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několika ukázkách
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dobyté
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z hlíny
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pod

zaslal

Kaňkem

c. k. české

mi

asi

u Kutné

před

2 léty

Hory.

Po

university veliký pytel

surové hlíny této, která byvši v ústavu vyplavena, poskytla velice bohatý materiál zkamenělin
z velké části dosud nepopsaných a neznámých, v němž zejména mechovky přečetně byly zastoupeny.
Brzy seznal jsem, že zvířena hlíny kaňkovské chová v sobě nejen množství velice zajímavých
a dosud neznámých tvarů, nýbrž že i stav zachování jest ponejvíce tak příznivý, že dobře hoditi
se bude ke zkoumání. Pěkné ukázky, plavením hlíny této získané, pan „4. Horáček vystavil r. 1891
v zemské jubilejní výstavě a sice v oddělení pro školy obecné.
Více než 40% zkamenělin náleží zbytkům mechovek, a poněvadž mezi nimi nalezl jsem
většinou tvary nové, dosud neznámé, ano i v pojednáních odborných, zvláště pak ve výtečné práci
prof. Nováka: Beitráge zur Kenntniss der Bryozoen der böhm. Kreideformation, Denkschriften der
kais. Akad. d. Wissenschaften, Wien. Mathem. Naturwiss. Classe XXXVI 1877 nepopsané, odhodlal jsem se mechovky tohoto naleziště na zbytky této třídy živočišné nejbohatšího popsati.
Při tom jsem měl na zřeteli zjev, že zkamenělé mechovky z hlíny této jsou poměrně velice
dobře zachované a že tudíž hodí se výtečně ku dělání výbrusů, jimiž by snad dal se objasnit
„některý z mnohých dosud temných bodů morfologie mechovek. Více než sto výbrusů a řezů rozličným směrem trsy vedených podrobil jsem v té příčině důkladnému prohlížení a uvádím výsledky
tohoto svého zkoumání před podrobným popisem jednotlivých druhů.
Vyobrazení pohledů zvětšených pod mikroskopem na přiložených tabulích, jakož i v textu
kreslil jsem sám pomocí světlé komory. Při kreslení komorou světlou třeba dbáti na výšku podložky, na které kreslíme, neboť ta souvisí úzce s mírou zvětšení, tak že se často vyskytují značné
rozdíly mezi udanou mírou zvětšení na tabulce a mezi mírou na nákresu. Vyšetřil jsem všude
zvětšení přesně a kreslil v mírách 6, 13 a 26. Rovněž přesně jsou měřeny předměty kreslené,
zvláště menší rozměry jejich.
Naleziště hlíny té jest velmi zajímavé nejen bohatstvím na zkameněliny, nýbrž i geologickou
polohou svou a budiž proto v krátkosti tuto popsáno.
Okolí Hory Kutné jest v ohledu geologickém význačno tím, že jsou tam poslední výběžky
mocného pohoří rulového, které jihovýchodní čásť Čech skládá. Až ku městu samému tvoříc jeho

podklad

vybíhá

od Poličan

a Malešova

špice rulového horstva,

která jest již částečně oddělena

od hlavní spousty rulové uloženinami diluviálními, ji pokrývajícími. Za městem Horou Kutnou
jsou potom ještě rulové ostrůvky, které volně do výše čnějí, nejsouce pokryty diluviem. Ostrovy
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tyto jsou pro geologa tím zajímavější, poněvadž jsou na místech, kde byl kdysi bfeh mofe kfidového, které se rozprostíralo odsud daleko na severozápad, sever a východ. Jest pravdě podobno,
že tyto ostrůvky rulové byly v podobě ne příliš změněné také u břehu moře křídového. Tim si
vysvětlujeme, že kol nich a pak také. v dutinách a rozsedlinách v rule povstalých nalézáme uloženiny vrstev korycanských, které v sobě chovají
zbytky zvířeny převážně pobřežní. Jedním tako-.
vým nalezištěm jest vrch Kaňkovský (viz vyobr.
č. 1.), položený na sever něco více než 1 4m cesty
i Y/ od Kutné Hory, známý svými prastarými doly
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diluvium.
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Jen na jihovýchodní straně směrem ku Malinu objat jest ostrov rulovy päsem korycanskych
vrstev, které vnikají do trhlin a puklin v rule
a nesou vesměs ráz pobřežní na sobě. Přístupný
jest útvar křidový v několika lomech. Největší
lom jest nad cihelnou na pozemcích knížete
Schwarzenberga při cestě ze Sedlice do Hlízova,
z něhož

souditi

útvaru.

