne se částečně kol předního zubu zámkového. Za mohutnou jamkou touto poblíže 
dutiny pro zvíře zříti ještě stopu jiné, jakési mělké a malé prohlubeniny, o jejímž významu 
nelze ničeho říci. 

Naleziště. Radovesnice. 

Caprotina sodalis nov. spec. 
(Tab. II. obraz 2-4.) 

Zpodní skořápka malá, as 15 až 30 mm v podélné ose měřící, kuželovitá, obyčejně 

pravidelná, dole slabě neb i silněji vrcholem zahnutá. Povrch nese větší neb menši počet splo
štělých neb smáčklých míst, jež od způsobu žití druhu toho pocházejí. Nalézáme totiž druh 
tento ponejvíce ve společných trsech, kde pak jednotlivé skořápky pevně k sobě se přitlačují 
ano i zpodním vrcholem těsně se obtáčejí. Dle toho pak, jak velký počet jedinců k sobě se 
tlačí a jakým způsobem i zpodní vrchol jest zatočen, jsou pak i skořápky vytvořeny. Někdy 

je vodorovný průřez jejich téměř úplně kruhový neb vejčitý, jindy troj- neb čtyrhranný. Svrchní 
vrstva stěny skořápkové bývá jen v malých úlomcích zachována, vnitřní má tu hrubší, tu 
jemnější vodorovné rýhováni. Zámkový ústroj jest normálně vytvořen, zvláště u jedinců s ob
ústím kruhovitým neb vejčitým. 

Ke druhu tomuto bylo by snad možno z ojedinělých svrchních skořápek přičísti takové, 
jež mají zámkové ústrojí pravidelné a jsou poměrně malé a ploché. 

Poznámka. Rad.polyconilites D'Orb., kterýž druh Geinitz (L. 186. I. str. 172.) ze 
Sas uvádí, není nic jiného než kolonie druhu Capr. sodalis, jak jsem se přesvědčil ohledávaje 
v Drážďanech kusy, jež práci Geinitzově základem byly. Na každém kuželovitém jádru shledal 
jsem otisk rýhy svazové, důkaz to, že každé jádro jedinci odpovídá. 

Naleziště. Radovesnice, Velim, Korycany. 

Třida mHth,-přirodov. VII. 3. 7 
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? Caprotina contorta Poč. sp. 
(Tab. VI. obraz 10.) 

1886. Monopleura cont01·ta Poč. (L. 214.) str. 9. (202.). 

Několik velice špatně zachovaných zpod.nich skořápek, kteréž zjevem svým a hlavně 

ústrojnosti svého povrchu ode všech dosud známých se liši. Jsou asi 24-30 mm vysoké, ku
želovité, ku zpodu dosti rychle se zúžující a zde se zatáčející. Zámek nikde není přístupen. 

Svrchní stěna skořápky jest tenká, hladká aneb soukrajně jemně pruhovaná. Zpod.ní stěna jest 

pokryta podélnými, jemnými rýhami nepravidelně tu i tam do sebe vnikajicími a se zase 

rozbíhajícími. 
Naleziště. Popsané kusy jsou z Korycan. Z Přemyšlan známy 2 kusy zcela podobně 

zachované, z nichž větší měří 35 mm v délce. 

Caprotina pleuroidea nov. spec. 
(Tab. V. obraz 17 a, b.) 

Druh na základě svrchní skořápky ustanovený. Táž jest prodlouženě vejčitá, plochá; 

pfodní zub válcovitý, ne příliš vysoký, zadní zub mocný, silně vynikající, blízko ku okraji sko

řápkovému posunut a na venek zahnutý. Vedle něho téměř téže výšky jest plochý, rovněž za

hnutý násadec pro zadní sval; sval ten upíná se na vnitřní straně násadce, jak o tom stopy 

jeho zřejmě svědčí. Jamka mezi oběma zuby ledvinitá, před.ní otisk svalový prodloužený. 

Dutina pro zvíře mělká. Chodby ve stěně žádné. 
Poznámka. Chybění chodeb ve stěně svrchní skořápky činí postavení druhu toho v rodu 

Caprotina nejistým, a bylo by snad třeba zařaditi jej do rodu Gyropleura, od něhož se však 

rovněž podstatnými znaky liší. Nechtěje na základě jediného vička stanoviti nový rod, kladu 

prozatím druh tento mezi Caprotiny. 
Naleziště. Radovesnice. 

Caprotina semistriata D'Orb. 
(Tab. VI. obraz 5.) 

1847. Cap1·otina semisfriata D'Orb. (L. 96.) str. 244. tab. 594. 

Ke druhu tomu, mnohými spisovateli z Čech uváděnému, stavím s Geinitzem (L. 77.) 

jádra, která v pevném pískovci našeho křídového útvaru dosti zhusta se vyskytají. Jsou to 

výplňky dutiny pro zvíře, kteréž napřed po obou stranách mívají výplňky jamek zubových, 

ano někdy i výplňky chodeb ve stěně skořápkové. 
Naleziště. Korycany, Kučlín, Přemyšlany. 

Rod Cryptaulia nov. gen. 

Problematický nový rod, který vyznačuje se zvláštní ústrojnosti ve vnitřní stěně zpodní 

skořápky. 

Svrchní skořápka neznámá. Zpodni jest kuželovitě prodloužená, rovná nebo zahnutá, 

často nepravidelnými hrboly neb vmáčklinami na povrchu pokryta. 
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Svréhnf stěna skořápková· téměř nikdy nezachována, vnitřnf často jen v úlomcích, 
tenká, poblíže rýhy svazové na 5 až 8 mm mocná a v těchto místech probfhá soustava po
délných chodeb. Postavfme~li skořápku zpodní před sebe zpodním vrcholem dolu a rýhou 
svazovou na povTchu hořením pozorujeme, že 

1. probíhá po pravé straně rýhy svazové jediná, plochá chodba, často po jedné (vnější, 
od rýhy svazové odVTácené) straně širší než na druhé. Na levé straně rýhy svazové bývá pak 
jednoduchá, kruhovitá chodba. Tento přfpad naskytuje se u tvarů krátkých Crypt. triangulum Poč., 

2. aneb že probíhá souběžně vedle sebe po pravé i levé straně rýhy svazové po 
chodbě v průřezu kruhovité. U prodloužených tvarů Crypt. perlonga Poč., 

3. aneb že probíhá po obou stranách rýhy chodba jedna, často s naznačenou příčkou, 
která na jádrech rýhu zanechává, při čemž okolní částě skořápky ještě značnýeh změn do
znávají tím, že chodba ta nebývá někdy zúplna vytvořena, nýbrž jako záhyb se jeví, který tu 
i tam několikráte, ovšem již v míře slabší se opakuje. Crypt. paradoxa Poč. 

Pokud se příbuzenství rodu toho týče, jest zde nesnadno rozhodnouti, poněvadž ani 
ústroji zámková v tom ohledu nám radou býti nemohou. Ústrojnost skořápkové stěny a zvláště 
jedna jemná vrstva stěny, která u druhu Crypt. perlonga Poč. někdy se vyskytuje, přichází 

také u tvarů, které dle výkresů a na základě ohledání původních zkamenělin za druh Ra
diolites Germari Gein. považovati dlužno. A však v jedincích těchto nenalezeno žádných chodeb 
a mimo to kladu druh Rad. Germari Gein. na základě vnější podobnosti skořápky svrchní 
s některými ojedinělými víčky, jež ústrojí zámkové dobře ukazují, do rodu Petalodontia. 

O příbuznosti tohoto rodu nového nelze tudíž se vyjádřiti, i klademe jej prozatím do 
skupiny Caprotinae, aniž by však tím jakási domněnka o ústrojí zámkovém, dosud úplně ne
známém, vyslovena býti měla. 

Cryptaulia triangulum nov. spec. 
(Tab. II. obraz 1.) 

Pouze zpodní skořápky známy. Jsou ze stran smáčklé a zúžují se rychle ku dolenímu 
konci tak, že v celku obrysu trojhranného nabývají. Povrch nese tu i tam nepravidelné hrbouly 
a smáčklá místa, jež u všech mi známých kusů určitá místa míti se zdají. Dolení vrchol 
jest nepatrně na zad od rýhy svazové zahnut. 

Ze stěn skořápkových zachována pouze vnitřní a ta ještě v úlomcích často nepatrných. 
Jest obyčejně tenká, na povrchu jemně rýhovaná, a chová v sobě po pravé straně rýhy sva
zové plochou chodbu, někdy podivně utvořenou, na jedné straně širší než po druhé. Chodba 
tato na jedincích, jež mi byly po ruce, naznačena jádrem, které ji vyplnilo a dosahuje od 
okraje obústí až přes 2/ 3 délky skořápky. Zámek úplně nepřístupný. 

Naleziště. Pevný vápenec z Korycan. 

Cryptaulia paradoxa nov. spec. 
(Tab. IV. obraz 18.) 

Pouze zpodní skořápka a to ještě většinou v podobě jádra, as 50 neb 60 mm dlouhá, 
kuželovitě znenáhla dolu se zůžující, na povrchu rozličně smáčklá, s nepravidelnými zaškrce
ninami a stlačeninami. Vrchol zpodní skořápky nezachován, snad utržen, zdá se, že v něj 

7* 
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skořápka přecházela pozvolna. Rýha svazová na povrchu čarou naznačená a u nf dosahuje vnitřní 

Obraz 4. Poněkud schemati
sovaný průřez stěnou druhu 

Cryptaulia paradoxa Poč. 

stěna skořápková, jinak jen v útržcích zachovaná, značnější mocnosti. 

Na levé straně od rýhy svazové vidíme (viz obraz 4) předně 

počátečný záhyb (b), který pobliže kraje zámkového počíná a podél 
skořápky se vine; blízko u něho jest chodbička (a) v obrysu oby

čejně čtyrhranná s rýhou uprostřed, která však, rovněž jako celý 
systém chodeb, nepočíná na vnějšku zámkové plochy, nýbrž teprve 

ve skořápce samé a v nf i slepě končí, probíhajíc 2
/3 neb aspoň 

1/ 2 délky skořápky. Na pravé straně rýhy svazové probíhá pak 
ještě silný záhyb (b1 ) obyčejně rýhou označený a pak za nfm ještě 

jiný slabší (b2 ). V jakém poměru byly tyto prapodivné ústroje ku 
zámku, nedá se bohužel vyšetřiti. - Nalezis'lě. Korycany. 

Cryptaulia perlonga nov. spec. 
(Tab. IV. obraz 1-4.) 

Pouze zpodni skořápka známá, silně prodloužená, 60 až 100 mm dlouhá, s vrcholem 

po většině ulomeným aneb jednoduše zatočeným. Skořápka všelijak smáčklá, při čemž na úzké 

hraně obyčejně rýha svazová probíhá. 
Podél rýhy svazové táhnou se na levé straně dva záhyby vnitřní stěny skořápkové, 

které, jelikož jádry jsou vyplněny, na zkamenělinách v podobě dvou valů rovnoběžných tu 

více, tu méně širokýc~ a k sobě přitlačených se jeví. 
Zvláštností zde jest stěna skořápková, na několika, bohužel špatně zachovaných jedincích 

v útržcích zachovaná, která se z více, dobře nerozeznatelných vrstev skládá. 
1. Nejvnitřnější, obyčejně jen v malých stopách zachovaná, tenká vrstvička s povrchem 

jemně, často neznatelně pruhovaným aneb i hladkým; 
2. na ni ukládá se vrstva rovněž jemná, jaksi podélně a nepra:videlně vláknitá; 

3. další vrstva nese podélné, velice pravidelně rovnoběžné rýhy, které mezi vyvýšenými 

hřbety probíhají a samy ještě rýhovány jsou. Vrstvičku tuto nalézáme dobře u druhu Petalo

dontia Germari Gein. sp. vyvinutou, kdež také blfže popsána; 
4. někdy následuje na vrstvu právě popsanou (aneb snad předchází ji?) jiná s po

délnými hrubými a nepravidelnými rýhami; 
5. na to přikládá se šupinatá, nejsvrchnější vrstva, obyčejně nepravidelně tlustá. 
Naleziště. Korycany. 

Skupina Caprinae.*) 

Caprina striata nov. spec. 
(Tab. VI. obraz 1.) 

1886 ? Plagioptychus Coquandianus Poč. (L. 214.) str. 13. (206.) 

Kladu sem několik úlomků skořápek, jež jak vnějším tvarem, tak i ústrojností svrchní 
----~ 

"') O skupině této pojednává H. Douvillé ve článku Études sur les Caprines: Bullet. de la Soc. geol. 
France 3. Ser. XVI. Tome, který vyšel v čase, když tato práce byla již v tisku. 
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stěny skořápkové k rodu Caprina připočísti dlužno. Zpodní skořápky jsou veliké, až 60 mm 
dlouhé, silně zatočené, obústi jest vejčité. Vnější vrstva stěny skořápkové na povrchu hladká 
a jemným soukrajným pruhováním pokryta. V odstavcích dosti pravidelných má skořápka 

ploché, silně naznačené, soukrajné rýhy. Zámek neznámý. Svrchní skořápka jest kápovitá 
a nese na povrchu podobné, v odstavcích oddálené rýhy. Vnitřek svrchních skořápek bývá 
obyčejně proměněn v druzu vápencových krystalů. 

Poznámka. Druh tento pro nepříznivé zachováni blíže neurčitelný, blíží se dosti tu
ronskému tvaru Caprina Coquandiana D'Orb. (L. 96. str. 185. tab. 539). Než zdá se, že 
ploché, silné, soukrajné rýhy, které na obou, zpodni i svrchní skořápce se vyskytají, pro tento 
náš druh jsou znakem význačným. 

Naleziště. Korycany. 

? Caprina incerta nov. spec. 
(Tab. VI. obraz 3.) 

Zároveň se druhem předešlým vyskytuje se několik svrchních skořápek rodu Caprina 
přirostlých obústim svým v pevný vápenec. Skořápky ty jsou kápovité, vrchol jejich přehozen 
mírně na stranu zámkovou, tvoří dosti ostrou hranu. Pod vrcholem vycházejí soukrajné rýhy 
přirůstací. Obústi je vejčité na straně zámkové, která v podobě lišty je vyvinuta, rovné. Zámek 
vždy nepřístupný. O tom, ku kterým zpodnim skořápkám vička tato náleží, nelze rozhodnouti. 

Naleziště. Korycany. 

Caprina laminea Gein. 

1839-42. Caprina laminea Gein. (L. 77.) str. 88., tab. XIX. obraz 18, 19. 
1886. Caprotina semistriata Poč. (L. 214.) str. 13. (206.). 

Popis druhu toho u Geini tz e 
jest následovní: „Pravá skořápka 

menši levé, obě hlubokým zářezem 

od sebe oddělené. Pravá skořápka 

má malý, pi'itisklý vrchol (hrboul), 
který tvoří dva otvory, vrchol levé 
skořápky jest silněji zatočený, rovněž 
přilehlý a na druhou stranu zahnutý." 
Ve sbírkách národního musea v Bu
dapešti měl jsem příležitosť ohledati 
jediného mi známého jedince tohoto 
druhu, jehož vyobrazeni dle náčrtku 
svého zde podávám. Obě skořápky 

Obraz 5. Caprina laminea Gein. z Kučlína. Original v národním 
museu v Budapešti. 

jsou silně zatočené, vrchole jejich na kuse vzpomenutém nezřetelné. Dobře vyvinuta jest jen 
ústrojnost vnější vrstvy stěny skořápkové. Nejzevnější vrstva je téměř po celém povrchu odřena 
tak, že ploché lišty od vrcholů souběžně k okraji probíhající, vidny jsou. 

Naleziště. Rohovec ve skulinách porfyrových u Kučlína. 
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Rod Plagioptychns Mathéron. 

Některé ze tvaru, jež D'Orbigny roku 1839. pod jménem Caprina popsal (L. 66.), 
byly Mathé r on e m (L. 82.) spojeny ve zvláštní rod, jemuž dal jméno Plagioptychus. Vý
sledky pozorování tohoto palaeontologa zůstaly většinou pozdějšich pracovníků nepovšimnuty. 
Teprve Ch ap e r (L. 184.) pokročil v tom směru dále a podrobil až do té doby uveřejněná 
pojednáni o rodu Caprina jednajicí, přísné, však spravedlivé kritice. Te 11 e r (L. 191.), který 
ve své práci o nových dvou českých rudistech, rovněž příbuzný druh uvádi, nenásledoval 
Chapera a jeho navržené odloučení tvarů z příbuzenstva Caprina Coquandi, Anguilloni pod 
jménem Plagioptychus od původních druhů z příbuzenstva Caprina adversa z toho důvodu, 

že znalost těchto druhů ještě nedostatečnou byla. 

Rovněž i Dou villé ve svých pojednáních (L. 215. a 217.), kterými mnohé, dosud 
temné stránky, pokud se týče í1strojnosti rudistů, osvětlil, nerozřešil otázku tuto a uváděje 
rod Plagioptychus, odkazuje na rodovou diagnosi Ch ap e r e m ustálenou. 

Munier Chalmas rozeznává ve svém pokuse nové soustavy rudistů (L. 185.) oba 
rody a staví je zároveň s jinými do čeledi Caprinidae, aniž by však rozlišných znaků obou 
rodů se dotkl. Následkem toho jest popis rodu Plagioptychus až dosud jedině ve spise Ch a
p er o v ě uveden i dovolím si vzhledem k tomu, že spis ten jest dosti nepřístupný, popis ten 
ve stručnosti zde uvésti. 

Skořápky velice nestejné; pravá zpodni kuželovitě prodloužená se zahnutým aneb 
i někdy zavitým vrcholem přirostlá. Rýha svazová obyčejně široká, probíhá na zevnějšku od 
okraje zámkového až ku vrcholí. Obústi jest kruhovité, dutina pro zvíře malá. Stěna sko
řápková tlustá, vnější vrstva její jest tenká, pokrytá na povrchu četnými, soukrajnými přirů
stacimi vráskami, jejichž kraje kučerovitě se zatáčejí. Vnitřní vrstva porcelánovitá, tlustá, 
někdy protkaná podélnými chodbami. 

Ústroj zámkový měnlivý, skládá se ze středního velkého zubu, který mocně vyniká 
a pokryt jest napřed slabými rýhami, vzadu pak polštářovitou naduřeninou. Přední otisk 
svalový jest prodloužený, plochý, slabě rýhovaný a od okraje skořápkového, k němuž je posunut, 
oddělen rýhou. Zadní otisk svalový jest rovněž plochý aneb jen málo vypouklý, slabě rýho
vaný a oddělen lištou od dutiny pro zvíře. Lišta tato je prohnutá a naduřuje as uprostřed 
v bradavkovitou vyvýšeninu, která v podobě valu sbíhá do dutiny pro zvíře. Svrchní levá 
skořápka jest kápovitá, klenutá, s vrcholem směrem ku okraji zámkovému přehnutým. Svaz 
je vnitřní, počíná u zadního zubu a přikládá se k okraji zámkovému. Stěna skořápky jest 
silná, vnější vrstva její poměrně tenká, na povrchu četnými, soukrajnými rýhami pokryta. 
Vnitřní vrstva jest tlustá, na zadní části kompaktní, sestává napřed mezi předním otiskem 
svalovým až ku základné zadního zubu z tenkých, plochých plátků, jež kladou se kolmo na 
skořápku a často se rozdvojují, tak že povstávají tři až čtyry řady rourovitých chodeb od 
vrchole až ku okraji probíhajících. Svrchní skořápka má dva krátké a tlusté zuby, mezi 
něž se vkládá při uzavřeni zub zpodní skořápky. Jamka, pro tento zub určená, není však 
omezená, nýbrž volná a jest z jedné strany v.městnána mezi pfodní a zadní zub, z druhé pak 
strany lištou uzavřená, která běží od základně předního zubu ku přednímu vnitřnímu okraji 
skořápkovému a tak dělí skořápku ve dvě nestejné prohlubiny. Zadní zub posunut až ku 



O tudistech, vymřelé čeledi mlžů. 55 

okraji a poblíže jeho základné počíná svaz. Přední otisk svalový jest čtverhranný, plochý 
a rýhovaný; zadní vypouklý a rovněž rýhovaný . 