Na jižní

Mapka vrchu kaňkovského

se

da

na

straně

toto uloZeni

skládají

kfidoveho

se

vrstvy z písčitého vápence, který úplně se podobá
onomu,

;

Pouta

u Kutné Hory.

kostelem

jenž
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Kutné
sv.

+

u Miskovic

se láme

panny

vychází

P

v

na

.

korycanské

vrysanské vrslvy |

Zom.=250m | © | v Hoře
Vyobr. č. 1.

opuštěnými.

rula.

kor

m

nyní vesměs již dávno

Kaňkovský vrch, který do výše 352 m se zdvihá,
skládá se z ruly, která jest pokryta kolkolem
dílem mocnými uloženinamí diluviální hlíny, dílem
pak i ohromnými haldami, pocházejícími z -dolů
hornických.

den

L

a pak

ve velikých lomech.
za

Barbory.

Zkameněliny

jsou

i zde řídké a podobně nepřístupné jako na místech.
shora uvedených, neboť, jak známo jest, s velikými obtížemi jest spojeno dobývání nejobyčejnějších
zkamenělin, jako: Exogyra columba, Radiolites Sanctae Barbarae, vápenných hub a jiných ze zdravého kamene, kdežto ze zrušeného samy se vylupují. Více na jihovýchod proměňuje se písčitý
vápenec ve vápenitoslinitou hmotu, hlíně podobnou, která v lomu výše vzpomenutém vyplňuje
prohlubiny a rozsedliny v rule v mocnosti 05 až 5.
V hlíně této hojny jsou ohlazené valouny
rulové v průměru 0-02 až 1'5 m, jež zajisté zaokrouhlil a ohladil za dob moře křidového mocný
pobřežní příboj vln. Hlína chová v sobě množství zkamenělin, kteréž vesměs náležejí zvířeně pobřežní,
a poskytla velice bohatou zásobu drobnohledných mechovek, (pak i vápenitých hub ramenonožců
mlžů, ježovek a j.
|
Na sever v lomech rulových nad Hlizovem bývají korycanské
zde zastoupeny slabými slojemi hlíny, hořeji popsané.

vrstvy málo přístupny
|

a jsou

Naleziště toto jest svým typickým pobřežním rázem velice zajímavé a poskytlo mnohé nové
zkameněliny, dosud neznámé, o nichž snad bude později ještě bližší zpráva podána.
vr,

křidové

Jest pravdě podobno, že i ostatní rulové ostrovy v záplavě hlíny diluviálné podobné usazeniny
lemují, a jest záhodno na tyto rulové ostrůvky pozornost místních sběratelů obrátiti.
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Z literatury uvádím jen spisy o zkamenělých mechovkách jednající a vyšlé po základní práci
prof. Noväka: Beiträge zur Kenntniss der Bryozoen der böhm. Kreideformation. Denkschriften der
kais.

Akad.

der Wissensch. Wien,

Mathem.

Naturwiss.

Classe.

Díl XXXVII.,

ve které starší literatura

sestavena.
Bucanlie E., Liste des Bryozoaires observés dans les étages cretacés du depart. de la Seine Inferieure.
Soc. des Amis de Scienc. Nat. Rouen 1889.
Hamm H., Die Bryozoen des Mastrichter Ober Senon. Inaugural-Dissertation. Berlin 1881.
Koschinsky C., Die Bryozoenfauna der älteren Tertiärschichten des südlichen Bayern.

Palaeontographica sv. XXXIL,
Marsson

Tir., Die Bryozoen

1885.

der weissen Schreibkreide

der Insel Rügen.

Dames

W. & Kayser E.

Palaeontologische Abhandlungen sv. IV., 1887.
Noetling Fr., Die Fauna
karte

Preussens,

sv.

des samländischen
VI.

čís.

Tertiärs.

II. Theil.

Abhandlungen

der geolog. Special-

4.

Pergens E., Revision des bryozoaires du cretacé figurés par d’Orbiny. I. Partie, Cyclostomata.
Memoires de Soc. belge de Geolog. 8 Hydrologie, sv. III. 1890.
— Les Bryozoaires du Tasmajdan 4 Belgrade.
Proces verb. de Soc. Malacozool. Belgigue, sv. XVI.
— Notes supplementaires sur les Bryozoaires du Tasmajdan.
Ibidem sv. XVI
— Notes praeliminaires sur les Bryozoaires fossiles de Kolosvar.
Proces verb. de Soc. Malacozool. Belgigue, sv. XVI.
— Zur fossilen Bryozoenfauna von Wola Luzanska. Bulletin d. Soc. belge de Geologie, d. Palaeontologie 8: Hydrologie, sv. III. 1889.
— Pliocáne Bryozoen von Rhodos. Annalen des k. k. naturhist. Hofmuseums. 1887.
— & Menieur, Notes sur les Bryozoaires de l’etage Garumnien de Faxe.
Annales Soc. Roy. Malac. de Belgigue, XXI.
Sacco F., Catalogo palaeontologico del basino tertiario del Piemonte.
Bolletino de Soc. geol. italiana, sv. VIII.
Tenison-Woods, Corals and Bryozoa of the Neozoic Period in New Zealand.

Colon. Mus & geol. Survey depart. 1880.
Vine
—

G. R., A monograph of the Polyzoa
Ouart. Journal geol. Soc., svaz. 46.
Notes on british eocene Polyzoa.

of the Red

Chalk

of Hunstanton.

Proceed. Yorksh. geolog. 8: polytech. Soc., sv. 11.
—
—
—
— —

A monograph of Yorkshire carboniferous and permian polyzoa.
Ibidem sv. 11.
Further notes on the Polyzoa of the Lower Greensand and the Upper Greensand of Cambridge.
Ibidem sv. 11.
The Polyzoa of the Hunstanton Red Chalk. British Association New Castle Meeting.
Notes on a species of Entalophora from Neocomian Clay of Lincolnshire.
Annales & Magazine of natur history, serie 5. sv..19.

— Notes on the Palaeontölogy of the Wenlock Shales of Shropshire.
—

Proceed. Yorkshire geolog. & polytech. Soc., sv. 9.
Notes on the Polyzoa and other Organisms from the Gayton Boring Northamptonshire.
Journal of the Northamptonshire Nat. hist. Soc. & Field Club, sv. IV.
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Vine G. R., Notes on Polyzoa of Caen and Ranville now preserved in the Northampton Museum.
Ibidem sv. V.
— Notes on the Classification of Cyclostomatous Polyzoa old and new.
Proceed Yorkshire geolog. 8 polytech. Soc., sv. IX.
— Notes on the Classification of palaeozoic Polyzoa.
Ibidem sv. XI.
Waters A. W., North Italian Bryozoa.
Ouart. Journal geol. Soc., sv. 46.
— On Tertiary Chilostomatous Bryozoa from New Zealand.
Ibidem sv. 43.
— On Tertiary Cyclostomatous Bryozoa from New Zealand.
Ibidem sv. 43.
Ubaghs 7. C., Description géologigue et palaeontologigue du sol de Limbourg, 1879.
Konečně jest mi vysloviti díky panu prof. Dru. „4ní. Pričovi za laskavé zapůjčení originálů
křidových mechovek českých, panu prof. Dru. Of. Novákovi za mnohou cennou radu, panu prof.
Dru. Fr. Vejdovskému za zapůjčení odborných spisů o mechovkách žijících, a panu učiteli .4/. Horáčkoví
za mnohou zprávu a přátelskou službu.