. Plagioptychus Haueri Teller sp. 

1877. Caprina Haueri Teller (L. 191.) str. 101. tab. I. obraz 9, tab. II. obraz 1-5, tab. III. 
obraz 1, 2, 5. 

1886. Plagiopt. Raueri Počta (L. 214.) str. 11. (204.). 

Vnější tvar zpodní skořápky velice měnlivý, obyčejně rovný neb zkroucený, kuželovitý 
a špicí kužele, vrcholem přirostlý. Někdy jest zpodní skol'.·ápka krátká, válcovitá, jindy kol své 
podélné osy zatočená. Na vnějšku probíhá široká rýha svazová od okraje až ku vrcholí. Na 
přední straně bývá skořápka pod okrajem silně smáčklá, čemuž na zadní rýze svazové naproti 
ležící straně odpovídá vydutí v témže směru. Stěna skořápková jest silná, vnější vrstva její 
nese na povrchu vodorovné, soukrajné rýhování. Ústroj zámkový sestává ze silného, kuželo
vitého a poněkud se strany smáčklého zubu, který na předu opatřen jest dole slabou pro
hlubinou, nahoře pak rýhami a vráskami. Podle něho leží jamka pro přední zub svrchní sko
řápky, jest okrouhle tříboká a omezená slabě vyvstalým okrajem, který zapadá do zvláštní 
rýhy před předním zubem na svrchní skořápce. U této lišty počíná mírná prohlubenina, která 
odpovídá valu rozprostírajícímu se pod vrcholem na svrchní skořápce. Jamka pro zadní zub 
je mělčí a leží za středním zubem. Přední otisk svalový jest plochý a obyčejně nezřetelně 

omezený, zadní silně vyniká, jest po okraji vráskami opatřen a zaujímá celou plochu stloustlé 
a rozšířené stěny skořápkové na předním okraji. 

Svrchní skořápka jest kápovitá, ne příliš vysoká a ku předu přehnutá. U mladých je
dinců jest vrchol nízký, tak že vnější čásť skořápky nabývá podoby vejčité, u starsích stává 
se vrchol mohutnější a přehýbá se na před přes okraj skořápkový. Stěna skořápková jest dosti 
silná; vnější vrstva její jest tenká, hladká a jemnými soukrajnými rýhami pokrytá, a obyčejně 
odřená, tak že ústrojnost vnitřní stěny hned vyzírá. Vnitřní vrstva jest mnohem silnější a sestává 
z tenkých, as 0·5 až 0·8 mm tlustých plátků, které probíhajíce od vrchole ku okraji stoji na 
skořápce kolmo a rozdvojuji se směrem od vnitř ku zevnějšku tak, že tvoří dvě až čtyry řady 

chodeb nad sebou. Ústroj zámkový složen ze dvou zubů, z nichž přední stoji buď téměi· ve 
středu skořápky anebo posunut jest k okraji zámkovému. Zub tento jest obrysu tl'íbokého, 
s hranami otupenými a nese po straně, kde zub zpodni skořápky se přikládá, slabou rýhu, 
jakož i poblíže vrchole bradavkovité vyvýšeniny. Od základně zubu počínají dvě lišty, z nichž 
jedna omezuje přední otisk svalový, druhá pak děli v podobě příčky (septum) skořápku ve 
dvě nestejné části. Zadní zub stoji až na okraji a jest menší předního, obyčejně jako nepatrná 
bradavka vyvinut. 

V dutině po levé straně příčky, skořápku ve dví dělící, leží pod předním zubem vice 
méně zřetelné vyvýšeniny, které spojují p:fodní zub se zadním a omezují jamku pro zub sko
řápky zpodní. Přední otisk svalový rozprostírá se od předního zubu až ku přednímu okraji 
skořápkovému, jest plochý, někdy ;i poněkud vydutý a omezen směrem ku dutině pro zvíře 
lištou, která přední zub s okrajem spojuje. Zadní otisk svalový jest mnohem menší, často ne
zřetelný a slabou lištou oddělen od jamky pro zub skořápky zpodní. Někdy lišta ta mohutní 
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a vyvstává, zejména u jedin'ců starších, zyláštní plocha osti'e omezená, na které se sval upínal. 
Od zadního zubu probíhá přímo podél okraje skořápky rýha, v níž ukládal se svaz. Rýha tato 
bývá u některých jedinců hluboká, dlouhá a počíná někdy téměř na vrcholí zadního zubu. 
Pokud se stáří týče, možno rozeznati u druhu tohoto několik stupňů a sice, hlavně dle podoby 
skořápky svrchní. U mladších jedinců jest svrchní skořápka plochá a dutina pro zvíře stejně 
objemná, jako prohlubenina u jamky pro zub skořápky zpodní, ano někdy i nepatrnější. 

Naleziště. V rohovci vyplňujícím trhliny v porfyru u Teplic. Bližší popis tohoto za
jímavého naleziště viz v Tellerově pojednání (L. 191) a pak v kapitole spisu tohoto, po
jednávající o zpi'1sobu zachování (str. 33.). 

Rod Caprinola D'Orb. 

? Caprinula incerta nov. spec. 
(Tab. VI. obraz 11.) 

Malé úlomky zpodní skořápky, jejíž stěny místy ukazuji pro rod tento význačnou 
ústrojnosť, totiž množství chodeb podélných. Poblíže rýhy svazové vyčnívá na jedné skoi·ápce 
jádro zahnuté směrem rovnoběžným ku rýze svazové a ostře končící. Ono vyplňovalo snad 
zvláštní širší chodbu, která byla sploštělá, ne příliš dlouhá a nesla tři záhyby, jež zanechaly 
na jádru v podobě rýh stopy. 

Ačkoliv na zlomech místy množství chodeb dobře pozorovati možno, nepodal průřez 
obrazu žádného, ježto skořápka výše v krystalický vápenec je proměněna. 

Naleziště. Radovesnice, Korycany. 

Skupina Radiolitidae. 

Rod Radiolites Lamarck (= Sphaerulites). 

Rod tento jest jedním z nejbohatších na druhy a vyznačuje se znaky, jež podány 
byly již při rozpravě o soustavě r11distů. Než zdá se, že dosud počítáno sem hojnosť tva1ů, 

které bude třeba za příčinou užšího . omezení odloučiti. V první řadě jest to ústrojnosť vnější 
vrstvy ·stěny skořápkové, která. u. všech druhi'l stejnou není. Tak druh Rad. bohemicus Tel. sp. 
vůbec, jak se zdá, vrstvy z dutých hranolki'1 sestávající nemá a přibližuje se spíše rodům 
z odclělení Caprotin, l\fonopleurid a pod. Mimo to lze i v zámkovém ústroji mnoho různých 
vlastnosti nalézti, jež nedají se· dobře vložiti do rámce rodu toho. Tak mají některé druhy 
jako Rad. bohernicus Tell. sp. z naší křídy a Rad. angeoides Lamck. z Gosavi na svrchní 
skořápce mocné násadce pro přední i zadní sval, kdežto u jiných otisky svalové jsou téměř 
ploché. Dále dlužno povšimnouti si, že i rýha svazová nestejným způsobem bývá naznačena. 
Někdy je to skutečná rýha na zevnějšku, jako u Rad. boheinicus Tell. sp., jindy jest to jen 
sloupek naznačený ve vnější vrstvě skořápkové stěny, který pak i na zevnějšku se zjevuje 
v podobě čáry, v níž se lomí z obou stran přicházející odstavce přírůstaci v jistém úhlu. 

Jsa přesvědčen, že by bylo třeba ku rozvržení rodu toho seznati a srovnati, pokud 
možno, všecky druhy aneb alespoň značnější počet, než mně phležitosť poskytnuta byla, omezím 
se prozatím na to, abych upozornil na okolnosť tuto. 
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Radiolites bohemicus Teller sp. 
(Tab. V. obraz 7-15.) 

1877. Sphaerulites bohernicus Tell. (L. 191.) str. 98., tab. I. obraz 1-8. 
1886. Sphaerulites bohemiciis Poč. (1. 214.) str. 6. (199.). 
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Zpodní skořápka jest útlá, prodlouženě kuželovitá, tu více, tu méně zahnutá a někdy 
i silněji zatočená. Rozměry jedinců velice se různí, což rozličným stupněm stáří vysvětliti 

možno. Tak vykazovalo 11 zpodních skoi·ápek tyto míry v milimetrech: I. délka 12, šířka 7; 
II. délka 25, šířka 8; III. délka 28, šfrka 9; IV. d. 31, š. 7; V. d. 34, š. 11; VI. cl. 38, 
š. 13; VII. d. 47, š. 12-15; VIII. d. 46, š. 17-20; IX. d. 49, š. 15; X. d. 58, š. 17-21 
a XI. d. 62, š. 25. 

Některé zahnuté tvary jsou při značné délce až 56 mm nepoměrně útlé, měříce v šířce 
pouze 9-10 mm. 

Soudě však dle mnohých svrchních skořápek, nejsou zde udané rozměry největší; šířka 
měřených zpodnfch skořápek nepřesahuje 25 mm, kdežto některá víčka 32-35 mrn v šířce mají. 

Vnější tvar zpodních skořápek podobá se většinou válci, který se znenáhla ku zpod
nímu konci zúžuje; někdy přicházejí však také jedinci kuželovití, dole hákovitým vrcholem 
zakončení. Stěna skořápková není příliš silná; ježto vnější vrstva sestávající z kolmých hranolů, 
jaká u jiných druhi'l rodu tohoto se vyskytá, u Radiolites bohemicus nikdy nepřichází, zdá se, 
že proměnou v rohovec byla zrušena, a že zbyla pouze vnitřní vrstva, která však ještě ve dvě 
se rozlišiti dá. Vnější jest tenká, as 0·4 mm silná a má na povrchu svém podélné rýhy, 
k nimž přidávají se někdy i vodorovné pruhy. Vrstva tato bývá zachována pouze v prstenco
vitých pruzích, zvláště poblíže okraje. Vnitřní vrstva jest hladká, zřídka rovněž jemně pruhovaná. 
U některých jedinců zříti v ní výplúky podélné, jež by snad upomínaly na chodby ve stěně. 
Ježto však směr jejich jest šikmý, tak že se táhnou i přes rýhu svazovou, zdá se spíše, že 
jsou to nahodilé tvary nerostné, povstalé během zkamenění. Obústí jest kruhovité aneb vejčité, 
a bývá obdáno tenkým, listovitým okrajem, který však bývá ulomen u většiny jedinci'l. Od okraje 
zámkového až ku vrcholi probíhá úzká rýha svazová. Ústroj zámkový není zachován a jen na 
nepatrném kuse lze zříti stopy po něm. 

Rýha svazová dělí kus ten ve dvě části a po její stranách leží po jamce zubové, velice 
ploché a uvnitř rýhované, zvláště na stěně vnější. Rozšiřenina rýhy svazové uvnitř skořápky, 
naznačena nahoře na ploše zámkové malou skulinou a uvnitř skořápky podélným valem. Po
délné přídavné chodby, ležící po obou stranách rýhy svazové, které u jiných druhů, jako Rad. 
foliaceus Lamk. znamenité šíře dosahují, jsou zde naznačeny pouze malou prohlubeninou po 
pravé straně rýhy svazové. Otisky svalové nejsou zřetelné, zdá se však dle ústrojnosti na svrchní 
skořápce, že byly velice šikmé, ano téměř kolmo postaveny. Celkem jest ústroj zámkový všecek 
ve stěně skořápkové a nezaujímá více než asi pětinu průměru obústí. Svrchní skořápka jest 
tu více, tu méně vypouklá, někdy i kuželovitě vyvstávající s výstředným vrcholem, kolem něhož 
se táhnou husté, soukrajné rýhy. Některé z rýh těch nabývají zvláštní ostrosti, a dělí pak sko
řápku ve dvě neb i tři soustředná pásma. Od okraje až ku vrcholi probíhá rýha svazová 
u ploských jedinců v podobě zářezu, který někdy zasahuje až téměř do středu skořápky, u ku
želovitých v podobě dosti hluboké rýhy. Oba mohutné zuby stojí po obou stranách rýhy svazové 

TfiJa math.-přirodov. VU. 3. 8 
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na společné podkovovité základně, na které jsou položeny také i otisky svalové. Oba zuby 
jsou ploché, ku ploše skořápky šikmo postavené a na povrchu svém silně rýhované. Přední 

zub jest mohutnější avšak kratší zadního, který následkem šikmého postaveni skořápky více 
vyniká. Svalové násadce jsou mohutné, dosahuji téměř výše zubů a jsou na povrchu slabě rý
hované. Zadní bývá vyšší p:fodnfho, což rovněž vysvětluje se šikmým uspořádáním ústroje zám
kového. O významu těchto mocných násadců promluveno již při diagnose rodové. 

Naleziště. Rohovcový slepenec v porfýru na výšině Sandberg u Teplic. 

Radiolites ? socialis D'Orb. 
(Tab. I. obraz 9.) 

1847. Sphaerulites socialis D'Orb. (L. 96.) str. 213. tab. 555. obraz 1-3. 
1886. Sphaerulites socialis Poč. (L. 214.) str. 7. (200.). 

Kolonie asi 15 tu méně, tu více zřetelně omezených jedinců malých, vesměs bez 
svrchních skořápek; Jsou k sobě přirostli, tak že pouze obústí jejich jest zfojmo, kdežto po
stranní stěny jedinců vnějších jsou v kámen vrostlé. Obústf ta jsou kruhovitá, malá a nízkým, 
oblým krajem opatřená. I zde zachována jen vnější vrstva stěny skořápkové, která na vnitřní 
straně má úzkou lištu, rýze svazové odpovfdajfcí a do vnitř sbfhajícf. Vše ostatní jest ne
přístupné a tudíž i určeni samo nejisté. Ze všech dosud uveřejněných obrazů pi'ibližuje se 
D'Orbignym uvedený druh Spham·. socialis zevnějším tvarem svým nejvíce. Od druhu Rad. 
Saxoniae, který taktéž někdy v podobně malých jedincích se vyskytuje, liší se oblým obústfm 
svým, jak vidno jest z obrazu (tab. I. obraz 10) ku porovnání pfldaného. Mimo to by byly 
i silné podélné rýhy druhu R. Saxoniae zanechaly na obústí stopy, kdežto dle známek na 
kolonii popisované zřejmých zdá se spíše, že povrch byl pokryt jemnými a hojnými odstavci 
phrf1stacfmi. 

Naleziště. Holubice. 

Radiolites Saxoniae Rom. sp. 
(Tab. I. obraz 10. Tab. V. obraz 26-27. Tab. VI. obraz 12-13.) 

1841. Sphaerulites Saxoniae Rom. (L. 75.) str. 35. tab. VII. obraz 1 b, c. 
1839-42. Sphaei·ulites Saxóniae Gein. (L. 77 .) str. 18. tab. VII. obraz 2 a, b. 
1845-46. Hippui·ites Saxoniae Reuss (L. 88.) II. str. 54. 
1849-50. Radiolites Saxoniae Gein. (L. 105.) str. 218. 
1871-75. Radiolites Saxoniae Gein. (L. 186.) I. str. 170. tab. 37. obraz 5-9. 

1886. Sphaei·ulites Saxoniae Poč. (L. 214.) str. 6. (199.) 

Zpodní skořápka jest kuželovitá, prodloužená, až i nálevkovitá, obyčejně rovná, zřídka 
zpodním koncem nepatrně zahnutá. Vrchol zúžoval se v dosti tenkou špici, která však vždycky 
je ulomená. Naši jedinci přicházejí v rozličných stupních stáří, z nichž některé dosahují po
měrně značné délky, měříce až 70 mm. Obústí jest kruhovité, límcovitým okrajem vnější stěny 
skoi·ápkové obdané. Okraj ten bývá někdy uražen, jindy chybí, aniž by stopy zlomu zfejmy 
byly. Povrch skofapky má předně zfojmé, přirůstáním povstalé odstavce, které do sebe na 
způsob kornoutů vloženy jsou. Odstavce tyto jsou bývalé okraje, jež kolem obústí vytvořeny 
byly a chybí tvarům, které mají obústí jednoduché, bez okraje límcovitého. V tom směru 
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bylo by tudíž možno rozvésti druh tento ve dvě odrůdy. Mimo to nese povrch ještě na jedno
tlivých odstavcích podélné, hluboké a sobě nestejné rýhy. 

Stěna skořápková jest dosti silná; vnitřní vrstva její není nikdy zachovaná, vnější 
skládá se z uloženin na skofapku kolmých, dutých mnohohram'.'l, jež na prl'1řezu síťovinu zhti 
dávají. Rýha svazová, naznačena v síťovině této jakýmsi klínem, který porušuje pravidelnou 
tkaň mřížoviny. 

Často přicházejí jádra druhu toho v podobě válcovitých roubíků, nahoře s kamenem 
spojených, dole pak hladce zakulacených. Nahoře pak pozoruje se otisk límcovitého okraje 
a dole pod roubíkem prohnuté phčky, jež dělí zpodní část skořápky ve zvláštní komúrky, tak 
zvané vodní komory. Význam příček tě'chto domněnkou vyložen v ten rozum, že zvíře při 
vzrůstu skořápky umenšovalo si nepotřebný zpodní prostor prohnutými dny. 

Ústroj zámkový a svrchní skořápka neznámy, domněnky v ohledu tom učiněné po
strádají základu. 

Poznámka. Druh tento ustanovil A. Roemer (L. 75.), vyobraziv tři exempláře, z nichž 
dva jsou velice různé. Jest zvykem bráti za pravý typ druhu obraz 1 b a c, tab. VII. 
kdežto obraz 1 a náleží zajisté druhu jinému. Oba jedinci, za typické považovaní, mají okraj 
nad obústím, jakož i odstavce přirůstací a třeba znak tento bráti za závažný. Tvary s obústím 
volným, bez okraje a následkem toho i bez odstavcú přirůstacích, kladou se však také ke 
druhu tomu a Geinitz (L. 186.) vyobrazuje tři úplné jedince vesměs bez okraje a jen na 
jádrech zříti otisk okraje. Lundgren (L. 178.) popsal jedince, těmto bezokrajným tvarům 
velice podobné, pod jménem Radiolites suecicus nepatrných rozměrů, kterýžto znak i u našich 
českých a saských druM se opakuje. 

Naleziště. Druh tento nalezen až posud v místech: Velké V si, Vodolce, Telčicích, 

Chvaleticích, l\fariaheinu, Debrnu, Korycanech, N olendorfu, Holubicích a Mezholesích. G e in i t z 
uvádí jej z Koschútz, Plauen a Oberhasslich v Sasku. R o e m e r z Tharandu. 

? Radiolites Sauvagesi Homb. Firm. 

1837. Sphaeritlites Scmvagesi Hombre Firmas (L. 59.) str. 193. 

Známy úlomky zpodní skořápky, které nejvíce se podobají obrazu D'Orbignyovému 
(L. 96. str. 211. tab. 553). Zachování je takové, že lze pouze o povrchu zpodní skořápky 

mluviti. Týž skládá se z hustých, stupňovitých oddílů, někdy blízko vedle sebe položených 
a nese dosti hluboké, podélné rýhy, které nepravidelně jedna silnější, jedna slabší jsou roz
děleny. Zpodní vrchol rychle se úžil, je však vždycky uražen. Obústi kamenem zakryto. 