2. Příspěvky ku morfologii.
Při prohlížení četných průřezů mechovek z hlíny kaňkovské objeveny některé znaky, které
snad by mohly přispěti ku lepšímu poznání morfologickému těchto živočichů. Zmíním se proto
ve stručnosti o poměrech, jež mohl jsem pozorovati na výbrusech těchto, při čemž ovšem nebudu
opakovati základní věty obsažené v popisech, které podali Busk, Pergens, Zčite/, Vine a j., nýbrž
spíše chci předpokládati, že jsou všeobecně známy. Nejen číselným poměrem, nýbrž i přirozenou
povahou lze vysvětliti, že více pozorovati jsem mohl mechovky kruhoústé než oružnaté.
O pórech. Jedním z důležitých znaků při popisování zkamenělých mechovek jsou póry, to
jest malé dutinky na rozličných místech v kostrách mechovek se vyskytující. (Pergens rozeznává
následující druhy pór:
|
1. Dutinky kosterne (cavites interscelettigues). Na některých druzích mechovek možno pozorovati, že vápenná stěna buňky poblíže ústí chová v sobě tu větší tu menší množství dutinek rozměrů as 0045 až 0054 mm (Eschara), aneb také jen 0003 (Actaea), které za živa vyplněny jsou
pletivem epidermickým. Zcela podobný zjev možno pozorovati u rodu Heteropora, jak o tom později
bude mluveno. Uzná-li se příbuznosť dutinek u Heteropora s těmito dutinkami kosternými, pak
ovšem ztratí tento tvar, Pergensem za základní typ pór považovaný, na významu svém.
2. Pöry spojovací (pores de communication), kterými sousedící buňky spolu spojeny jsou.
O pórech těchto domnívá se (Fergens, že snad jsou jen
druhem dutinek kosterných.
Póry takové mohl. jsem
pozorovati u rodu Ditaxia, kde však nejsou podivným
způsobem po celém trsu rozděleny, nýbrž omezují se jen
Vyobr. č. 2. Stěna buněčná druhu Ditaxia biseriata Pot. na buňky některé. (Vyobr. č. 2.) Stěny některých buněk
(Čís. praep. 26.) Zvětšena 180kráte.
er
Lg
s
04
m
ss
byly tak hojnými póry proděravěny, že průřez jejich při
větším zvětšení měl podobu lamelly růžencovitě zaškrcené.
3. Póry, které spojují vnitřek buňky se středem a nalezeny byly u rodu Microporella.

©
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4. Vniterné dutinky (pores intermediaires) pozorované u žijícího druhu Diastopora obelia John.
Podobně pojmenovány byly dutinky u rodu Lichenopora, které povstaly tím, že jednotlivé buňky
jsou o sobě, nikoli zasazené do společné hmoty, nýbrž spojené spolu výběžky. (Tab. IV. vyobr.

č. :2.) Mezery mezi těmito výběžky tvoří právě vniterné dutinky.
5. Chodby sesilovací (canaux de renforcement) u rodu Idmonea slouží k tomu, aby sesilily
trs a nejsou následkem toho také ve stejném počtu po celém trsu rozloženy, nýbrž dole poblíže
základné jest jich více než nahoře. (Pergens našel dole až 40, nahoře pak jen as 4.
U našich druhů (tab. II. vyobr. č. 5.,9. a 11.) jest takových chodeb vždy jen menší počet
4—6 i také na části dolení, což by se dalo snad vysvětliti tím, že druhy naše tvoří vesměs malé
trsy, kterým netřeba přílišného sesilování. Dle mého mínění
patří sem i sesilovací chodby u rodu Osculipora. Na příčném
průřezu druhu Osculipora plebeja (vyobr. v textu č. 3.) vidíme
přečetné buňky seřaděné tím způsobem, že větší jsou na přední
T
A O
EN
straně, která nese ústí, kdežto směrem do zadu jsou buňky
NR,
.
TEN
stále menšími. Sestavení toto dokazuje, že buňky berou svůj
počátek na zadní straně trsu a kloní se na venek do předu.
Po stranách proříznuty jsou výběžky, na jichž koncích umístěna jsou i ústí. Zadní čásť trsu obdána jest přídavnou
hmotou na průřezu půlměsíčitou, ve které roztrouseny jsou
Vyobr. č. 3. Přičný průřez prsem druhu Oscudi.
hojné buňky. Tato přídavná hmota liší se ostře od hmoty
pora plebeja Nov., zvětšen 26krát. (Č. praep. 2.)
s -hlavními buňkami a sesilovací chodby nejsou v průřezu
kruhovité, nýbrž elliptické a neměly zajisté jiného účelu, než podobné chodby u rodu Idmonea.
6. Přídavné buňky (tubes accessoires) u rodů Heteropora, Ceriopora. Na povrchu těchto
rodů otevírají se ústí dvojího druhu. Jedna ústí jsou veliká, kruhovitá a otevírají se jimi hlavní
buňky, druhá jsou menší a náležejí buňkám přídavným. (Tab. III. vyobr. č. 6., tab. IV. vyobr. č. 3.)
M

a

»

c

U Heteropora costata d'Orb (vyobr. v textu

č. 4.) povstávají buňky ty teprve u povrchu
a tvoří proto na průřezu příčném tmavý
lem. (Tab. III. vyobr. č. 8.) Vznikají tím,
| že se stěn hlavních buněk oddělují se lamelly, které rovněž několikráte se dělí a
tím dávají vznik četným malým dutinkám.
Dělení

to

jest

ovšem

nepravidelné,

buňky

Vyobr.

č. 4.

Přídavné

buňky u — Vyobr.

přídavné nejsou sobě stejné a rovněž istěny © druhu Heteropora costata d'Orb.
mezi

nimi

nej sou

stej ně

široké.

Na

někte-

26kr. zvětšené.

(Čís. praep. 9.)

č.5

Část podélného průřezu

udruhu Ditaxia diseriata Poč.
zvětšena

26kr.

(Čís. praep. 25.)

rých buňkách rodu Ditaxia pozorujeme zvláštní zjev (vyobr. v textu č. 5.).
"Stěny mezi buňkami hlavními na venek ústícími nejsou zde vyplněny pletivem buněk přídavných, nýbrž stěny ty jsou naopak téměř úplně celistvé, mohutné a jen tu a tam objevují se
v-nich nepravidelné otvory, které na průřezu podélném bývají kruhovité neb všelijak protažené.
Význam zjevu toho nesnadno se dá vysvětliti. Jest zřejmo, že typickým tvarem přídavných buněk
jest onen, jaký seznali jsme u druhu Heteropora costata d'Orb (vyobr. v textu č. 4.), a že zjev
popsaný u Ditaxia biseriata jest jaksi anormální. Ovšem nelze rozhodnouti, ukazuje-li nám zjev ten
počátek buněk přídavných, aneb je-li to zbytnělé pletivo přídavných dutinek, čásť mocným přibíráním vápenatých uloženin přeměněná.
A v této anormální podobě rovnají se přídavné buňky
dutinám kosterným, jak Pergensem pod čís. 1. byly ustanoveny, a nelze mezi nimi najiti rozdílu.
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Ovicelly. Buňky, v nichž uchovávají se produkty pohlavní u mechovek kruhoüstych, povstaly
zvětšením některé normální buňky. To jest sice již dávno známo, pokud alé vím; dosud nevy+
obrazeno ani u tvarů žijících a tím méně ovšem u zkamenělých. Podávám tudíž vyobrazení dvou
průřezů trsem mechovky Entalophora soror Poč., na kterých ovicelly byly
narostlé. (Vyobr. v textu č. 6.) Již ze vnitřku počíná se buňka, která proměniti se má v ovicellu, značně šířiti. Ovicelly mají vnější obal poměrně
velice mocný, který jeví při značnějším zvětšení pod mikroskopem trojí
strukturu. Uvnitř a zevně jest vrstva, sestávající z tenkých lamell rovnoběžných, uprostřed zdá se pak složena býti ze sloupků na ovicellu kolmo
postavených. Buňky v bezprostředním sousedství ovicelly chovají se rozličně.
Někdy bývá jedna z nejbližších buněk uzavřena a zůstává v ovicelle saVyobr. č.6. Ovicelly u druhu motné, což by vysvětlití se mohlo tím, že snad nevyspěla v normální buňku,
Entalophora soror Poč. 13kr.
nýbrž právě následkem tohoto sousedství zakrněla.
zvětšené, (Čís. praep. 13.)
O koncových pupencích. Růst mechovek kruhoústých děje se pupenci
na konci větévek. V četných výbrusech, které jsem pořídil končinami terminálními u rozličných
druhů mechovek, mohl jsem pozorovati asi tento pochod:
:
Po straně jedné neb i dvou vedle sebe sousedících buněk (vyobr. v textu č. 7. a 8. a, b)
povstane slabá a malá příčka, která utvoří jedince nového. Pokračuje-li růst dále, objeví se po čase
v téže buňce mladé opět nová příčka a později zase jiná
a tak to pokračuje dále, až výsledek je 4 neb až 7 mladých, od okolí svého se lišících buněk. Jakým pořadem.
se buňky dělí, jest na zkamenělých velice těžko ustanoviti; soudíme-li však dle délky stěn na stáří buňky, tu
můžeme pozorovati, že prvotní buňka pupencová sama
stále se dělí, to jest ona odloučí po straně buňku dle
stáří 2., dále dá ze sebe vypučeti buňce 3., pak buňce