Naleziště. Korycany. 

Radiolites undulatus Gein. sp. 
(Tab. I. obraz 11-13.) 

1839-42. Hippw·ites imdulatus Gein. (L. 77.) str. 87. tab. XIX. obraz 6-10. 
1845-46. Hippurites undulatits Reuss (L. 88.) II. str. 54. tab. XLV. obraz 7-12. 
1449-50. Hippu1·ites undulatus Gein. (L. 105.) str. 218. 

1886. Sphae1·ulites undulatus Poč. (L. _214.) str. G. (199.). 
8* 
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Velice problematický druh, o jehož ústrojnosti se dosud ničeho nevf. Zpodni skořápka 
jest kulovitá, nízká, klenutá a uvnitř obyčejně jádrem vyplněná; obústi kruhovité, Hrncovitým 
okrajem obdané. Ze zpodni skoi'ápky obyčejně jen nepatrná čásť zachována, na které jest 
někdy místo, kde svaz byl uložen, rýhou naznačeno. Někdy vyskytují se vnitřní výplňky 

zpodni skořápky, které mají podobu malého kužele, elipsovitou, silnou rýhou obdaného, po 
jehož jedné straně probíhá rýha svazová. G e in i t z počítá otisky ty k tomuto druhu, pří

slušnosť ta však jest velice nejistá. Mně známy, mimo jádra zpodni skořápky ze sbírky geol. 
kabinetu c. k. české university, pouze 3 celé a několik úlomků svrchní skořápky. Táž jest 
plochá, víčkovitá čili deskovitá, obyčejně vejčitá, po jedné straně vždy s kamenem pevně 

spojená. Na druhé straně jest plochá neb málo vydutá, soustřednými, buď jemnějšími neb 
i silnějšími rýhami pokrytá a obdaná postranním okrajem, který často vlnovitě jest zprohýbán. 
Okraj i zpodní plocha má po jedné straně lištu odpovídající rýze svazové. Zdá se, že touto 
zpodni plochou pHléhala skofapka při uzavřeni ke skořápce zpodní a že okraj vička přikládal 
se těsně ku Hrncovitému okraji skoi'ápky zpodní. Velikosť vičkovitých skořápek jest rozličná; 
Geinitz a Reuss vyobrazuji jedince kruhovité, až přes 40 mm v průměru, skořápky mně známé 
jsou 20 až 26 rnm dlouhé a 15 až 22 mm široké; šfrka okraje bývá 4 až 8 mm. 

Naleziště. U Kučlina dle udání Geinitze a R.eusse velmi hojný druh; nalezen 
mimo to v pískových jamách u Mezholes. 

Radiolites Sanctae Barbarae nov. spec. 
(Tab. I. obraz 4-8. Tab. VI. obraz 14-16.) 

186!). Rad. mammillaris Frič (L. 174.) str. 194 a 201. 
1886. Sphaei·ulites ?nammilla1·is Poč. (L. 214.) str. 5. (198.) 

Zpodní skoi'ápka kuželovitá, ku zpodnimu konci, jimž přisedala, zvolna se zúžujíci. 
Vrchol jen ve velmi Hdkých případech zachován; obyčejně ulomen. V mládi byla skořápka 
nízká a stái'im rostla do výše, jak se přesvědčiti možno na řadě rozličných stupňů stáři, jež 
četně v zásobách se dochovaly. Vnitřní vrstva stěny skořápkové není nikdy zachována a jen 
vnější, mocná, z dutých hranolů se skládající, jest vyvinuta. Po vnitřní ploše sbíhá malá lišta, 
místo rýze svazové odpovídající. Rýha tato naznačena v mřížovině vnější vrstvy tlustším 
sloupkem, který celou stěnou probíhá a dosti pravidelnou mřížovinu stěny porušuje. Někdy 

vyplněna jsou očka mřížoviny krystalky vápence, což pak ve výbrusu zvláště se vyjímá. Povrch 
vnější vrstvy jest velice nepravidelný. U nejmenších jedinců nese hluboké podélné rýhy 
a dalším růstem skořápky povstávají stupňovité odstavce, jež stará obústí naznačuji. Někdy 

jsou odstavce ty dosti pravidelné (obraz 5, 7), jindy velice nepravidelné a silně naznačeny, 

což zvláště děje se u jedinců starých, kteří nasazujíce pokračováni skořápky, činí to stupněm 
velice zřejmým (obraz 6). Obústf jest kruhovité a jest obdáno okrajem vlnitým aneb i rýhami 
paprskovitě pokrytým, který často vybíhá po jedné straně v lalok jazykovitý. V obústi bývá 
zřejma rýha svazová, lištou do vnitř sbíhající naznačená. Svrchní skoi'ápka (obraz 8) druhu 
toho jest velice tenká, vičkovitá, kruhovitá a málo ve vrchol zdvižená. Ona nese zřetelné 

stopy po rýze svazové a stěna její sestává z podobných sloupců dutých jako skořápka zpodnf. 
O zámkovém ústrojí není ani stopy. 
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Poznámka. Druh tento býval vždy dříve kladen do příbuzenstva druhu Rad. angeoides 
Lamk. (= mammillaris Math.), od kterého se však liší nejen hrubší mřížovinou, řidšími od
stavci stupňovitými na povrchu, ale i plošší svrchní skořápkou. V geologickém ústavu Sorbony 
v Paříži nalézal se r. 1886. jedinec z bílé křídy našemu velice podobný, jejž prof. Munier 
Ch a 1 m a s považoval za nový druh. 

Naleziště. Vápenitý pískovec a jámy pískové u Mezholes. Kámen, který za dávných 
dob ku stavbám v Kutné Hofo se užíval, jest plný tohoto druhu, jehož průřezy objevují se 
hojně na staré dlažbě města toho, jakož i na některých starých budovách (kostel sv. Barbory, 
uršulinský klášter, budova c. k. učitelského ůstavu a j.). 

Radiolites humilior nov. spec. 
(Tab. I. obr. 2, 3.) 

Na určitém nalezišti ve vápenci u Chocenic vyskytuje se mocný útes radiolita, který 
jest většinou velice špatně zachován, jsa na povrchu pokryt malými kusy vápence a i pískem, 
tak že o vnějším tvaru v obyčejném případě není možno se přesvědčiti. Jen výjimkou jsou 
některé kusy přístupnější a tu vysvítá z nich, že druh ten podobá se sice druhu Radiolites 
Sanctae Barbarae, ale předce ve mnohých bodech od něho se liši. Zpodní skořápka jest nízká, 
často až terčovitá, měříc v průměru až 60 mm, ve výši pak jen 15 mm, k vrcholí velmi 
rychle se zúžujícf. Vnitřní plocha nese lištu odpovídající rýze svazové. Vnější vrstva stěny 
skořápkové neliší se od vrstvy u druhu předcházejícího. Na povrchu je skofapka hladká aneb 
nese jen slabé rýhy. Zpodní vrchol jest vždy uražen. O ústrojnosti zámkové nelze se vysloviti. 
Svrchní skořápka nalezena v úlomku nepatrném a podobá se úplně víčku od Rad. Sanctae 
Barbarae. 

Poznámka. Samostatnost druhu tohoto nelze pro velice nepříznivé zachování najisto 
postaviti. Odchylky od pruhu předcházejícího jsou však tak závažné, že třeba jest odloučiti 
od sebe oba typy buď si jakožto druhy aneb jako odrudy. Nebylo možno poznati, přichází-li 
Radiolites Sanctae Barbarae s tímto druhem zároveň. 

Naleziště. Chocenice. 

? Radiolites tener Poč. sp. 
(Tab. I. obraz 14 a 15.) 

1886. Sphaerulites tener Poč. (L. 214.) str. 6. (199.). 

Zpodni skořápka jest válcovitá, ku dolenímu konci přišpičatělá, obústí její jest kru
hovité, bez okraje. Po vnitřní ploše sbíhá lišta svazová. Odstavce stupňovité na povrchu žádné 
aneb jen nepatrné. Ústrojnost vnější vrstvy skořápkové stěny podobna oné u druhu předešlého, 
poněkud jemnější. 

Svrchní skořápka plochá, vičkovitá, velice tenká, nalezena se zpodnf skořápkou 
ve spojení. 

Jiné znaky na tomto pospolitém druhu nezřetelné. 

Naleziště. Vápenitý pískovec u Mezholes. 
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? Biradiolites Zignana Firona sp. 
(Tab. I. obraz 1. a, b, c.) 

1868. Radiolites Zignana Firona (L. 170.) str. 419., tab. XXII. obraz 1-11. 
1886. Racliolites Zignanct Poč. (L. 214.) str. 5. (198.). 

Malý úlomek, jak se zdá, se zpodnfm vrcholem. Skol-ápka jest prodloužená, smáčklá 
v nepravidelný čtyrhran s hranami oblými a sestává z jednotlivých pl-irůstacfch odstavců, na 
povrchu jeinně naznačených. Povrch odstavci'.1 těch jest hladký a nemá žádné zvláštnf ozdoby. 
Na jedné straně probfhají podél dvě šňůrovité lišty, které na zpodu se otáčejí a tvoř'í plochu 
pod skoí·ápkou vynikající a rýhami podélnými ozdobenou. Lišty nesou na sobě šroubovité pruhy, 
tak že se stočenému provazci dobfo podobají. Obústí není zachováno, ježto skol-ápka nahofo 
jest zlomená. Stěna skořápková na zlomu tom jeví dutiny, snad prí'iřezy chodeb podélných. 

Velice podivným zjevem jest výplněk, který na jedinci popisovaném špicí vyčnívá 

z dutiny, a který o sobě pak ještě dvakráte byl nalezen. Jest podélný, as 1 mm dlouhý, uprostřed 
poněkud stloustlý a rozdělený čtyřmi dosti hlubokými, podélnými rýhami. Špice jeho jest dosti 
ostrá a povrch jemně tečkován. Prapodivná poloha výplňku, že totiž základnou jest uvnifr 
skoi'ápky phrostlý a špicí obústím vyčnívá, znesnadúuje vysvětlení velice. 

Poznámka. Zkamenělina zde popsaná nedá se s jistotou určiti. Po<lobnosť zevnějšího 

tvaru s druhem Pironou z Medei popsaným jest očividna, a budiž ·zde na podobnosť tuto 
upozorněno. 

Naleziště. Radovesnice. 

Rod Petaloclontia nov. gen. 

Nový rod tento založen na větším počtu (as 50) skofapek svrchních, jež liší se svou 
ústrojností ode všech dosud známých rodtl. Následkem velice podobného zjevu skofapky 
svrchní u druhu Sphcter. Germari Gein., kladu prozatím i tento druh do nového rodu, kteréž 
opatř·en[ ovšem teprve tehdy potvrzeni dojde, až u druhu Sph. Germari ústroj zámkový znám 
bude. Popis rodu jest tento: 

Zpodní skořápka kuželovitá, s vrcholem slabě zahnutým, obústi vejčité, stěna sko
i'ápková z četných, rozličně ustrojených vrstev, svaz vniťfoí. Svrchní skol·ápka v obrysu 
okrouhle čtyl-hranná neb vejčitá, plochá, poměrně s malými vyjímkami tenká. Na vnější straně 
nese uprostfed obyčejně od vrchole až ku okraji protilehlému se rozprostírající val, k němuž 
po obou stranách po ploché rýze phléhá. Dále probíhají na povrchu rnustfodné a soukrajné 
vrásky phrl'1stací. Vrchol naznačen velice slabě nepatrným stlouštěním skoi'ápky. Rýha svazová 
velice nezřetelná, snad vůbec chybí, ve kterém pHpadě by byl svaz vnitfoí. Na vnitfoí straně 
pozorovati předně značně rozsáhlou dutinu pro zvfře, obyčejně obrysu čtverhranného, která za
ujímá více než polovinu celé skořápky. Na straně ku vrcholí omezena dutina ta listovitou 
obrubou, která u vrchole se zdvojnásobuje, tvoHc tak jamku pro zub skoi'ápky zpodní, nese 
dva zuby a tvoh násadce pro svaly. Čára zubová jest vždy rovnoběžná, ku největší šfrce sko
fapky a phmka od vrchole ku stfodu jejímu vedena, tvořf témě!- pravý úhel. Pfodnf zub jest 
listovitě plochý, velice dlouhý, sedí na ploché obrubě dutiny pro zvíře. V zubě tom možno 
pozorovati blíže ku vrcholí střední, nejsilnější čásť, kdežto postranní v podobě křídla je vy-

• 
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vinutá. A hlavně na ·této střední části má povrch podélné rýhy, které někdy rozprostírají se 
i také na postranní křídlo. Dutina pro zvíře prostírá se pod přední zub, který následkem toho 
na vnitfoí straně jest vyklenutý. Zadní zub stojí někdy poblíže samého okraje, jest podobně 
plochý, ale obyčejně me~ší předního. Podélné rýhy jsou jen zřídka na něm vyvinuty. Jamka 
pro zub zpodni skofapky jest úzká, dosti hluboká a leží mezi oběma zuby; dá se z podoby 
její souditi na listovitý, tenký zpodní zub skořápky. Otisky svalové uloženy na obrubě dutiny 
pro zvíře poblíže zubů. Přední otisk bývá neobyčejně dlouhý, na obrubě přilehá těsně ku 
přednímu zubu a jest od okraje skoi·ápky oddělen rýhou. Bývá obyčejně slabě naznačený, plochý. 
Zadní otisk jest mohutný, rovněž podélný, prostírá se na vyvstalé liště u zadního zubu, jest 
od okraje rýhou oddělen a má asi ve středu svém tu silněji, tu slaběji naznačený val. 

Rod tento vykazuje nejbližší vztahy ku rodu Radiolites mocným vyvinutím, jak zubů 
zámkových, tak i násadcfi svalových na svrchní skoi·ápce. Je-li rýha svazová vyvinuta čili nic, 
nelze rozhodnouti na základě nepříznivě zachovaných jedinců, ale to dlužno pHpomenouti, že 
i u rodu Radiolites samého jest vlastně svaz vnitřní, a na zevnějšku naznačeno místo svazu 
sice ve skladbě vnější skofapkové vrstvy, ale není rýha vyvinuta, jak o tom již dí-ive 
blíže promluveno bylo. Rozličné znaky, jimiž se rod Petalodontia od radiolitli rozeznává, jsou 
velice závažné. Mimo prazvláštní skladbu stěny zpodnf skořápky druhu Pet. Germari Gein. sp., 
jest to hlavně uspofadánf zubů, které rozestupujíce se, chovají mezi sebou hlubokou jamku 
pro zub zpodní skoí·ápky. I zdá se, jakoby zde spojen byl typ radiolitů s typem monopleurid; 
dle prvního vyvinuty zuby a násadce sva~ové, dle druhého rozestavení zubů a zub skořápky zpodní. 

Rod tento bylo nutno rozvrhnouti při značném množství odchylných znaků, jimiž se 
někteří jedinci vyznačovali v několik druhů ustanovených, hlavně dle podoby a postavení zubů 
a obruby dutiny. Než i tu dlužno přiznati, že jest dosti přechodů, které rozdíly mezi jedno
tlivými druhy utlumují. Zpodnf skořápka známa jen u Pet. Gennw·i, pouze svrchní skořápka 
u ostatních a sice Pet. opima, foliodentata, aculeodentata, crassodentata a planoperculata. Zdá 
se, že některé ze svrchních viček Geini tzem pod jménem Radiolites agaricifonnis de la 
Meth. dlužno sem phřaditi. 

Petalodontia Germari Gein. sp. 
(Tab. IV. obraz 5 a, b.) 

1839-42. Sphae1·ulites ellipticus & GM·mw·i Gein. (L. 77 .) str. 17, 59, 60, tab. VII. obraz 1, 
tab. IX. obraz 4, 5, tab. XIV. obraz 3-5, tab. XVI. obraz 23, tab. IXX. obraz 11. 

1845-46. Hippm·ites ellipticus & Germa1·i Reuss (L. 88.) str. 55. tab. XLV. obraz 13-15. 
1849-50. Sphaerulites ellipticns & Ge1·mari Gein. (L. 105.) str. 218. 
1871-75. Radiolites Genna1·i Gein. (L. 186.) str. 171. tab. 37 obraz 10-13. 

1886. Monopleum Ge1·mari Poč. (L. 214.) str. 8. (201.). 

Jak při popisu rodu již podotčeno, kladu známý druh tento sem jen na základě po
dobnosti jeho skořápky svrchní s ojediněle se vyskytujícími skoi'ápkami, jež na základě ústrojí 
zámkového v nový rod jsou spojeny. Zpodni skořápka jest prodlouženě kuželovitá, poněkud 
smáčklá, tak že průřez její jest vejčitý, s vrcholem mírně na způsob háku zatočeným. Ve stěně 
skofapkové možno rozeznati tři vrstvy, nejzpodnější hrubou, obyčejně zrnitou, střední z po
délných, jemných rýh (tab. IV. obraz 4 a) a nejsvrchnější tenkou listovitou, kteráž na svém 
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povrchu má někdy soukraj né přirůstací vrásky. Podélné rýhy na střední vrstvě skořápkové 
jsou samy ještě jemně pruhovány (tab. IV. obraz 4 a). Podobnou, velice složitou ústrojností 
skoi'ápkové stěny honosí se druh Cryptaulia pe1·longct Poč., jakž při popisu jeho uvedeno bylo. 

Svrchní skořápka jest ovální, nestejnoměrně klenutá a nese vil ležící ve směru úhlo
příčky. Na exempláři vyobrazeném z části skořápka chybí, tak že jest zříti na místech těch 
jen výplněk vnitřní prostory. Rýha svazová nikde na zpodní skořápce není vyvinutá. 

Pozndmkct. Druh tento popsán a vyobrazen byl poprvé G e in i t zem (L. 77. str. 17, 
59 a 60) pode jmény Sphaerulites ellipticus a Hippurites Germari, k němuž počítáno také 
několik víček, o nichž nelze určitě se vysloviti, ježto zámek jejich jest nepřístupný. Re u s s 
uvádí rovněž oba druhy (L. 88. str. 55.), aniž by ku dokonalejšímu poznáni jich přispěl. 

I v dalších spisech svých (L. 90 a 105) jmenuje Geinitz oba druhy, které teprve v novějším 
pojednání (L. 186. Díl I. str. 171.) spojil v druh Sphaerulites Germari, při čemž přehlédl, že 
čára svazová druhu tomu chybí. Následkem tvaru vička u Radiolitů pravých neobvyklého, 
stavěl Počta (L. 214.) druh ten k rodu Monopleura, při čemž rovněž přehlédnuto, že čára 

svazová chybí. 

Naleziště. U nás nalezeno několik nečetných exemplářů u Korycan, z nichž nejlépe 
zachovaný jest vyobrazen. G e in i t z udává jej ze zpodnfho kvádru u Koschiitz a Oberhasslich 
v Sasku, a z Čech od Kučlína. 

Petalodontia planoperculata Poč. sp. 
(Tab. III. obraz 8-11. Tab. V. obraz 16.) 

1886. Monopleura planoperwlata Poč. (L. 214.) str. 9. (202.). 

Jest to druh, na němž vlastnosti rodu nejlépe lze zřfti. Pouze svrchní skořápky známy. 
Jsou obrysu kosočtverečného, s rohy oblými a mají na svrchní straně při uhlu ostrém velice 
malou naduřeninu, která vrcholí odpovídá. Od vrchole toho běží naduřelý val směrem ublo
příčny ke druhému konci skořápky. Po straně valu povstává pak rýha, která na okraji jest 
někdy naznačená výkrojem. Na lépe zachovaných jedincích jsou soustředné a soukrajné při
růstací vrásky. Stěna skoi'ápky jest dosti tenká a zachovala se jen vnitřní vrstva její, kdežto 
svrchní vždycky je odřená. Na zpodní straně skořápky pozorujeme velikou dutinu pro zvíře, 
omezenou z větší části vyvýšenou obrubou. Na konci vrcholí protilehlém splošťuje se dutina 
znenáhla. Pod vrcholem splošťuje se obruba a nese násadce svalové a pak i dva mohutné, 
ploché zuby, z nichž přední vždy jest větší, listovitý a na povrchu svém rýhami pokrytý. 
Zadní zub jest menší, rovněž listovitý a nese jen jednu neb nejvíce dvě rýhy. U většiny jedinců 
mně známých, jest tento zadní zub, někdy i oba uraženy. Vedle zubů přikládají na lištu ná
sadci podobnou podélné otisky svalové; přední jest slabě naznačen, blizko u zubu, na němž 
tvoh malý, jakýsi záhyb a zářez, zadní je mohutnější, nese uprostřed vyvýšeninu a tvoi'i u zubu 
rovněž malý záhyb, jímž zub nad listovitý násadec vyniká. Plochy obou zubů jsou k sobě rovno
běžné, odchylují se od sebe velmi málo a chovají mezi sebou rovněž úzkou, hlubokou jamku 
pro zub skol"ápky zpodní. 

Naleziště. Asi 8 víček pochází z Radovesnic. 
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Petalodontia opima Poč. sp. 
(Tab. III. obraz 17 a-c.) 

1886. Monopleura opima Poč. (L. 214.) str. 9. (202.). 
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Druh tento ustanovil jsem na základě jedné, velice tlusté, svrchní skořápky, tvaru 
kulovitého, as 43 mm v delší ose měřicí a as 20 mm vysoké, k niž přidružil se během dalšího 

prohlížení zásob jedinec jiný, as 50 mm dlouhý, původní skořápce podobný, ale již ne tak tlustý. 

Na vnější straně naznačen vrchol nepravidelnou, boulovitou vyvýšeninou, která po straně splo
štěniny nese; ku okraji proti vrcholí ležícímu, rozprostírají se rovněž nepravidelné vmáčkliny. 

Zachována opět jen vnitřní vrstva stěny skořápkové, která na svém povrchu hlavně v nižších 
polohách nese soukrajné přirůstacf VTásky, vlnitě zprohýbané. Dutina pro zvíře jest nepatrná, 

vniká pod pfodnf zub, který se nad nf klene širokou klenbou. Zuby nejsou od okraje sko

řápky určitě ohraničeny, nýbrž spíše se zdá, jakoby skořápka v zuby přecházela, aniž by vy
tvořila jaký okraj. Přední zub jest asi 14 mm vysoký, v průřezu oble trojhranný, při čemž 

jeho nejširší strana ku dutině pro zvíře je obrácena. Druhý zub měří ve výši jen asi 8 mm, 

je sploštělý a velice široký (as 15 mm), tak že podobá se jakoby zde zub s násadcem svalovým 

se spojoval. Jamka pro zub zpodní skofápky jest protáhlá, uprostřed o něco širší než na 

krajích. Otisk svalu pfednfho jest málo vyvinutý, téměř nezřejmý, zdá se alespoň u jedince 

stloustlého, že seděl již na místě, které má přirůstacf soukrajné vrásky. Otisk svalu zadního 

jest v podobě naduřelé roviny za zadním zubem a sahá až ku vráskám přirůstacfm. 

Zdá se, že skořápka náležela jedinci velice starému a že během dlouhého žiti zvířete 
stloustla z původního tvaru, který snad jinému typu příslušel. Ježto však není po ruce tvarů, 

které by označovaly stupně menšího stáři, bylo nutno ji z ostatních vyňati a jiným jménem rozlišiti. 
Naleziště. Radovesnice. 

Petalodontia crassodentata nov. spec. 
(Tab. V. obraz 6.) 

Svrchní skořápka nabývá značnějších rozměrů, měří až 65 mm v delší ose, při čemž 

jest dosti úzká, jest obrysu oválního, kosočtverečného neb i zřídka protáhle vejčitého. Vrchol 

na vnější straně naznačen jen nepatrnou naduřeninou. Na povrchu táhne se tu více, tu méně 

zřetelný val ve směru úhlopříčném, po jehož straně rýha probíhá, která vystupuje mocně, 

zvláště na okraji v podobě výkrojku. Na vrcholi ve směru ku jamce pro zub zpodní skořápky 

táhne se nezřetelná rýha, k niž z obou stran směřuji okraje skořápkové a která za rýhu sva

zovou by se mohla považovati. 
Na zpodni straně jest obruba vytvořena kolem dutiny pro zvíře jen pod vrcholem na 

ploše zámkové, kdežto čásť naproti zámku položená, jest bez takové obruby. Přední zub jest 

mohutný, smáčklý, na průřezu svém l'lZce vejčitý až i trojhranný, při čemž širší čásť jest na 

straně ku zubu zadnímu a táž bývá také hrubými, podélnými rýhami okrášlena, které někdy 

pokračuji, a to zvláště u jedinců starších i na čásť zubu užší. Zadní zub bývá mnohem menší, 

rovněž smáčklý a jest velmi často uražen. U jedinců starších dorůstá zub tento téměř téže 

výše jako zub přední a má pak jednu neb dvě podélné rýhy. Vždy bývá však zadní zub 
vice kuželovitý, kdežto přední je plošší a tudíž i širší. Jamka mezi oběma zuby položená 

Třída math.-přlrodov. VII. 3. 9 
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a pro zub zpodnf, pravé skořápky určená, je jednoduchá, podélná a v prostřed nejhlubší. Otisk 
svalu předního jest neurčitý, přikládá se k přednímu zubu a zdá se, že byl velmi protáhlý, 
tak že zasahoval kolem obruby dutiny pro zvíře až tam, kde obruba ta přestává. :Mimo to 
má předni zub tu vice, tu méně zřejmou střední rýhu, na které se snad též ukládala čásť svalu. 

Zadni otisk svalový jest mohutný, podélný a oddělen rýhou od okraje skořápkového. 
Naleziště. Radovesnice a Korycany. 

Petalodontia foliodentata nov. spec. 
(Tab. III. obraz 4. Tab. V. obraz 1-3.) 

Svrchní skořápka jest ovální neb i kosočtverečného obrysu, klenutá a měřici v delším 
průměru 34 až 38 mm. Na vnějši straně probíhá vyvýšený val v úhlopříčně aneb i obloukem. 
Na vnitřni straně jest velká dutina pro zvíře obrysu čtyřúhelného neb i vejčitého, která omezena 
jest tenkou obrubou. Zuby jsou velmi tenké, listovité a souvisí plochými křidly, často silně 
rozšířenými s násadci svalovými a obrubou dutiny pro zvíře. Pfedni zub jest dlouhý (as 16 mm), 
listovitý, na straně ku zubu zadnímu tlustší a tu také podélnými rýhami pokrytý. Tlustší čásť 
zubu končí na vrcholi ve špici, od které postranní křídlo mírně se snižuje. Postranní křídlo 
odděleno od střední části zubové malým záhybem. 

Zadní zub jest menši předního, rovněž listovitý, souvisí po vnější straně s obrubou 
a má rovněž jednu neb dvě podélné rýhy. Mezi oběma zuby jest dlouhá, mělká jamka, která 
uprostřed nabývá šiřky i hloubky a která svědči tomu, že zub na zpodni skořápce byl rovněž 
listovitý, s křídly ploskými. Předni otisk svalový jest dlouhý a úzký, a upíná se na násadci 
v obrubu splývajícím u předního zubu. Jest oddělen od okraje malou rýhou. Otisk zadního 
svalu jest mohutnější, rovněž podélný a prostírá se na násadci u zadního zubu. Násadec tento 
klene se na zevnějšku ve val, který ohraničen u okraje oblou rýhou. 

Naleziště. Radovesnice a Korycany. 

Petalodontia aculeodentata nov. spec. 
(Tab. V. obr. 18 a, b.) 

Malý druh svrchních skořápek měřici v delším průměru 22-30 mm, obrysu vejčitého, 
někdy uprostřed nepravidelně smáčklý, tak že obrys podoby hruškovité nabývá. Vnější strana 
svrchní skořápky jest dosti plochá, vrchol vůbec nenaznačen, a má phčkový val a rýhu 
aneb jiné nepravidelné vyvýšeniny. Po stranách naznačeny obyčejně jemné, místy také velice 
silně naznačené, soukrajné, přirůstaci vi·ásky. Na vnitřní straně skořápky jest veliká dutina pro 
zvíře jen částečně stloustlou obrubou omezená; dutina tato vniká pod přední zub, který ná
sledkem toho postaven jest na klenutí. Přední zub jest vzhledem ku malým rozměrům sko
i'ápky velice dlouhý, měříť až 14 mm, jest trochu sploštělý, ale samostatný, nesouvisící postranfm 
ki'idlem s násadci svalovými (jako u druhu Pet. foliodentata Poč.) Tlustší část zubu obrácena 
ku zubu zadnímu a tvoří špici na vrcholi jeho, na základně své nese zub mocný val souvisící 
s otiskem svalovým a odtud počíná rýha podélná na zubě. Zadni zub jest menší, rovněž dosti 
tlustý a samostatný. Jamka mezi oběma jest jednoduchá, dosti hluboká a otevírá se do plochy 
na venek směrem ku vrcholi skořápky. Otisk svalu pfodniho jest velice dlouhý, vyvyšený a od 
okraje skoi·ápkového rýhou oddělený. U předu tvoři na základně předního zubu val, z něhož 
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zub vyniká. Otisk svalu zadního jest mocný, kratší předního, rovněž vyvýšený a omezený 
rýhou v polokruhu probfhajícf. 

Když zuby stávají se ploššími a skořápka vice mohutní, vznikají přechody mezi tímto 
druhem a druhem Pet. crassodentata Poč. 

Naleziště. Radovesnice. 

? Petalodontia bohemica Poč. sp. 
(Tab. VI. obr. 2.) 

1886. Plagioptychus bohemicus Poč. (L. 214) str. 12 (205.) 

Jediná svrchní skořápka, velice špatně zachovaná, jakoby vodou omletá, na zevnějšku 
vysoká, klenutá. Na zpodni straně zříti hlubokou dutinu pro zvíře, která omezena jest po
měrně jen tenkou stěnou skořápkovou. Oba zuby jsou uraženy a místa, kde trčely, následkem 
omleti bezpochyby ve vodě vzniklého, jen slabě naznačena. Zdá se, že zuby byly dlouhé a 
ploché. Jamka pro zub skořápky zpodní dosti hluboká a podélně vejčitá, z kteréž vnější po
doby na listovitě smáčklý, dlouhý zub zpodni skořápky souditi možno. Otisky svalové na po
vrchu velice slabě naznačeny, dle rozměrů skořápky byly úzké a vůbec nepatrné. 

Poznámka, Následkem zmíněného nepříznivého zachováni nelze jedinou skořápku tuto 
s jistotou určiti. S rodem Petalodontia má společno rozložení ústroje zámkového a listovité 
zuby. Liší se však od rodu toho klenutou, vysokou skořápkou, která dle zevnější podoby se 
rodu Valletia téměř přibližuje. 

Naleziště. Korycany. 

Rod lchthyosarcolithes Desmarest. 

Do rodu toho, jehož vnitřní ústroj dosud se dobře nezná, kladu dva podivné tvary 
rovných skořápek zpodních, jež v sobě soustavu chodeb chovají. Tyto naše tvary liší se dosti 
závažně od druhů dosud známých a vyžadovaly by nového rodu, kdyby lépe zachovány a vnitřní 
ústroj jejich znám byl. 

Ichthyosarcolithes ensis Poč. 
(Tab. VI. obr. 8 a, b 9 a, b.) 

1886. lchthyosarcolithes ensis Poč. (L. 214) str. 14 (207.) 

Zpodní, mečovité skořápky jsou ploché, as 8-13 mm vysoké, 25-30 mm široké a roz
ličně dlouhé. Po jedné straně je skořápka plochá, má dvě rýhy podél šikmě nakloněného 

okraje, po druhé straně vypíná se skořápka, tak že prfl.řez jest trojúhelník. Někdy má jedna 
strana hranu, která vznikla bezpochyby smáčknutím. Na úzké ploše jedné anebo i na široké, 
ploché straně probíhá rýha svazová, naznačená obyčejně čarou, ku které vodorovné pruhování 
směřuje. Vnější vrstva stěny skořápkové není zachovaná, vnitřní má vodorovné, jemné pruho
váni a na straně ploché často nepravidelné, kořenovitě omezené prohlubiny. Zámek jest nepří
stupný. Řez skořápkou dává zříti tři velké, hranaté chodby, z nichž největší, na malé straně 
trojúhelníku ležící, zdá se býti dutinou pro zvíře. Ostatní stěna zdá se býti složena z menších 
chodbiček podélných; na výbrusu drobnohledném shledáváme však, že celá skládá se z krysta-

9* 
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lického vápence, který veškerou jemnější ústrojnosť naprosto zrušil. Při takovém stavu zacho
váni jest vysvětleni chodeb nemožné. Někdy bývá dutina pro zvíře dny rozdělena v komory vodnf. 

Naleziště. Radovesnice. 

? Ichthyosarcolithes marginatus Poč. 
(Tab. VI. obr. 6, 7.) 

1886. Ichthyosarcolithes marginatus Poč. L. 214 str. 14 (207 .) 

Skořápka podélná, rovná, aneb zahnutá, ploská, vždy velice nepříznivě zachovaná. 
Obyčejně pozorujeme jen jádra hlubokými, podélnými rýhami pokrytá, které svědči o chodbách 

aneb záhybech ve vnitřní vrstvě stěny skořápkové. Někdy jest i čásť vnitřní vrstvy zachovaná 

a pak vyvinut plochý okraj, který po obou stranách vroubi skořápku. Jádro vyplňujici dutinu 
má hluboké rýhy svědčící o chodbách ve skořápce a jest odděleno v menší oddíly, kterým 

by snad komory vodní odpovídaly. 
Žádný jiný znak nezachován. 
Naleziště. Korycany. 

Dlužno se ještě zmíniti o tvarech, které jsem ve své předběžné zprávě (L. 214, str. 9, 
čili 202) uvedl pod jménem Monopleum exilis. Jsou to až 6 cm dlouhé zpodni skořápky, které 

ani složeni vrstvy skořápkové ani stopy zámku zřiti nedávají. Podoba vnější jest rozličná, zdá 

se, že by pH dobrém stavu zachování možno bylo rozeznati vice druhů. Někdy jsou skořáph"J 
ty v průfozu kruhovité, jindy následkem pospolitého žiti v koloniích průřez tvoH nepravidelný 

mnohohran, jindy přicházejí jedinci plosčí, ku zpodnimu konci ve špici zúženi. Po bedlivém 
prohlížení zásob nelze ani přibližně rod určiti, protož budiž jen na tyto tvary upozorněno ; 

možno, že se podaří nalézti jedince, kteří by v podstatě druhů těchto bližší zprávy podati mohli. 

8. O vývoji a příbuzenských vztazích. 

U rudistů během doby vytvohla se značná nestejnoměrnosť ve skořápkách. Kdežto starší 
rody Diceras, Heterodiceras vyznačuji se skořápkami téměř stejnými, z.hrne u Monopleurid, 

Caprotin a j., že jedna skoi·ápka na újmu druhé silně vyrůstá, kterýžto nepoměr u nejmladších 
Hippurites, Radiolites, Caprotina vrchole dosahuje, tak že jedna skoř·ápka úkol pouhého vička 

pfojímá, kdežto druhá, přirostlá téměř celé tělo zvfrete v sobě chová. Úkaz ten vysvětluje se 

právě tím, že zpodní skořápka př'irůstala ke dnu neb ke skalinám v moři. Přirůstání to jest 
u některých rodů dokázáno, u jiných se předpokládá následkem onoho nepoměrného vývoje 
jedné skořápky. U našeho druhu Radiolites Sanctae Bm·bame nejlépe však dokázáno tim, že 

druh ten phcházi v našich pobřežních uloženinách vůbec jen s ulomenou špicí. PHboj vln 

utrhal skořápky mlžů těchto, tak že dolejší vrchol na místě, kde rostly, zůstal a skořápky se 
nám dochovaly v podobě zkomoleného kužele na obou stranách otevfoného. Z velké zásoby 
kusů druhu toho znám mi pouze jediný se zpodnfm vrcholem zachovaným. Následkem pl-irů

stánf mlžů těch ku zpodině v moři soustředil se veškerý život ve skořápce zpodnf, kam tělo 
samo již váhou svou tíhlo a brzy osvědčilo se otevíráni těžké, svrchní skořápky obtfžným. 
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Neboť poněvadž zpodní skořápka upevněna byla, omezen pohyb jen na skořápku svrchní, která 
v původním stavu svém jako těžké břemeno musila býti pozdvihována. 

I zmenšována velikost i váha skořápky té, tak že stávala se nižší až plochou, ano 
i rozličnými jinými prostředky, jako chodbami ve stěně skořápkové dodávalo se jí lehkosti při 
otevírání záhodné. Tvar i počet chodeb těch měnily se značně u rozličných druhů a zdá se, 
že souvisely s místními poměry jednotlivých stanovišť. 

Rudisté tvoří samostatnou skupinu zvířat, jež povstavši v době geologické, rozvětvila 
se znenáhlou měnou ve velmi četné typy a vyhynula opět v době geologické. Bylo již na 
jiném místě poukázáno k tomu, že podobné skupiny, jichž celý vývoj i zánik děl se v době 
minulé, v přední řadě mohou podati zajímavých bodů pro nauku o vývoji a změnách živo
čišstva. Poprvé vyskytují se rudisté v jurském útvaru rodem Diceras a není možno udati 
nějaký starší tvar, který by za předchůdce jejich mohl býti považován. Rod Diceras vyznačuje 
se skořápkami téměí· stejnými a jen u některých druhů pozorujeme, že svrchní volná skořápka 
jest o něco menší. 

Přirůstání děje se zde ještě bez pravidla, jednou přirůstá pravá, jednou levá skořápka, 
z čehož znovu vysvítá, že stejnosť obou skořápek byla jaksi v plánu rodu toho. Pokud se 
zámku týče, pozorujeme na jedné (u rodu Diceras pravé) skořápce dva zuby, na druhé (zde 
levé) jeden zub. A tento obrazec ústroje zámkového opakuje se u všech ostatních rodu se 
změnami tu více, tu méně závažnými. Ovšem dlužno připomenouti, že na dvouzubé skořápce 
rodu Diceras jeden ze zubU bývá zakrnělý ano i chybí zcela, ale nesouměrnosť celého ústroje 
u takových tvaru, jakož i srovnáváni s jinými dokazuje, že zub druhý zde puvodně byl. 

A od rodu Diceras počínají se odvětvovati postranně řady tvan\ jež zřejmě příbuznosť 
i stupeň její na jevo dávají. Během doby ustálil se zákon o přirustání skořápek. Již oddělení 
rodu Diceras, pod.rod Heterodiceras vyznačuje se tím, že určitou skořápkou přisedá. Zákonnosť 
tato objevuje se pak již u všech mladších rodu bez výjimky a jest dosti jednoduchá, poněvadž 
rodové z ki'fd.ového útvaru přirustají vesměs skofapkou jednozubou. Brzy od.dělilo se několik 
rodu od puvodní skupiny tím, že vyskytlo se jiné rozdělení ústroje zámkového na skořápky. 