út

Vyobr. č. 7. a 8. Konce trsu druhu

Vyobr. č. 9. Průřez koncem trsu

a, b, mladé pupence. (Č. praep. 5.)

(Čís. praep. 7.)

Spiropora. verticillata Goldf spy —

4.,

5.

atd.

buněk

dle

Nee dak be

Tyto
v textu

Aspoň

na vyobrazení v textu č. 9. viděti sestavení

stáří

2, 3, 4, 5,

1, které

odpovídá

právě líče-

nému pochodu.
odloučené buňky tvoří na průřezech zvláštní typický tvar (vyobr.

č. 10.),

který podobá

se

jakémusi

klínu,

sestávajícímu

ze 2

až

7

buněk, jenž jest mezi buňky normální, obyčejně poněkud na straně jaksi
vražen. I navrhuji ku označení tohoto typického zjevu jméno klín pupencový
(německy Knospenkeil).
Podoba, postavení, jakož i počet buněk tohoto klínu
pupencového jest pak u rozličných druhů rozličná. Chci se
zmíniti o nejhlavnějších tvarech.
Jednoduchý klín pupencový nalezen byl u Entalophora
fecunda (vyobr. v textu č. 10.), vyčníval poněkud nad povrch a seVyobr. č. 11. stával zetří buněk mnohem menších než obě, které po jeho strad'Or, Průřez nách jsou. Buňky klínu seřaděny jsou pokud se stáří týče 2, 3, 1.
fa
Vyobr. č. 10. Průřez koncem
koncem
větévky,
Zcela podobný útvar nalézáme u Heteropora costata
větévky Enžalophora fecunda
13kr. zvětšený.
26kr. zvětšený. (Č. praep. 4.)
(Cis. praep. 4) d'Orb. (vyobr.v textu č. 11.), kde klín pukový sestává asi ze šesti
buněk, které jsou nad obyčej pravidelné a téměř souměrné, to jest podél hlavní osy kmene sobě rovny.

9
U Heteropora lepida: Nov. (vyobr. č. 9.) složen pupencový klín z 5 buněk, seřaděných
pravidelně dle schematu nahoře uvedeného.
U Heteropora costata d'Orb. na kuse rozvětveném (vyobr. v textu č. 12.), pozorujeme na
obou koncích klíny pupencové, sestávající ze 5 a 7 buněk. Seřadění zde
není jasně zřítí.
Dosud jednáno bylo o tom, kdy povstala při jediné buňce příčka
a po ní nový pupenec. Někdy však povstávají při dvou (vyobr. v textu
č. 8. a), neb i při více buňkách příčky, takže se vytvoří více klínů pupencových.
Dva klíny pupencové pozorovati možno tam, kde se později kmen
rozdvoji. Oba klíny původně poblíže sebe mění stále více svůj směr,
původně

rovnoběžný,

a roztahujíce buňku,

se na strany rozličné. Později kmen
obstarává

růst

ve

svém

která mezi oběma

se rozdvojí a každý

leží,

obracejí

klín pupencový

směru.