Z příčin nám nyní ovšem nevysvětlitelných povstaly tvary s uspořádáním, jež vzhledem 
ku normálnému rozděleni u Diceratu, nazýváme zvráceným. Poprvé vyskytují se rodové s uspo
řádáním zvráceným v nejzpodnějších uloženinách křídových a jsou jurským Diceratum jak 
tvarem, tak i částečně zámkem podobny. Jest to právě rod Valletia, do něhož patří před léty 
z křídy popisované diceraty, jichž vyskytnutí kdysi veliké překvapení zpusobilo. 

A tak byly zde dvě rovnoběžné větve povstalé z rodu Diceras, jedna s uspořádáním 
normálným, puvodnímu rodu bližší, druhá s uspořádáním zvráceným. První řada rozvětvuje se 
opět ve dvě pobočné. Jedna z nich přimýkajfc se těsně k rodu Diceras, vyznačuje se mohut
nými otisky svalovými a jest v neokomu zastoupena rodem Toucasia a zasahuje až do svrchní 
kfídy rodem Apricardia. Sem možno přiřaditi jakožto odloučenou větev postranní rod Bayleia. 
Druhá řada počíná od podrodu Heterodiceras, který má otisky svalové slabé, povrchní, a chová 
v sobě rody Requienia a Matheronia. Kdybychom považovali jedince rodu Chama, které mají 
uspořádání normálně, za potomky této větve, bylo by třeba je přiřaditi k rodu Matheronia. 
Zdá se však přirozenějším, vznik rodu Chama, jehož počátek padá do doby třetihorní, míti za 
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výsledek všech změn v čeledi této povstalých, tak že zjev povstalý zÝrácenim uspořádáni 
zámku na skořápkách opakoval se ještě jednou v třetihorách. 

Druhou řadu rodů s uspol'ádánim zvráceným počíná vzpomenutý rod Valletia, k němuž 
se Monopleura a Gyropleura řadí. Zvláště první rod má mnoho podrodů, jež jak změnou 
zámkového ústrojí tak i vyskytnutím se chodeb ve skořápce svrchní (Stenopleura angustissima 
Poč. sp.) souvisí s ostatními rody Caprotina, Radiolites a Caprina. Přechody mezi jednotlivými 
rody jsou velice hojné a jest také mnoho tvarů, které několik typů v sobě chovají, aniž by se 
určiti dalo, který převážným jest. Tak na př. upomíná rod Hippurites chodbami ve svrchní 
skořápce na rod Caprina a násadcem svalovým na rod Caprotina. 

Přihlížíme-li ku významu, jaký mají naše české druhy pro vývoj čeledě, tu shledáváme 
v první řadě, že potvrzuje se jimi věta o přeměňování jednoho rodu v druhý. Všecky naše 
tvary jsou vlastně přechody a změněné stavy typů odjinud známých, neboť přísně vzato jest 
u nás velice málo rodů v cizině známých a ty ještě jsou dosti poměněné (ku př. Caprotina). Ze 
skupiny Monopleurid, vyznačující se hutnou skořápkou a plochými otisky svalovými vede nový 
rod Stenopleura ku Caprotinám, ježto se u rodu toho vyskýtá podélná chodba ve svrchní 
skořápce. Zakrsalým vývinem zadního zubu ve skořápce svrchní poměňuje se novým rodem 
Simacia typ zámkový, v plánu čeledi založený, zcela obdobným způsobem, jakým se to děje 
u tvarů se zařízením normálným rodem Requienia. I jiné ještě zjevy na cizozemských zástupcích 
pozorované dosvědčují tomu, že v obou od sebe oddělených řadách, s uspořádáním normálným 
a zvráceným vyskytují se změny stejné aneb aspoň obdobné. 

Rod Cryptaulia z naší křídy není dosud tak znám, aby vztahy jeho k rodC1m jiným 
zřejmými byly. Vždy ale možno jej klásti do směru, který od skupiny Caprotin ku Caprinám 
vede. V první skupině jsou zpodni skořápky kompaktní bez chodeb, ve druhé jest však sou
stava chodeb ve skořápkách zpodních velice vyvinuta. Rod Cryptaulia, nesoucí první počátky 
chodeb těchto dlužno položiti mezi skupiny obě, blfže ovšem ku skupině první. 

Již při popisu druhů podotčeno, že zástupci rodů Caprotina u nás se ·VVskytující, liší 
se uspořádáním a počtem chodeb ve svrchní skořápce od druhů cizozemských, majíce chodby 
četnější, za to ale užší. Zdá se, že zařízením tímto nabyly svrchní skořápky našich druhů 
lehkosti znamenité, ač poměr ke druhům francouzským udati nelze, poněvadž délka a tudíž 
i obsah chodeb u tvarů z křídy francouzské dosud znám není. Chodba od dutiny pro zvíře 

ku vrcholí se táhnoucí byla by pro naše druhy znakem význačným, možno však, že se také 
najde u tvarů francouzských, v tom směru dosud neprohlfžených. 

Z radiolitů přicházejí u nás zástupci většinou špatně zachovaní, jichž zámkové ústroji 
dosud je neznámo. Jediný druh se zámkem dobře zachovaným Rad. bohemicus Tel. sp. při

stupuje ke skupině radiolitů, která vykazuje na svrchní skořápce mohutné násadce svalové, 
a která naznačuje takto jakýsi přechod mezi tvary dříve ku Chamaceím čítanými a mezi ru
disty pravými. Přechod tento znamenitě zjevuje se však rodem Petalodontia. Zámek rodu toho 
blíží se velmi zámku některých radiolitů (Had. bohemicus Tel. sp. angeoides Lamk. aj.), zuby 
na svrchní skořápce se však rozstupuji a poskytuji tak místo jamce, určené pro zub zpodní 
skořápky, u radiolitů nevyvinutý. 

Ještě by mohly snad uvedeny býti domněnky o příčinách vyhynutí čeledě rudistů. 

A tu třeba především upozorniti na to, že dle názorů hořeji pronesených o samostatnosti če-
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ledě a o přechodech mezi rody k Chamaceím čítanými a mezi rudisty pravym1 (kam stavěni 
rodové Hippurites, Radiolites a Biradiolites), dlužno rod Chama za jediného potomka celé 
samostatné čeledě miti. Rodové Hippurites, Radiolites a Biradiolites třeba dle názorů těch po
važovati za vedlejší větev, která vymřela snad následkem přílišného zmohutnění skořápek (ně
které druhy rodu Hippurites měři až metr v délce) a tím zvolněného a obtížnějšího pohybu, 
či vůbec - dovoleno-li použíti trivialniho slova - následkem jakéhosi zlenivěni. Že rod Chama 
nyní žijící, chová mnoho příbuzenských vztahů ku čeledi rudistů, vidno nejlépe z toho, že až 
dosud příbuzenství to tak přeceňováno, že typy vymřelé a s pravými rudisty úzce spojené do 
čeledi Chamaceae stavěny byly. 



Vysvětlivky k tabulím. 

Vysvětlivky k tabuli I. 
Str. 

1. ? Biradiolites Zignana Pirona sp. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . 62 
la Zpodni vrchol skořápky s jemnými odstavci přirůstacimi. 
lb Táž skořápka se shora. Z kruhovitého obústi vyčnívá jádro rýhami pokryté. 
Je Jádro o sobě v kamení. 

2, 3. Radiolites hiimilioi· Poč. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • 61 
2. Malý plochý jedinec s rýhami dobře zřetelnými; Chocenice. 
3. Nízká zpodni skořápka na povrchu téměř hladká; Chocenice. 

4-8. Radiolites Sanctae Barbarae Poč., viz tab. VI. obraz 14-16 . . . . . .. 60 
4. Kuželovitá, mladá zpodní skořápka s rýhami silnými. 
5. Kuželovitá, mladá zpodni skořápka s jedním odstavcem přirůstacim. 
6. Starý jedinec s odstavci stupňovitými. 

7. Nejlépe zachovaný jedinec s četnými odstavci. 
8. Svrchni skořápka částečně zachována; rýha svazová zřetelně naznačená. Vesměs 

z Mezholes. 

9. '.! Racliolites socialis D'Orb. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 58 
Kolonie jedincf1, po jichž vnitřním povrchu sbíhá lišta naznačující rýhu svazovou. 

10. Racliolites Saxoniae Rom. sp., viz tab. V. obraz 26, 27, tab. VI. obraz 10, 11. . . . 58 
Malý jedinec s okrajem vysokým, paprskovitě rýhovaným. 

11-13. Radiolites undulatus Gein. . . . . . . . . . . . . . . . •...... 59 
11. Největší vičko téměř kruhovité, s vlnovitě prohýbaným okrajem a lištou nazna

čujíci rýhu svazovou. 
12. Menší, vejčité víčko částečně zachované; rýhy soustředné a lišta svazová zřejmy. 
13. Jiné vejčité víčko, špatně zachované. Vesměs z Mezholes. 

14-15. Radiolites tener Poč. sp. . . . • . . . . , . . . . . . . . . , . . . . . . 61 
14. Kolonie několika tvarů špatně zachovaných. 
15. Tři jedinci, z nichž střední nese ploché, tenké vičko; z Mezholes. 
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Vysvětlivky k tabuli li. 
Str. 

1. Cryptaulia t1·iangulum Poč. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Zpodní skořápka, částečně vnitřní stěny zbavená, z níž vyčnívá ploché jádro, vý
plněk to podélné chodby. 

2-4. Caprotina sodalis Poč. . . . . 49 
2a Zpodní skořápka o sobě se strany, na které probíhá rýha svazová. 
2b Táž se strany zadní. 

3. Dva jedinci úzce spolu spojeni, při čemž jeden zahnutým vrcholem svým druhého 
obtáčí. 

4. Kolonie tří jedinců. 

5-8. Caprotina perplexa Poč., viz tab. III. obraz 1 a, b. . .•.. • . . . . . ••. 48 
5a Tlustý jedinec se svrchní skořápkou se strany zadní, na níž dvě ploché rýhy probíhají. 
5b Týž se strany rýhy svazové. 
6a Jedinec se silným, vodorovným pruhováním po jedné straně rýhy svazové. 
6b Týž se strany zadní. 7. Velký jedinec se strany zadní. 
8. Malý exemplář se svrchní skořápkou. 

9-10. Caprotina aculeata Poč. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 46 
9a Zpodní skořápka s tenkým, zatočeným vrcholem se strany zadní. 
9b Táž se strany rýhy svazové. 

10a Skořápka s tlustým vrcholem se strany svazové. 
10b Táž po straně, aby zahnutí vrchole z.fojmým bylo. 

11-12. ? Caprotina acuminata Poč. sp. . . . . . . · . . . . . . . . • . . . . . . 47 
11. Zpodní skořápka s podélnými rýhami a vrcholem ostrým, silně zahnutým. 
12. Rovněž zpodní skořápka s vrcholem ulomeným. 

13. Stenopleura angitstissima Poč. sp., viz tab. ID. obraz 7 a, b, tab. IV. obraz 6-9 . • 37 
průřez svrchní skoi'ápkou, v němž zříti hranatou chodbu. 

14-17. Caprotina sp. 
14. Průřez víčkem, aby zříti byla chodba od dutiny pro zvíře ku vrcholi probíhající. 
15. Průřez víčkem, ve kterém zříti vedle široké chodby od dutiny pro zvíře počína

jící ještě tři užší chodby od násadce svalového vycházející. 
16. Ústroj zámkový zpodní skořápky. Na pravo vejčitá dutina pro zvíře, na levo rýha 

svazová, mezi oběma střední zub. Pod ním jamka pro zub přední, nad ním jamka 
pro zub zadní a dutina pro násadec svalový. 

17. Ústroj zámkový zpodni skořápky nedostatečně zachované. Dutina pro zvíře jakož 
i jamka pro přední zub neobyčejně veliké. 

18. Caprotina vadosa Poč., viz tab. V. obraz 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 46 
18a Zpodni skořápka se strany, aby zahnutí vrchole bylo zřejmo. 
18b Táž se strany svazové, při čemž kolmá stěna na pravo vystupuje. 

19, 20. Caprotina stimulus Poč. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 45 
19a Zpodní skořápka s rýhou svazovou. 19b Táž se strany. 

20. Jedinec se svrchní skořápkou a nepravidelnými záhyby a naduřeninami na povrchu. 

Třída math.-přlrodov. VII. 3. 10 
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21. Caprotina sinuata Poč., viz tab. III. obraz 2, 3. . . . . . . . 
zpodni skořápka se strany, na niž prohlubenina rozložena. 

22, 23. Jádm od ? Caprotina. 

Str . 
. 48 

Vysvětlivky k tabuli Ill. 

1. Caprotina perplexa Poč., viz tab. II. obraz 5-8 . . . . . · . . . . . . . . . .• 48 
la Víčko shora, dává zříti slabé dvě rýhy na okraji. 
lb Vičko se zpodu. Uprostřed dutina pro zvíře, nad ní přední zub. Nalevo zadní zub 

s násadcem svalovým. Mezi oběma hluboká jamka pro zub skořápky zpodní.' 
2-3. Caprotina sinuata Poč., viz tab. II. obraz 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

2a Vičko se zpodu se značným výkrojem po pravé straně. Dutina pro zvife úzká, nad 
ni zub přední, na levo zub zadní s násadcem svalovým, pod nimž se otevírají po
čátky chodeb. Mezi oběma zuby jamka pro zub skořápky zpodni. 

2b Táž skořápka shora. 
3a Vičko se zpodu s mocným výkrojem postranním. Přední zub vysoký, pod nim 

ledvinitá dutina pro zvíře, na levo zadní zub s násadcem svalovým, pod nimž 
otvory chodeb. Mezi oběma zuby hluboká jamka pro zub skořápky zpodní. 

3b Táž skořápka shora. 
4. Petalodontia joliodentata Poč., tab. V. obraz 1-3 . . . . . 

4a Vičko shora se zahnutým valem ve směru příčném. 
• . 6'3 

4b Tože ze zpodu. Veliká dutina pro zvfre vroubena tenkou obrubou, přední zub 
uražen, zadní plochý; mezi oběma jamka pro zub skofapky zpodni. 

5, 6. Malé skořápky rodu Caprotina. 
5a Vičko se zpodu s nezl'etelným ústrojím zámkovým. 
5b Tože shora. 6a Víčko shora. 6b Tože se zpodu. 

7. Stenopleiwa angustissima :Poč., viz tab. II. obraz 13, tab. IV. obraz 6-9 . . . . . . 37 
7 a SvTChní skoi"ápka se zpodu. Prodloužená dutina pro zvíře, nad nf oba bradavko

vité zuby a mezi nimi hluboká jamka pro zub skol'ápky zpodní. Na levo mocný 
otisk svalu zadního. 

7b Táž skořápka shora. 
8-11. Petalodontia planoperculata Poč. sp., tab. V. obraz 16, . . . . . . . . . . . . 64 

8. Víčko shora s mohutným valem phčným. 
9a Víčko se zpodu s obrubou neúplnou a pi·edním zubem ulomeným. 
9b Tože shora. 

10a Vičko s předu s mocným pfodním zubem. Zadní zub ulomen. 
10b Tože se zpodu s velikou a hlubokou dutinou pro zvíře. Mocný, pfodní zub vyniká 

kolmo z plochy; zadní ulomen. 
10c Tože svrchu. Val mírně naznačen. lla Vičko se zpodu; oba zuby uraženy. 
llb Tože svrchu. 

12-13. Caprotina sp. 

12a Víčko se zpodu, dutina pro zvfre kruhovitá, pfodní zub válcovitý, vysoký, zadní ploský. 
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12b Táž svTChnf skořápka shora. Str. 

13a Stloustlé víčko se zpodu. Dutina pro zvíře uprostřed kruhovitá, přední zub vál

covitý, zadní rovněž válcovitý, násadec svalový nízký. 
13b Tože víčko shora. 

14. Znetvořené vičko od Caprotina. 
14a Se zpodu. Dutina pro zvíře nepravidelně umístěná. Přední zub a čásť zadního 

ulomeny. 
14b Tože vičko shora na zlomu stupňovitým odstavcem nahraženo. 

15-16. Stenopleura vemista Poč. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

15a Víčko se zpodu. Dutina pro zvíře mělká, nad ní oba bradavkovité zuby, mezi 

nimiž je jamka pro zub skořápky zpodní. Otisky svalové mocné po obou stranách. 

15b Tože vičko shora. 16. Víčko shora. 

17. Petalodontia opima Poč. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

17a Víčko se zpodu. Dutina pro zvíře částečně kamenem vyplněná. Přední zub s ostrým 

vrcholem, zadní velice široký. Otisky svalové nezřetelné. 
17b Tože víčko shora. 17 c Tože vičko zpředu. 

Vysvětlivky k tabuli IV. 

1-4. Cryptaitlia perlonga Poč. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

1. Zpodnf skořápka se strany, na níž zříti úlomky vrstev stěny skořápkové. 

2. Táž skořápka s druhé strany, na níž zříti nahoře vrstvu pravidelně rýhovanou, 

dole vrstvu s rýhami nepravideinými. 
3. Táž skořápka se strany rýhy svazové, po jejíž levé straně zříti souběžné výplňky 

podélných chodeb. 
4. Malá zpodnf skořápka se strany rýhy svazové s oběma chodbami. 

5. Petalodontia Germari Gein. sp. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 63 

5a Jedinec s oběma skořápkami, na zpodnf zříti jemně rýhovanou a dvě hladké vrstvy. 

5b Čásť rýhované vrstvy, šestkráte zvětšená. 
6-9. Stenople1wa angusti'ssima Poč. sp. tab. II. obraz 13, tab. III. obraz 7 . . . . . . 37 

6. Zpodní skořápka se zbytky skořápky svrchní a ulomeným vrcholem, kresl. se strany 

zadní. 7. Zpodní skořápka se předu. 

8. Malá zpodni skoř. s vrcholem silně zavitým. 9. Velká zpodní skořápka se předu. 

10-17. Simacia minima Poč. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

10. Kolonie pěti jedinců rozličných stupňů stáří. 
11a Zpodní skořápka se strany obústí, dutina pro zvíře kruhovitá, pod nf ve dvi roz

dělený zub a vedle něho jamka pro zub přední. Rýha svazová naznačena hlu
bokým zářezem. 

11b Táž skořápka se strany zadní. 12. Jádro druhu toho. 

13a J áclro, v němž ústroj zámkový naznačen výplňkem, se strany zadní. 
13b Tože se strany přední. 13c Čtyrhranný průřez téhož jádra. 

14. Zpodní skořápka s vrcholem kruhovitě vinutým. 
10* 
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15. Zpodní skořápka silně zavinutá. 16. Zpodnf skoř. zavinutá až na vrcholi. 

17a Stloustlá skořápka se strany zadní, na níž probíhá smáčknutím povstalá hrana. 

17b Táž skořápka se strany obústí. Nalevo kruhovitá dutina pro zvíře, vedle kruhovitá 

jamka pro přední zub a zakrnělý zub střední. Napravo mocný otisk předního svalu. 

Str. 

18. C1·yptaiilia pciradoxa Poč. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

Zpodni skořápka, na níž vnitřní vrstva stěny částečně chybí. Podél rýhy svazové 

probíhají dvě podélné chodby po levé straně a dva záhyby po pravé straně. 

Vysvětlivky k tabuli V. 

1-3. Petalodontia foliod~ntata Poč., tab. III. obraz 4 . . . . . . . . . . . . 66 

1. Pohled ze předu, kde zříti oba zuby po šířce. Se stran viděti svalové násadce. 

2. Pohled se strany s předním svalovým otiskem. 

3. Vičko svrchu. 
4. Ichthyosm·colithes ensis Poč., tab. VI. obraz 8, 9, 

4a se strany, která nese podélné výplňky chodeb. 

4b Se strany druhé, v jejímž středu probíhá bezpochyby stlačením povstalý kýl. 
5. ? Jádro od Ichthyosm·colithes. 5a Pohled se strany. 

.. 67 

5b S druhé strany. 5c Průřez téhož jádra asi uprostřed vedený. 

6. Petalodontia crassodentata Poč. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Pohled se pfodu na oba mohutné zuby, z nichž přední po obou stranách rýhami 

jest pokryt. 
7 -15. Radiolites bohemiws Tel. sp. . . . . . . . . . . . . . . ......... 57 

7. Čásť obústi s částečně zachovaným okrajem. 

8. Obústí se svrchní skořápkou a částečně zachovaným okrajem. 

9. Čásť obústí se svrchní skofapkou a částečně zachovaným okrajem. 

10. Malý jedinec se svrchní skořápkou a ulomeným vrcholem nesoucí na hofoní části 

povrchu podélné, jemné rýhy. 
11. Úlomek zpodni skořápky ukazující uvnití' obě úzké, rýhované jamky pro zuby 

skofapky svrchní. 
12. Úlomek naznačující spojení obou skořápek. Z podkovovité základné vnikají do 

jamek zpodní skořápky zuby a vedle nich jsou násadce svalové. 

13. Svrchní vypouklá skoi'ápka s dvěma mohutnými, rýhovanými zuby. 

14. Větší jedinec se svrchní skofapkou. 
15. Jedinec se svrchní skofapkou, který na povrchu částě vnější vrstvy zříti dává 

a pod vrstvou tou šikmé lišty chová. 

16. Petalodontia planopercnlata Poč. sp., tab. III. obraz 8-11 . . . . . . . . . . . . 64 
Pohled ze předu na oba zuby, z nichž zadní jest uražen. 

17. Cap1·otina pleiii·oidea Poč. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

17 a Svrchní skofapka se zpodu, pfodní zub bradavkovitý, zadní na venek zahnutý. 

17b Táž skofapka se strany, zadní zub zahnut na venek. 
18. Petalodontia aculeodentata Poč. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
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18a Svrchní skořápka se strany. Přední zub jest velice mohutný, zadní menší. Str. 

18b Táž skořápka svrchu. 
19-20. Stenopleum pileus Poč. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 38 

19, Větší svrchní skořápka v kameni. 
20. Svrchní skořápka zpodní stranou v kámen vrostlá. 
21. Valletia aliena Poč. sp. . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

2 la Svrchní skořápka se strany s vrcholem zatočeným. 
21b Táž se zpodu. Přední zub bradavce podobný, vedle něho na obrubě jamky pro 

zub skořápky zpodní malá naduřenina; zadní zub trojboký. Jamka pro zub sko
řápky zpodnf hluboká. Otisky svalové ploché, zřejmě naznačeny. 

22. Monopleiwa cumulus Poč. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 35 
22a Svrchní kápovitá skotápka se strany. Na zpodu vynikají dva, téměř stejné zuby. 
22b Táž se zpodu. Zuby ·bradavkovité, téměř stejně dlouhé, mezi nimi hluboká, polo

kruhovitá jamka. Dutina pro zvíře vejčitá. 
23. Stenopleum ca1·inoperculata Poč. sp. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 38 

Úzká svrchní skořápka zpodnf stranou v kámen vrostlá. 
24. Caprotina itmbonata Poč. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

Svrchní skořápka s vrcholem. Přední zub ne přfliš vysoký, zadní v sousedství ná
sadce svalového. Jamka pro zub skořápky zpodní podkovovitá, hluboká. 

2:5. Stenopleura venit.sta var. foi-nicata Poč. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Svrchní skořápka se zpodu. Dutina pro zvíře rozsáhlá, rovněž i jamka pro zub 
zpodní skořápky. Přední zub uražen. 

26, 27. Radiolites Saxoniae Roem. tab. I. obraz 10, tab. VI. obraz 10, 11 . . . . . . . 58 
26. Velký jedinec bez okraje, při obústf s jediným odstavcem přirůstacím a se sil-

nými rýhami na povrchu. 27. Výplněk vnitřku dole zaokrouhlený. 
28. Caprotina vadosa Poč. v. Tab. II. obraz 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

28a Obústf shora. Dutina pro zvíře úzká, jamka pro zub přední hluboká, jamka pro 
zub zadní malá, dutina pro násadec svalový rozsáhlá. 

28b Táž zpodni skořápka se strany svazové. Postranní stěna trčí kolmo, zub střední nízký. 

Vysvětlivky k tabuli VI. 

1. Caprina st1·iata Poč. . . . . . . . . . . . . . . 
Zpodní skořápka nedobře zachovaná se soukrajnými plochými rýhami. 

2. ? Petalodontia bohemica Poč. sp. . . . . . . . . . . . . . . . 

• 52 

. 67 
Obústí svrchní skořápky shora. Dutina pro zvíře rozsáhlá, oba zuby uraženy; 
jamka pro zub zpodní skořápky podlouhle vejčitá. 

8. ? Caprina incerta Poč. . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Svrchní skořápka zpředu s vrcholem se• klonícím a rýhami soukrajnými. 

4. Capi·otina caudiwlata Poč. . . _ . . . . . . . . . . . . . . . 47 
4a Zpodní skořápka se strany, kde zi"ítí tenký, stvolu podobný vrchol. 
4b Táž skofapka se strany svaírnvé. 
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5. Caprotina semist?-iata D'Orb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Malý výplněk dutiny pro zvíře, k němuž přikládají se výplňky předního a pak 
zadního zubu a násadce svalového. 

6-7. lchthyosarcolithes marginatns Poč. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G8 
6. Malý jedinec s rýhami na povrchu, které značí chodby ve stěně skořápkové. 
7. Větší jedinec nahoře se zachovanou skořápkou, dole pak s rýhami na povrchu 

dny oddělen v několik odstavců. 
8, 9. lchthyosarcoUthes ensis Poč. Tab. V. obraz 4 a, b • . , . • • . . . • . . . . . 67 

8a Plochý jedinec se strany. 
8b Průřez téhož, v němž zříti tři hranaté chodby. 
9a Jedinec s rýhou svazovou. 9b Průřez téhož s chodbami. 

10. ? Caprotina contorta Poč. sp. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Úlomek zpodní skořápky se šroubovitě zatočenými rýhami na povrchu. 

11. Cctprinulla incerta Poč. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 56 
Čásť skořápky s rýhou svazovou. Z vnitřní vrstvy stěny skoí·ápkové vyniká vý
plněk chodby. 

12-13. Radiolites Saxoniae Rom. Tab. I. obraz 10, tab. V. obraz 26, 27 . . . . . . . 58 
12. Příčný průřez vnější vrstvy skořápkové při rýze svazové. Zvětšeno 40kráte. 
13. Podélný průřez téže vrstvy, rovněž 40kráte zvětšen. 

14-16. Radiolites Sanctae Barbarae Poč. Tab. I. obraz 4-8 • . . . . . . . . . . . 60 
14. Podélný průřez vnější vrstvy zpodní skořápky. 
15. Příčný průřez téže vrstvy. 
16. Podélný průfoz vnější vrstvy skořápky svrchní; vše 40kráte zvětšeno. 

17. Caprotina deformis Poč. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Zpodní skořápka se strany rýhy svazové. 



U eher Rudisten, 
eine ausgestorbene Familie der Lam.ellibranchiaten, 

a.us der "loöh.r.n.isoh.en :X:::reideforr.n.a.tion 

von Dr. Philipp Poota. 

(Inhaltsangabe.) 

Die nördliche Kreidefacies, zu welcher auch noch die Kreideablagerungen Böhmens 
gerechnet werden, ist im Allgemeinen arm an Rudisten und es sind dies eben die böhmischen, 
schon an der Grenze zu der südlichen Facies gelegenen Kreidegebilde, die sich durch be
deutendere Anzahl dieser ausgestorbenen, wunderlichen Zweischaler auszeichnen. Die Fauna 
unserer Ablagerungen ist überhaupt eine ziemlich allein dastehende und bietet insbesondere 
in Betreff auf Rudisten viele neue Formen. 

In der Systematik dieser ausgestorbenen Thiere ist ein neuer Entwurf im Jahre 1873 
(siehe das Verzeichniss der Literatur pag. 5. dieser Abhandlung) von Munier Chalmas 
angezeigt und durch seine weitere und dann durch die Arbeiten des Prof. D o u v i II e erweitert 
worden, so dass in dieser Hinsicht der feste Grund bereits gelegt erscheint. 

Auch in dieser Systematik wird die recente Gattung Chama zugleich mit den ausge
storbenen Formen in eine gemeinschaftliche Familie gestellt, was denn doch unserer Ansicht 
nach nicht gerechtfertigt ist. Die ausgestorbenen Formen besitzen eine so bedeutende Ent
wickelung des Schlossaparates, wie sie in keiner recenten Gattung beobachtet wird. Die Schloss
zähne der ausgestorbenen Gattungen, obzwar mit jenen der recenten Formen morphologisch 
gleich, üben dennoch oft andere Funktionen aus, greifen in die Alveolen auf andere Weise 
ein, als dies bei recenten geschieht. Das äussere Ligamentalband verläuft auf eine bei keiner 
recenten Form übliche Art. Die Muskeleindrücke besitzen oft eine wunderbare, allein da
stehende Beschaffenheit. Die Beziehungen zwischen ausgestorbenen Chamaceen und Rudisten 
sensu strictiore sind so innige, dass man sie nicht in zwei Familien trennen kann. Uns kommen 
alle die ausgestorbenen Formen, wie eine Gruppe untergegangener Lamellibranchiaten, unter 
einander vielfach vereint und in einander übergehend vor, welche allerdings in der jetzigen 
Thierwelt Verwandte besitzen, aber doch ein für sich geschlossenes Ganze bilden, wie es ja 
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schon ihr Auftreten und jehes Aussterben andeutet. In Folge dessen ziehen wir alle diese 
ausgestorbenen Formen zusammen unter den historischen Namen Rudistae, die dann in einige 
Sippen sich zerlegen. In Betreff des geologischen Vorkommen stammen alle bisher aus Böhmen 
und Sachsen bekannten Rudisten aus den untersten marinen Schichten (-Korycaner in Böhmen, 
unterer Quader in Sachsen l, welche der Etage Cenomanien in Frankreich entsprechen. Alle 
Berichte, welche die Rudisten aus einer höheren Stufe unserer Kreideformation angeben, be
ruhen entweder auf offenbarem Missverständnisse oder aber auf Bestimmung schlecht erhal
tener und darum unbrauchbarer Reste. 

Indem ich in Betreff der geologischen Verhältnisse, in welchen die Rudisten in Böhmen 
vorkommen und der speciellen Betrachtungen über die physiologische Bedeutung der Kanäle 
(cavite accessoire bei Douville) in den Schalewänden auf die böhmische Abhandlung verweise, 
schreite ich zur kurzen Beschreibung einzelner bei uns vorkommenden Arten. 

1. Monopleura cumulus Poc. (Taf. V. Fig 22 a, b). Die Deckelklappe ist hoch, aussen 
mit einer zum Wirbel sich ziehenden Kante versehen. Die Mundöffnung ist oval, die Ligamental
furche ziemlich undeutlich. Beide Schlosszähne sind beinahe einander gleich. Der vordere ist 
um weniges stärker und etwas zusammengedrückt, der hintere dreiseitig, bis zum Schlossrande 
hinausgeschoben. Die zwischen beiden Zähnen liegende und für den Schlosszahn der Unterschale 
bestimmte Alveole ist tief und auf ihren Rändern in der Nachbarschaft des vorderen Zahnes 
mit warzenähnlichen Erhöhungen bedeckt. Die Muskeleindrücke sind oberflächlich, der vordere 
verlängert, elliptisch und konvex, der hintere elliptisch, schwach konvex. Der Wohnungsraum 
ist rundlich. Angeblich von Zbyslav. 

Stenopleura nov. gen. Die Unterschale stark zusammengedrückt, in einen sehr dünnen 
und nach oben eingerollten Wirbel sich veijüngend. Die Ligamentalfurche verläuft vom Schloss
rande bis zum Wirbel an der inneren Kante der flach gedrückten Schale. Die innere Schalen
schicht trägt feine, zur Mündung paralelle Streifen. Schlossapparat unzugänglich. Die Oberschale 
ist von elliptischen oder auch halbkreisförmigen oder keulenförmigen Umrisse, aussen oft mit 
einem queren Kiel versehen. Sie trägt zwei niedrige, einander ziemlich gleiche Zähne. Der 
vonlere wölbt sich oberhalb des Wohnraumes und ist vom hinteren Schlosszahn durch eine tiefe 
Alveole für den Schlosszahn der Unterschale getrennt. Die Muskelinsertionen sind oberflächlich, 
die vordere stark verlängert, die hintere oval. Diese Gattung unterscheidet sich von Monopleura 
durch die aberante äussere Form und daraus resultierende Verzogenheit des Schlossapparates. 

2. Stenopleura angustissima Poc. sp. (Taf. II. Fig 13, Taf III. Fig 7 a, b, Taf. IV. Fig 6 
bis 9). Die Unterschale flach zusammengedrückt, breit, unten in zugespitzen und nach oben 
eingerollten Wirbel endigend. Die Mündung zumeist mit Gestein verdeckt oder noch in Ver
bindung mit der Oberschale. Die Oberschale ist verlängert, sehr eng und trägt aussen einen 
Kiel, welcher der Länge der Schale nach verläuft. In diesem Kiel zieht sich ein eckiger Kanal, 
welcher auf beiden Seiten blind endet (Taf. II. Fig 13). Der Wohnraum ist eng, gegen die 
Schlossplatte allmählig sich ausbreitend. Der vordere Schlosszahn ist in der Form einer Warze 
entwickelt und entsendet auf seiner Basis eine schwache Leiste zur Abgrenzung des Wohn
raumes. Der hintere Zahn ist ähnlich gestaltet und bis zum Schlossrande gerückt. Die Zahn
alveole ist rundlich, ziemlich tief. Der vordere Muskeleindruck stark verlängert, der hintere 
oval. Radowesnitz. 
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3. Stenopleura carinoperculata Poc. sp. (Taf. V. Fig. 23). Die Oberklappe verlängert 
oval, aussen mit einer scharfen Kante, mit der inneren Fläche in das Gestein verwachsen. Der 
Schlossapparat unzugänglich, wie aus zerbrochenen Stücken ersichtlich, jenem der vorgehenden 
Art ähnlich. Korytzan. 

4. Stenopleura pileus Poc. (Taf. V. Fig. 19, 20). Die Oberschale ist vom ovalen oder 
rundlichen Umrisse und auf der Schlossseite abgestutzt. Aussen erhebt sich die Klappe und 
trägt einen deutlichen oder schwachen Kiel, welcher mit dem Wirbel auf der abgestutzen Seite 
endigt. Ligamentalfurche eng. Der Schlossapparat nur theilweise erhalten, nähert sich sehr 
jenem der Gatt. Monopleura. Die Schlosszähne einander beinahe gleich, der vordere flach, der 
hintere bis am Schalenrande. Die Alveole für den Zahn der Unterschale dreieckig bis nieren
förmig. Die Muskeleindrücke flach. Korytzan. 

5. Stenopleura venusta Poc. sp. (Taf. III. Fig. 15 a, b, 16.). Die Oberschale im Um
risse oval, aussen flach oder sehr mässig gewölbt, fein koncentrisch gestreift. Die beiden Schloss
zähne niedrig, einander beinahe gleich, der vordere warzenförmig; von seiner Basis verlaufen 
zwei deutliche Leisten, welche den W ohnramn begrenzen. Vom Wirbel des Zahnes läuft eine 
Erhöhung bis auf den Grund der Alveole für den Zahn der Unterschale. Der hintere Schlosszahn 
bis an den Schalenrand gerückt, gewöhnlich etwas nach aussen gebogen. Er sitzt auf zwei 
Leisten, welche die Alveole begrenzen. Diese Alveole ist meist dreieckig bis hufeisenförmig. 
Der vordere Muskeleindruck verlängert, der hintere oval. Korytzan. 

6. Stenopleura venusta var. fornicata Poc. (Taf. V. Fig. 25) mit stärker gewölbten 
Oberschale. Der Wohnraum ist tief, die Schlosszähne, einander beinahe gleich, ragen senkrecht 
empor. Die Alveole für den Schlosszahn der Unterschale sehr breit, dreiseitig. Die Muskelein
drücke oberflächlich, der vordere bedeutend verlängert und konvex, der hintere oval. Korytzan. 

Simacia nov. gen. Die Unterschale klein, mit gebogenem oder eingerolltem Wirbel. 
Der mittlere Schlosszahn breit, blattförmig oder wulstartig. Die Alveole für den vorderen 
Schlosszahn rund und ziemlich tief; für den hinteren Zahn keine Alveole vorhanden. 

7. Simacia minima Poc. sp. (Taf. IV. Fig. 10-17). Nur die Unterschale bekannt; 
dieselbe ist klein, mit gebogenem oder auch eingerolltem Wirbel, meist zusammengedrückt und 
in Folge dessen auf der Hinterwand eine Kante tragend. Diese Art lebte gesellig in Kolonien, 
welche zahlreiche Alterstufen von Individuen von 3 bis 25 Mm. Länge beherbergen (Taf. IV. 
Fig. 10). Der mittlere Schlosszahn ist breit, liegt auf den Wohnraum beinahe senkrecht, ist 
dünn, blattförmig bei jüngeren, dick wulstartig, bei älteren Individuen. Der hintere Schlosszahn 
unentwickelt, die Muskeleindrücke ober.fiächlich. Radowesnitz, Korytzan. 

8. Valletia aliena Poc. sp. (Taf. V. Fig. 21 a, b). Oberklappe mit schwach gebogenem 
Wirbel. Der Wohnraum oval, gegen die Schlossgegend allmählig sich ausbreitend. Ligamental
furche sehr undeutlich. Die beiden Zähne niedrig, fast gleich hoch, der vordere ist kegel
förmig, etwas zusammengedrückt, hinten allmählig in die Zahnalveole sich hinabziehend. Der 
hintere ist dreilappig und bis zum Schlossrande gerückt. Die Alveole für den Schlosszahn der 
Unterschale ist nierenförmig und trägt auf ihrer Umzäumung in der Nähe des vorderen Zahnes 
eine warzenartige Erhöhung, die vielleicht einer Rip.ne am Schlosszahne der Unterschale ent
sprechen dürfte. Angeblich von Zbyslav. 

Mathem.-naturwia. Claase VIl. 3. 11 
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Caprotina. Diese Gattung ist bei uns stark vertreten und das in Formen, die im 
Ganzen und Grossen mit den französischen übereinstimmen. Nur in Betreff der Kanäle (cavite 
accesoire bei Douville) in der Oberklappe ist hier eine Verschiedenheit bemerkbar, indem die 
französischen Arten auf beiden Seiten des Schlossapparates breite Kanäle besitzen, wogegen 
unsere Formen nur unter dem Muskelstiele (lame myophore) 4 bis 5 runde, paralell zu 
einander bis zum Wirbel laufende und hier blind endende Kanäle aufweisen. Nebstdem verläuft 
in den Oberschalen unserer Formen noch ein kurzer und breiter Kanal von Wohnraume zum 
Wirbel. Ich betrachte diese Kanäle für eine Einrichtung, die zur leichteren Hebung der 
Deckelkappe diente, analog wie es bei der Gattung Hippurites der Fall ist, was ich bereits 
Anfangs 1886 in meinem vorläufigem Berichte andeutete, in welchem ich zuerst auf die Kanäle 
in den Oberklappen der Caprotinen aufmerksam machte. (Sitzgsber. d. köngl. böhm. Gesell. 
d. Wiss. 1886 pg 200). Daraus erhellt, dass die verschiedene Gestaltung dieser wunderlichen 
inneren Kanäle sehr von physikalischen Verhältnissen des Standortes der Thiere abhängt, da 
das Gewicht der Oberschale mit dem Wasserdrucke sich ändert. Ich betrachte in Folge dessen 
unerhebliche Abweichungen in der Gestaltung der Kanäle für kein generisches Merkmal und 
stelle auch unsere Formen zu der Gattung Caprotina. Ob es angezeigt wäre, für diese unsere 
Aiten eine neue Untergattung aufzustellen, sei der persönlichen Anschauung überlassen. 

In dem vorerwähnten, vorläufigen Berichte habe ich die Deckelschalen von Caprotina 
(Monopleura) kurz beschrieben und die Erwähnung von drei Zähnen und drei Zahngruben 
gemacht. Ich habe hiebei den Muskelstiel (Muskelapophyse) für den dritten Zahn betrachtet, 
da zu jener Zeit das Schloss von Caprotina überhaupt noch nicht bekannt war und nebstdem 
derselbe Muskelstiel bei Hippurites gleichsfalls für den diitten Zahn gedeutet wurde. 

Die Vertheilung unseres sehr reichen Caprotinenmateriales in einzelne Arten konnte, 
da das Schloss im Grossen und Ganzen ziemlich gleich bleibt, nur meist auf Grund der 
Verschiedenheiten der äusseren Form vorgenommen werden. 

Neben wenigen geschlossenen und mit beiden Schalen versehenen Formen kommt die 
Mehrzahl der Caprotinen isolirt vor, bald die untere, bald die obere Schale, bei denen nur in 
den seltensten Fällen die Zusammengehörigkeit zu einander bewiesen werden konnte. Wenn 
auch die Mehrzahl der Caprotinen in einige Haupttypen, die gegeneinander ziemlich scharf 
begrenzt sind, getheilt werden konnte, so blieben noch immer Exemplare, welche als Ueber
gänge von einem Typus zum anderen angesehen werden müssen oder aber von so unregel
mä8sigem, durch Quetschung, Biegung und anderen physikalischen Ursachen erzeugtem Äusseren 
sind, dass sie mit Sicherheit in keinen von diesen Typen eingereiht werden können. Auch 
kommen häufig Steinkerne vor, die vielleicht von Caprotinen stammen, meist aber keine Deutung 
zulassen. 

9. Cap1·otina stimulus Poc. (Taf. II. Fig. 19 a, b, 20). Die Unterschale verlängert, 
selten wenig zusammengedrückt und zum unteren Ende in einen meist geraden oder nur wenig 
gekrümmten Wirbel sich allmählig veijüngend. Ausnahmsweise sind auf der Ober.fläche un
regelmässige Einschnürungen und wulstförmige Erhöhungen. Die Mundöffnung kreisförmig, 
Wohnraum oval, Schlossapparat normal entwickelt. Radowesnitz. 

10. Cap1·otina dejormis Poc. (Taf. VI., Fig. 17). Die Unterschale kurz, oben bauchig 
und rasch sich in eine fein zugeschärfte und gewöhnlich eingerollte Spitze ve1jüngend. Auf 
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der Oberfläche meist unregelmässige Falten und Quetschungen. Das Schloss regelmässig aus
gebildet. Formen, deren hintere Schalenwand sich verflächt und emporsteigt, nähern sich der 
folgenden Art. Radowesnitz. 

11. Caprotina vadosa Poc. (Taf. II. Fig. 18 a, b, Taf. V. Fig. 28 a, b.) Unterschale 
kurz und dick, mit dickem, wenig gebogenem Wirbel. Auf der hinteren Wand ist die Unter
schale vollkommen in eine Ebene komprimirt, so dass ihr Querschnitt die Form eines Drei
eckes mit abgerundeten Kanten annimmt. Der Schlossapparat an einem Exemplare (Taf. V. 
Fig. 28 a, b) trefflich erhalten und stimmt mit der Gattungsdiagnosis überein. Der vordere 
Muskeleindruck sehr kräftig und legt sich auf die fast senkrecht steile Schalenwand. Radowesnitz. 

12. Cap1·otina aculeata Poc. (Taf. II. Fig. 9 a, b, 10 a, b.) Die Unterschale verlängert, 
gegen das Ende sich allmählich verengend und in eine lange Spitze endigend. Der untere Theil 
der Schale ist oft geschlängelt, gedreht oder auch im rechten Winkel gebogen. Auf der Ober
fläche der Schale oft unregelmässige Quetschungen. Dem Äusseren nach stimmt diese Art mit 
Monopleu1·a marcida White überein und wurde auch von mir in meinem vorläufigem Berichte 
zu dieser Art gestellt. Radowesnitz. 

13. Caprotina caudiculata Poc. (Taf. VI. Fig. 4 a, b.) Die Unterschale klein, 20 bis 
30 mm hoch, ziemlich bauchig und gegen unten plötzlich in einen dünnen und spitzig endenden 
Strunk entwickelt. Die Ligamentalfurche verläuft auf kürzestem Wege vom Schalenrand zu 
dem, einem Schwänzchen ähnlichen Wirbel. Radowesnitz. 

14. ? Caprotina acumi'nata Poc. sp. (Taf. II. Fig. 11, 12). Zwei Unterschalen gegen 
unten sich rasch verjüngend und mit einer scharfen, meist gedrehten Spitze endigend. An der 
Oberfläche rauhe Rippen; die Ligamentalfurche nicht gut sichtbar, insbesondere auf dem grös
seren Exemplare. Das Schloss unzugänglich. Radowesnitz. 

15. Caprotina sinuata Poc. (Taf. II, Fig. 21, Taf. III, Fig a, b, 3 a, b). Unterschale 
kurz und breit, gegen unten sich plötzlich in einen dünnen Strunk verengend, mit unregel
mässiger Mündung. Die auf der rechten Seite von der Ligamentarfurche gelegene Schalenwand 
ist stark zusammengedrückt, zuweilen auch ausgehöhlt. Die Ligamentalfurche verläuft gewöhnlich 
auf der durch Zusammendrückung hervorgebrachten Kante. Der Schlossapparat normal, in Folge 
der wunderlichen äusseren Gestalt etwas verschoben. Die mit einer seitlichen Ausbuchtung 
versehenen Oberklappen könnten zu dieser Art gestellt werden. Radowesnitz. 

16. Caprotina pm·plexa Poc. (Taf. II. Fig. 5-8, Taf. III. Fig. 1 a, b). Unterschale 
kegelförmig, gegen unten langsam sich verengend und durch einen kleinen, gebogenen Wirbel 
endigend. Auf der hinteren Schalenwand verlaufen zwei breite Rinnen, die auf der Schale
mündung zwei Ausbuchtungen hinterlassen. Darnach kann man auch einige von den isolirt 
vorkommenden Deckelklappen als zu dieser Art gehörig erkennen. Das Schloss ist meist sehr 
regelmässig. Diese Art wurde früher von mir als Capr. tri'lobata d'Orb. angeführt. Radowesnitz. 

17. Caprotina umbonata. Poc. (Taf. V, Fig. 24). Nur Oberschale bekannt mit einem 
ziemlich langen, jedoch niedrigen Wirbel, von welchem das Ligament in unregelmässig gestal
teter Rinne verläuft. Der Schalenrand in der Gegend der Ligamentalfurche ausgeschnitten. 
Der vordere Schlosszahn niedrig, gegen die Alveole steil; der hintere niedriger als der Muskel
stiel. Radowesnitz. 

11* 
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18. Caprotina sodalis Poc. (Taf. II. Fig. 2-4). Die Unterschale klein, kegelförmig, mit 
gebogenem Wirbel. Diese Art bildet Kolonien, in welchen sich die einzelnen Individuen zu 
einander legen oder auch einander innig mit dem Wirbel umschliessen. Das Schloss normal. 

Radowesnitz. 
19? Caprotina contorta Poc. sp. (Taf. VI. Fig. 10). Unzulängliche Bruchstücke von 

Unterschalen, welche wie um ihre eigene Achse gedreht erscheinen und auf ihrer Oberfläche 
feine, schraubenförmig gedrehte Streifen besitzen. Radowesnitz. 

20. Cap1·otina pleuroidea Poc. (Taf. V. Fig. 17 a, b). Eine sehr gut erhaltene, längliche 
Oberklappe. Der vordere Schlosszahn ist warzenförmig, der hintere flach. Der Muskelstiel 
länger als der hintere Schlosszahn, beide nach aussen gebogen. Kein~ Kanäle in der Schalen
wand, wodurch diese Art von allen bisher beschriebenen Caprotinen abweicht. Radowesnitz. 

21. Caprotina semistriata d'Orb. (Taf. VI. Fig. 5). Nur Steinkerne bekannt, die oft Ab
güsse des Wohnraumes, der Zahnalveolen und auch der Vertiefung für den Muskelstiel 
andeuten. Kutschlin, Korytzan. 

Cryptaidia nov. gen. Unterschale gerade, kegelförmig, unten wenig gebogen. In der 
inneren Schalenwand verlaufen Längskanäle parallel zur Ligamentalfurche. Oft ist die Schalen
wand neben diesen Kanälen gefaltet. Das Schloss unbekannt. 

22. Cryptaulia triangulum Poc. (Taf. II. Fig. 1.) Unterschale wenig zusammengedrückt 
und rasch sich zum unteren Ende verengend, so dass sie die Umrisse eines Dreieckes annimmt. 
In der inneren Schalenschicht verläuft rechts von der Ligamentalfurche ein flacher Gang, welcher 
am vorliegendem Exemplare durch einen flachen, auf seiner Oberfläche noch mit Furchen ver
zierten Abguss angedeutet ist. Korytzan. 

23. Cryptaulia pai·adoxa Poc. (Taf. IV. Fig. 18. Fig. 4 im Texte.) Unterschale kegel
förmig, langsam gegen unten sich verengend. Auf der linken Seite der Ligamentalfurche verläuft 
ein Gang, der ·zuweilen noch getheilt erscheint. Neben diesem Gange bildet die Schalenwand 
eine Falte. Auf der andern Seite der Ligamentalfurche verlaufen dann zwei Falten. Korytzan. 

24. Cryptaulia perlonga Poc. (Taf. IV. Fig. 1-4.) Unterschale verlängert, mit gebo
genem Wirbel. Längs der Ligamentalfurche ziehen sich zwei parallele Gänge, die an den 
meisten Exemplaren durch Steinkerne angedeutet sind. Die Schalenwand besteht aus mehreren 
(etwa 5) Schichten. Korytzan. 

25. Cap1·ina striata Poc. (Taf. VI. Fig. 1.) Diese Art kommt sehr nahe der von d'Or
bigny unter Capr. Coquandiana beschriebenen Species, unterscheidet sich jedoch von ihr durch 
flache Rinnen, welche in Abständen parallel mit der Mundöffnung auf der Oberfläche verlaufen. 
Das Schloss unzugänglich. Korytran. 

26. Caprina incerta Poc. (Taf. VI. Fig. 3.) Einige, mit ihren Unterseiten in den Stein 
verwachsene Deckelklappen. Ausser Zuwachsstreifen sind keine andere Ornamente auf der 
Oberfläche zu beobachten. Korytzan. 

27. Cap1·ina laminea Gein. (Fig. 5 im Texte). In dem Hornstein von ·Kutschlin 
kommen Caprinenoberschalen vor, welche die Struktur der äusseren Schalenschichte gut zeigen. 
Der Schlossapparat ist nirgends zugänglich. Das beste Exemplar dieser Art befindet sich im 
Pester Nationalmuseum. Kutschlin. 
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28. Plagioptychus Haueri Tel. sp. Diese von Teller beschriebene Art kommt in den 
mit Hornsteinbreccie erfüllten Klüften im Porphyr des Sandberges bei Teplitz vor. 

29. ? Caprinula incerta Poc. (Taf. VI. Fig. 11.) Ein Bruchstück der Unterschale, 
welches die Struktur der äusseren Schalenschichte gut zu sehen gibt. Aus dieser Schichte 
ragt eine Ausfüllung, welche ziemlich tiefe Furchen trägt und auf einen blind endenden und 
durch Leisten in drei Falten getheilten Gang schliessen lässt. Korytzan. 

Radiolites Lamk. Die bisher beschriebenen Arten dieser Gattung kann man in zwei 
Reihen theilen. Die erste Reihe besteht aus typischen Repräsentanten der Gattung, die sich 
mit flachen Muskeleindrücken auf beiden Schalen auszeichnen; in die zweite Reihe könnte man 
diejenigen Formen stellen, bei welchen sich auf der Oberschale die Muskeln auf die erhöhte 
Wand der Umzäunung des Wohnraumes - also auf einen etwas modificirten Muskelstiel -
legen. N ebstdem wäre noch verschiedene Beschaffenheit der Ligamentalfurche zu verzeichnen. 
Bei einigen Arten wird die Ligamentalfurche in der äusseren Schalenschicht durch eine Linie 
oder einen Pflock (sieh Abb. Taf. VI. Fig. 11 bei Rad. Saxoniae Röm.) angedeutet, bei an
deren ist die Ligamentalfurche in der Form einer Rinne ganz ähnlich wie bei den vorgehenden, 
zu Chamiden gezählten Rudisten ausgebildet. 

30. Radiolites bohemicus Tel. sp. (Taf. V, Fig. 7-15.) Unterschale kegelförmig, meist 
gebogen, trägt eine tiefe Ligamentalfurche. Die Zahnalveolen sind schmal und mit kräftigen 
Rippen ausgekleidet. Die Oberschale deckelförmig, im Alter stärker gewölbt, trägt zwei kräftige 
Zähne. Die Muskelabdrücke liegen an senkrechter Wand, welche den Wohnraum umzäunt. 
Hornstein am Sandberge bei Teplitz. 

31. Radiolites socialis d'Orb. (Taf. I. Fig. 9.) Eine Kolonie von 15 Individuen, welche 
mit einander innig verbunden sind und von denen nur die runden, mit einem gewölbten Saume 
umgebenen Mundöffnungen zu sehen sind. Holubitz. 

32. Radiolites Saxoniae Röm. (Taf. l. Fig. 10, Taf. V Fig. 26, 27, Taf. VI. Fig. 12, 
13.) In dieser aus Deutschland von vielen Orten angeführten Art könnte man zweierlei 
Reihen unterscheiden. Bei einer Anzahl von Exemplaren ist die Mundöffnung mit einem Saume 
versehen, hauptsächlich bei jungen Formen, bei den meisten aber ist diese Mündung ohne 
jeden Rand; Geinitz (Das Elbthalgebirge in Sachsen 1871-75 Taf. 57) bildet zwei Exem
plare ohne Saum ab. Sehr häufig in unserem Cenoman. 

33. ? Radiolites Sauvagesi d'Hombre Firm. Kleine Bruchstücke, welche an diese Art 
erinnern von Korytzan. 

34. Radiolites undulatus Gein. (Taf. I. Fig. 11-13.) Die Unterschalen in Form von 
Steinkernen. Die Oberschalen flach kreisrund oder oval mit einem wellenartig gefaltenen Saume 
umgeben. In der Mitte der Scheibe eine Leiste, welche der Ligamentalfurche entspricht. Die 
mir vorliegenden wenigen Exemplare dieser Deckelklappen haben leider zur Aufklärung dieser 
problematischen Art nicht beitragen können. Kutschlin, .Mezholes bei Kuttenberg. 

35. Radiolites Sanctae Ba1·barae Poc. (Taf. I, Fig. 4-8, Taf. VI. Fig. 14-16). Die 
Unterschale kegelförmig, auf der Oberfläche mit zahlreichen, tiefen Längsfurchen bedeckt. Mit 
dem Wachsthume der Schale entstehen stufenförmige Absätze, die entweder häufig und ziemlich 
regelmässig sind oder aber, insbesondere bei älteren Exemplaren, unregelmässig und dann sehr 
stark sind. Die Ligamentalfurche ist in der äusseren Schalenschichte nur mittelst Veränderung 
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der hohlen Prismen angedeutet. Die Mundöffnung ist rundlich, mit einem wellenartig gefalteten 
Saume versehen. Im Innern der Unterschale verläuft eine Leiste, welche die Stelle der Liga
mentalfurche vertritt. Die Oberschale ist deckelförmig, wenig gewölbt, einfach. Diese Art 
wurde früher zu Rad. angeoides Lamk. (= mammillaris d'Orb.) gestellt, von welcher sie sich 
erheblich unterscheidet. Mezholes. 

36. Radiolites humilior Poc. (Taf. 1. Fig. 2-3.) In dem festen Kalkstein von Chocenitz 
bei Kolin kommt ein Radiolit vor, welcher mit der vorgehenden Art viele Aehnlichkeit besitzt, 
sich jedoch durch ungewöhnlich niedrige Unterschalen sowie durch Mangel oder nur durch 
schwache Andeutung von Längsfurchen von derselben unterscheidet. 

37. Radiolites tener Poc. (Taf. 1. Fig. 14, 15.) Einige, walzenförmige und schlecht 
erhaltene Unterschalen, deren äussere Schalenwand aus feinen Hohlprismen besteht. Die Ober
schale völlig flach, deckelförmig. Mezholes. 

38. ? Biradiolites Zignana Pir. sp. (Taf. 1. Fig. 1 a, b, c.) Ein Bruchstück der Unter
schale, welche auf ihrer Oberfläche feine Wachsthumabsätze trägt. Aus der Mundöffnung ragt 
ein wunderlicher, mit tiefen Längsfurchen bedeckter Steinkern, der zuweilen auch isolirt vor
kommt. Korytzan. 

Petalodontia nov. gen. Zu dieser neuen Gattung stelle ich die von Geinitz aus Böhmen 
und Sachsen angeführte Art Radiolites Germari in Folge Uebereinstimmung der äusseren Form 
der Oberschalen mit denen dieser neuen Gattung. Die Oberschale meist flach, gross, gewöhnlich 
im Umrisse rhombisch. Auf der äusseren Seite verläuft eine quere Wulst. Auf der Unterseite 
sieht man zwei, meist kräftige Zähne, von denen der vordere immer länger ist; zwischen beiden 
liegt die tiefe Alveole für den Schlosszahn der Unterschale. Die Muskeleindrücke liegen aut 
der mächtigen, dünnen Wand, welche den Wohnraum umgibt und sich bis zu den Zähnen zieht. 

39. Petalodontia Germari Gein. sp. (Taf. IV. Fig. 5 a, b.) Die Oberschale ist jener 
der übrigen Arten sehr ähnlich. Die Schalenwand besteht aus mehreren Schichten. Korytzan, 
Radowesnitz. 

40. Petalodontia planopenulata Poc. sp. (Taf. III. Fig. 8-11, Taf. V. Fig. 6.) Flache 
Deckelschalen von rhombischem Umrisse und mit sehr langen Zähnen. Radowesnitz. 

41. Petalodontia opima Poc. sp. (Taf. III. Fig. 17 a, b, c.) Eine sehr dicke, im Um
risse kugelige Form, deren Schloss mit der in der Gattungsdiagnosis gegebenen Schilderung 
übereinstimmt. Radowesnitz. 

42. Petalodontia crassodentata Poc. (Taf. V. Fig. 6.) Grosse Klappen mit sehr starken, 
gefurchten Zähnen. Radowesnitz, Korytzan. 

43. Petalodontia foliodentata Poc. (Taf. III. Fig. 4, Taf. V. Fig. 1-3). Schalenwand 
dünn und auch die Zähne sowie insbesondere die hohe, den Wohnraum umzäunende Wand, an 
die sich die Muskeleindrücke legen, sehr dünn, blattförmig. Radowesnitz, Korytzan. 

44. Petalodontia aculeodentata. Poc. (Taf. V. Fig. 18 a, b). Die Deckelklappe klein, 
die Zähne lang und nur wenig zusammengedrückt. Radowesnitz. 

45. ? Petalodontia bohemica Poc. sp. (Taf. VI. Fig. 2.) Eine stark abgerollte Deckel
klappe, die vielleicht zu dieser neuen Gattung gestellt werden kann. Beide Zähne sind abge
brochen und die Bruchflächen durch Abrollung geglättet. Korytzan. 
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46. Ichthyosarcolithes ensis Poc. (Taf. VI. Fig. 8a, b, 9a, b). Lange, schwertähnliche 
Unterschalen, welche im Durchschnitte 3, meist kantige Kammern zeigen. Radowesnitz. 

47. ? Ichthyosarcolithes marginatus Poc. (Taf. VI. Fig. 6, 7.) Sehr problematische 
Formen von länglichen Unterschalen, welche meist ihrer Schalenwand ledig sind und deren 
Steinkerne Längslippen tragen, die hie und da durch ausgehöhlte Böden (Wasserkammern?) 
abgetheilt sind. 

Tafelerklärungen. 

Erklärungen zur Tafel 1. 

J .. Biradiolites Zignana Pir. sp. Ja der untere Theil der Schale mit feinen Zuwachs
abtheilungen, Jb dieselbe Schale von oben. Aus der rundlichen Mundöffnung ragt der gefurchte 
Steinkern. Je der Steinkern isolirt. 

2-3. Radiolites humilior Poc. 2. ein kleines, niedriges Exemplar mit gut kenntlichen 
Furchen; 3. eine niedrige, an der Oberfläche fast gänzlich glatte Unterschale. 

4-8. Radiolites Sanctae Barbarae Poc. 4. kegelförmige Unterschale mit kräftigen 
Furchen, 5. kegelförmige Unterschale mit einer Zuwachsabtheilung, 6. ein altes Exemplar mit 
stufenförmig angelegten Zuwachsabtheilungen, 7. das am besten erhaltene Exemplar mit zahl
reichen Abtheilungen, 8. die Oberklappe, theilweise erhalten, mit am Steinkerne angedeuteter 
Ligamentalfurche. 

9. ? Radiolites socialis d'Orb. Eine Kolonie von Exemplaren, auf deren Innenseite eine 
der Ligamentalfurche entsprechende Leiste verläuft. 

JO. Radiolites Saxoniae Röm. sp. Ein kleines Exemplar mit hohem und radial ge
furchtem Rande. 

JJ-J3. Radiolites undulatus Gein. Jt. die grösste, kreisförmige Deckelklappe mit 
wellenartig verbogenem Rande und einer der Ligamentalfurche entsprechenden Leiste, J2. klei
nere, nur theilweise erhaltene, eiförmige Deckelklappe, mit koncenttischen Streifen und Liga
mentalleiste, J3. eine andere, schlecht erhaltene, eiförmige Klappe. 

J4, J5. Radiolites tene1· Poc. sp. J4. Kolonie aus einigen, schlecht erhaltenen Einzeln
thieren, 15. drei Exemplare, von denen das mittlere die flache und dünne Deckelklappe trägt. 

Erklärungen zur Tafel II. 

1. Cryptaiilia t?-iangidum Poc. Die Unterschale mit theilweise abgebrochener, innerer 
Schalenschicht, aus welcher die flache Ausfüllung des Kanales hervorragt. 

2-4. Capi·otina sodalis Poc. 2a die Unterschale von der Ligamentalseite, 2b die
selbe von rückwärts, 3. zwei innig mit einander vereinte Exemplare, wobei eins das andere 
mit dem Wirbel umschlingt, 4. Kolonie von drei Exemplaren. 
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5-8. Caprotina perplexa Poc. 5a ein dickes Exemplar mit der Oberschale von 

rückwärts, 5b dasselbe von der Ligamentalseite, 6a Unterschale mit starken Furchen, seitwärts 

von der Ligamentalfurche, 6b dieselbe von rückwärts, 7. ein grosses Exemplar von der Hinter

seite, 8. ein kleines Exemplar mit der Oberklappe. 
9-10. Caprotina aculeata Poc. 9a Unterschale mit eingerolltem, feinem Wirbel von 

der Hinterseite, 9b dieselbe von der Ligamentalseite, 10a Unterschale mit dickem Wirbel 

von der Ligamentalseite, 10b seitliche Ansicht derselben Unterschale, um die Biegung des 

Wirbels zu veranschaulichen. 
11-12. ? Caprotina acurviinata Poc. sp. 11. Unterschale mit feinem, spitzigem und stark 

gebogenem Wirbel, 12. ein breiteres Exemplar mit abgebrochenem Wirbel. 
13. Stenopleura angustissima Poc. Durchschnitt der Oberklappe, an welchem der 

mittlere, polygonale Kanal zum Vorschein kommt. 
14-17. Caprotina sp. 14. Durchschnitt der Oberklappe, um den von dem Wohnraume 

zum Wirbel sich hinziehenden Kanal zu zeigen; 15. Durchschnitt der Oberklappe, an welchem 

neben dem breiteren, vom Wohnraume zum Wirbel laufenden Gange noch 3 andere, engere 

Kanäle durchgeschnitten sind; 16. Schlossapparat der Unterschale. Rechts der eiförmige 

Wohnraum, links die Ligamentalfurche, zwischen· beiden der mittlere Schlosszahn. Unter dem

selben die vordere Zahnalveole, oberhalb dessen die hintere Zahnalveole und die Vertiefung 

für die Muskelapophyse 17. Schlossapparat einer nicht ganz erhaltenen Unterschale. Der 

Wohnraum sowie die vordere Zahnalveole bedeutend. 
18. Caprotina vadosa Poc. 18a Unterschale von der Seite, um die Biegung des Wirbels 

zu zeigen, 18b dieselbe Unterschale von der Ligamentalseite; die flache Hinterwand ragt empor. 

19, 20. Cap1·otina stimulus Poc. 19a Unterschale von der Ligamentalseite, 19b die

selbe von der Seitenfläche, 20. ein Exemplar mit der Deckelklappe und unregelmässigen Falten 

und Auswüchsen auf der Oberfläche. 
21. Caprotina sinuata Poc. Unterschale mit der seitlichen Einbuchtung. 
22, 23. Muthmassliche Steinkerne von Caprotina. 

Erklärungen zur Tafel III. 

1. Caprotina perplexa Poc. Ja Deckelklappe von oben mit beiden, schwachen Aus

schnitten, lb Deckelklappe von unten. In der Mitte der Wohnraum, oberhalb desselben der 

vordere Schlosszahn. Links der hintere Schlosszahn mit dem Muskelstiele. Zwischen beiden 

die tiefe Alveole für den Schlosszahn der Unterschale. 
2-3. Cap1·otina sinuata Poc. 2a Deckelklappe von unten mit bedeutendem, seitlichem 

Ausschnitte. Der Wohnraum eng, oberhalb desselben der vordere Schlosszahn, links der hintere 

Schlosszahn mit dem Muskelstiele, unter welchem sich die Kanäle öffnen. Zwischen beiden 

Zähnen die tiefe Alveole. 2b dieselbe Klappe von oben, 3a Deckelklappe von unten mit bedeu

tendem Ausschnitte. Der vordere Schlosszahn lang, unter demselben der im Umrisse nieren

förmige Wohmaum, links der hintere Schlosszahn mit dem Muskelstiele und unter demselben 

die Öffnungen der Kanäle. Zwischen beiden Zähnen die tiefe Alveole. 3b dieselbe Klappe 
von oben. 
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4. Petalodontia joliodentata Poc. 4a Deckelklappe von oben mit querer Wulst, 4b die

selbe Klappe von unten. Der grosse Wohnraum wird durch eine dünne Wand umgezäumt. 

Der vordere Zahn ist abgebrochen, der hintere flach ; zwischen beiden die Zahnalveole. 

5, 6. Kleine Deckelklappen von Caprotina. 5a eine Klappe von unten mit undeutlichem 

Schlossapparate, 5b dieselbe von oben, 6a eine Klappe von oben, 6b dieselbe von unten. 

7. Stenopleura angustissima Poc. sp. 7 a Deckelklappe von unten. Der Wohnraum ver

längert, oberhalb desselben die warzenförmigen Zähne und zwischen beiden die tiefe Alveole. 

Links der mächtige, hintere Muskeleindruck, 7b dieselbe Klappe von oben. 

8-11. Petalodontia planoperculata Poc. sp. 8. Deckelklappe von oben mit starker, 

querer Wulst, 9a Deckelklappe von unten mit unvollkommener Wand und abgebrochenem vor

deren Zahn, 9b dieselbe Schale von oben, 10a Deckelklappe von vorne mit sehr langem, mäch

tigem Vorderzahn, der hintere Schlosszahn abgebrochen, 10b dieselbe Klappe von unten mit 

grossem und tiefem Wohnraume. Der lange, vordere Schlosszahn ragt hoch empor, der hintere 

abgebrochen, 10c dieselbe Schale von oben. Die quere Wulst ist nur schwach angedeutet. 

Jla Deckelklappe von unten, beide Zähne abgebrochen, 11b dieselbe Klappe von oben. 

12-13. Caprotina sp. 12a Deckelklappe von unten, der Wohnraum rundlich, der vor

dere Schlosszahn walzenförmig, hoch, der hintere flach, 12b dieselbe Klappe von oben, 13a dicke 

Deckelklappe von unten. Der Wohnraum in der Mitte rundlich, beide Zähne walzenförmig, 

der Muskelstiel niedrig, 13b dieselbe Klappe von oben. 

14. Deckelklappe von Caprotina. 14a von unten. Der Wohnraum unregelmässig situirt, 

der vordere Zahn so wie ein Theil des hinteren fehlen, 14b von oben, am Bruche durch stufen

förmigen Absatz neu ersetzt. 

15, 16. Stenopleura venusta Poc. sp. 15a Deckelklappe von unten. Der Wohnraum 

seicht, ober demselben beide warzenförmige Zähne, und zwischen ihnen die Alveole. Die Muskel

eindrücke auf beiden Seiten mächtig, 15b dieselbe Klappe von oben. 16. Deckelklappe von oben. 

17. Petalodontia opima Poc. sp. 17 a von unten. Der Wohnraum theilweise mit Gestein 

ausgefüllt. Der vordere Zahn lang, mit feiner Spitze, der hintere sehr breit. Die Muskelein

drücke undeutlich. 17b dieselbe Klappe von oben, 17c dieselbe Klappe von vorne. 

Erklärungen zur Tafel IV. 

1-4. Cryptaulia perlonga Poc. 1. Unterschale von der Seite, an welcher die Bruch

stücke der Schalenschichten zu sehen sind; 2. dieselbe Schale von der anderen Seite, an welcher 

oben die regelmässig gefurchte Schichte, unten die wurmartig gestreifte zu sehen sind; 3. die

selbe Schale von der Ligamentalseite. Neben der Ligamentalfurche verlaufen zwei pararelle 

Abgüsse von Längskanälen; 4. eine kleine Unterschale von der Ligamentalseite mit beiden 

Längskanälen. 

5. Petalodontia Germari Gein. sp. 5a Exemplar mit beiden Schalen. Auf der Unter

schale beobachtet man eine fein gestreifte und zwei glatte Schichten. 5b Partie der gestreiften 

Schichte sechsmal vergrösseit. 

Mathem.-naturwls. Classe VII. 3. 12 
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6-9. Stenopleura angustissima. Poc. sp. 6. Unterschale mit Theilen der Oberschale 
von hinten, 7. Unterschale von vorne, 8. kleine Unterschale mit stark eingerolltem Wirbel, 
9. grosse Unterschale von vorne. 

10-17. Simacia minima Poc. sp. 10. Kolonie von 5 Exemplaren verschiedenen Alters. 
11a Unterschale mit der Mundöffnung nach oben, der Wohnraum kreisrund, unter demselben 
der in zwei getheilte Zahn und neben ihm die Alveole. Die Ligamentalfurche durch tiefen 
Einschnitt angedeutet, 11b dieselbe Schale von der Hinterseite, 12. Steinkern. 13a Steinkern, 
an welchem das Schloss mittelst Abguss angedeutet ist von hinten, 13b dasselbe von der 
Vorderseite, 13c der vierkantige Durchschnitt desselben Steinkernes. 14. Unterschale mit ein
gerolltem Wirbel. 15. Unterschale stark eingerollt. 16. Unterschale bis am Wirbel eingerollt, 
17 a eine verdickte Unterschale von hinten, auf welcher die durch Quetschung verursachte Kante 
verläuft. 17b Die Mundöffnung dieser Schale. Links der runde Wohnraum, nebenan die Alveole 
für den Vorderzahn der Oberschale und der wulstförmige, mittlere Zahn. Rechts der kräftige, 
vordere Muskeleindruck. 

18. Cryptaulia pamdoxa Poc. Unterschale mit theilweise erhaltener, innerer Schalen
schichte. Längs der Ligamentalfurche verlaufen zwei Längskanäle und rechts zwei Falten. 

Erklärungen zur Tafel V. 

1-3. Petalodontia foliodentata Poc. 1. Oberschale von vorne mit beiden, kräftigen 
Zähnen, 2. von der Seite mit dem vorderem Muskeleindruck, 3. von oben. 

4. Ichthyosarcolithes ensis Poc. 4a Von der Seite, an welcher die Abgüsse der Längs
kanäle zum Vorschein kommen, 4b von anderer Seite, wo die durch Quetschung entstandene 
Kante verläuft. 

5. ? Steinkern von Ichthyosm·colithes. 5a Von der einen, 5b von der andern Seite, 
5c der Querschnitt. 

6. Petalodontia crassodentata Poc. Vorderansicht auf beide, mächtige Zähne, von denen 
der vordere an beiden Seiten mit kräftigen Furchen bedeckt ist. 

7-15. Radiolites bohemicus Tell. sp. 7. Ein Theil der Mundöffnung mit theilweise 
erhaltenem Saume. 8. Mundöffnung mit der flachen Oberschale und theilweise erhaltenem 
Saume. 9. Theil der Mundöffnung mit theilweise erhaltenem Saume, 10. kleines Exemplar mit 
der Oberschale, abgebrochenem Wirbel und oben mit Längsrippen bedeckt, 11. ein Bruchstück 
der Unterschale mit beiden, canellirten Zahnalveolen, zwischen welchen die Ligamentalfurche 
liegt. 12. Bruchstück der Unterschale die Verbindung beider Schalen veranschaulichend. Von 
der gebogenen Basis entspringen die in die Alveolen greifenden Zähne und neben ihnen stehen 
die hohen Muskelstiele. 13. Oberschale stark gewölbt, mit beiden, kräftigen Zähnen, 14. grösseres 
Exemplar mit der Oberschale. 15. Exemplar mit der Oberschale, welches auf der Oberfläche 
Partien von gefurchter Schichte besitzt und nebstdem einige schräge Leisten, vielleicht Aus
füllungen von Kanälen zeigt. 

16. Petalodontia planoperculata Poc. sp. Vorderansicht; der hintere Zahn ist ab
gebrochen. 
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17. Caprotina pleuroidea Poc. 17 a Oberschale von unten; der vordere Schlosszahn 
warzenförmig, der hintere nach Aussen gebogen, 17b von der Seite, die Krümmung des hin
teren Zahnes ist eine bedeutende. 

18. Petalodontia aculeodentata Poc. 18a Oberklappe von der Seite. Der vordere 
Schlosszahn lang, der hintere kürzer. 18b Von oben. 

19-20. Stenopleura pileus Poc. 19. grössere Oberklappe im Stein. 20. Oberklappe 
mit der Unterseite im Gestein verwachsen. 

21. Valletia aliena Poc. sp. 21a Oberklappe von der Seite mit gebogenem Wirbel, 
21b dieselbe von unten. Der vordere Schlosszahn warzenförmig, nebenan auf der Umzäumung 
der Alveole kleine Anschwellung; der hintere Schlosszahn dreilappig. Die Zahnalveole tief, 
nie Muskeleindrücke flach, kräftig. 

22. Monopleum cumulus Poc. 22a Kappenförmige Oberschale von der Seite. Unten 
ragen die beinahe gleich langen Zähne, 22b dieselbe von unten. Die Zähne warzenförmig, gleich 
lang, zwischen ihnen die tiefe Alveole. 

23. Stenopleura carir10perculata Poc. sp. Enge Oberschale mit scharfem Kiele im Gestein. 

24. Caprotina umbonata Poc. Oberschale mit dem Wirbel. Der vordere Schlosszahn 
nicht sehr hoch, der hintere nahe am Muskelstiele. Alveole hufeisenförmig, tief. 

25. Stenopleura venusta var. fornicata Poc. Oberklappe von unten. Der Wohnraum 
gross, ebenfalls die Zahnalveole. Der vordere Schlosszahn abgebrochen. 

26-27. Radiolites Saxoniae Roem. 26. Grosses Exemplar ohne Saum an der Mund
öffnung mit kräftigen Längsfurchen auf der Oberfläche. 27. Abguss des Inneren der Schale. 

28. Caprotina vadosa Poc. 28a Unterschale mit der Mundöffnung nach oben. Der 
Wohnraum eng, vordere Alveole tief, hintere klein. Die Vertiefung für den Muskelstiel gross, 
28b dieselbe von der Ligamentalseite. Die seitliche Wand ragt empor; der mittlere Zahn 
ist niedrig. 

Erklärungen zur Tafel VI. 

1. Caprina sfriata Poc. Unterschale ungünstig erhalten und mit flachen Furchen bedeckt. 

2. ? Petalodontia bohemica Poc. sp. Mundöffnung der Oberschale. Der Wohnraum 
gross, beide Zähne abgebrochen, die Alveole verlängert oval. 

3. ? Caprina incerta Poc. Oberschale von vorne mit nach vorne geneigtem Wirbel 
und Zuwachsstreifen. 

4. Capi·otina caudiculata Poc. 4a Unterschale von der Seite, wo der dünne, einem 
Strunke ähnliche Wirbel zu sehen ist, 4b dieselbe Schale von der Ligamentalfurche. 

5. Caprotina semistn"ata D'Orb. Ein kleiner Abguss der Wohnraumes, zu welchem 
die Steinkerne des vorderen Zahnes, sowie des hinteren Zahnes mitsammt des Abgusses der 
Vertiefung für den Muskelstiel sich gesellen. 

12* 
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6-7. ? lchthyosarcolithes marginatits Poc. 6. Kleines Exemplar mit Längsfurchen auf 
der Oberfläche, 7. grösseres Exemplar oben mit erhaltener Schale, unten mit Wülsten, den 
Abgüssen von Kanälen, versehen und durch Böden getheilt. 

S, 9. lchthyosai·colithes ensis Poc. Sa Flaches Exemplar von der Seite. Sb Durchschnitt 
desselben mit 3eckigen Kanälen. 9a Exemplar mit der Ligamentalfurche. 9b Durchschnitt des
selben mit den Kanälen. 

10. ? Caprotina contorta Poc. sp. Bruchstück der Unterschale mit schraubenförmig 
gewundenen Streifen auf 'der Oberfläche. 

11. Caprinula incerta Poc. Theil der Unterschale mit der Ligamentalfurche. Aus der 
inneren Schalenschichte ragt der Ausguss eines Kanales. 

12-13. Radiolites Saxoniae Roem. 12. Querschnitt der äusseren Schalenschichte an 
der Ligamentalfurche. 40mal vergrösseit. 13. Längsschnitt derselben Schichte gleichfalls 40mal 

vergrössert. 

14-16. Radiolites Sanctae Barbarae Poc. 14. Längsschnitt der äusseren Schichte der 
Unterschale. 15. Querschnitt derselben Schichte. 16. Längsschnitt der äusseren Schichte der 
Oberschale. Durchwegs in 40facher Vergrösserung. 

17. Caprotina deformis Poc. Unterschale von der Ligamentalfurche. 




