Vyobr. č. 12. Heteropora costata

Více než dva klíny pupencové můžeme pozorovati ve zvláštních
ným, zvětšen sl (Č. Praep. 9)
případech u tvarů palicovitě naduřelých, které přibírají nové buňky nikoliv
pouze v jediném směru, nýbrž na celém obvodu svém, čili takových, které nerostou pouze do
délky, nýbrž zároveň také i do tlouštky.
To bylo možno pozorovati u druhu Entalophora juvenis Počta, kde na průřezu jediným
trsem nalezeny tři klíny pupencové. (Vyobr. v textu č. 13, a, d, c.) Dva
z nich jsou vedle sebe, třetí na druhé straně kmene. Pokud se seřadění
týče, souhlasí buňky těchto klínů pupencových s pravidlem výše naznačeným.
Jak se dále s těmito klíny děje, nebylo možno pozorovati, poněvadž, jak z popisu druhu toho zřejmým bude, chová v sobě mladá
| stadia, která ve stavu dospělém posud poznána
6
nebyla.
O větévkách

rozvěivených.

V

úhlu,

který

© povstává rozvětvením kmene u mechovek kruho- ústých, objevují se někdy zajímavé poměry. Pergens (Revis. des Bryoz. du cretacé, str. 364) nalezl u druhu Spiropora verticillata Goldf. spec.
v úhlu takovém velikou buňku, jejíž původ a
účel

vysvětliti nevěděl.
U druhu Entalophora

fecunda

Novák

(vy-

/
Vyobr. č. 13. Průřez koncem © Vyobraz.č 14. Entalophora fecunda
větévky druhu Enfalophora © Novák. Průřez místem, kde větévky
se rozdělují, zvětšen 26kráte.
Juvenís Poč. 13kr. zvětšený.

obr. v textu č. 14.) jest v úhlu, kde větévky se
rozbíhají buňka obrysu srdcovitého, která uprostřed
dvě

nestejné

části.

Jedna

čásť,

na

vyobrazení

pravá,

(Čís. praep. 22.)
krátkou a tenkou
je

mnohem

menší

příčkou
než

(Čís. praep. 16.)
rozdělena jest na

druhá

na

vyobrazení

levá, která jest nepoměrně značněji prodloužená. U druhu Ent. fecunda jsou uprostřed trsu nadobyčej prodloužené buňky ve svazku (tab. III. vyobr. č. 14.), a tu jest ona větší čásť ze srdcovitého útvaru v úhlu rozvětvení posledním výběžkem těchto prodloužených buněk, tak ze ji
končí svazek prodloužených buněk, které tvoří u druhu Entalophora fecunda Nov. v hlavním pni
. jakousi dřeň.
Nazývám buňky ve středním svazku duňkami dřeňovými (něm. Markzelle), a jest tudiž výše
popsaná buňka poslední dřeňovou. Je-li dřeň vyvinuta také i ve větvích, tu tvoří pro každou větev
i

Dr. F. Počta: O mechovkách z Korycanakých vrstev.
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samostatný celek, se dření hlavního kmene nespojený. Dřeň postranních vetevek počíná stranou
v jakési vzdálenosti od dřeně kmene hlavního..
U jiných druhů má pak tato konečná buňka dřeňová tvar jiný.
AA \|
U Heteropora lepida Nov. (vyobr. v textu čís. 15.) jest podobného
N}
NK
obrysu, ale rozděluje se v hojný počet buněk menších» které také mají
Da
R
ještě hojné pletivo buněk přídavných. Zcela podobný tvar konečné buňky
JN
dřeňové vidime u Heteropora costata d Orb. (Vyobr. v textu &. 12.)
Původ těchto konečných buněk dřeňových dá se, trvám, vysvětliti
snadno. Má-li hlavní kmen některé mechovky na svém vrcholu dva klíny.
pupencové, tu bude zajisté kmen takový znenáhla se děliti ve dví. Buňky
starší, položené mezi oběma klíny, budou napínány, svrchní stěna jejich
bude spojenou silou obou klínů protahována. Následkem toho bude ovšem
buňka deformována a sice, poněvadž síly obou klínů pupencových působí
ve směru opačném, bude buňka deformována do šíře, t. j. bude širší než
všecky ostatní buňky. V široké buňce takové povstanou pak novými
Nová Řez místem, kdo větévky
příčkami nové buňky, jak tomu nasvědčují poměrně tenké stěny buněk,
se dělí, 26krát zvětšený.
poblíže konečných buněk dřeňových ležících.
(Čís. praep. 7.)

8. Popis druhů.
Soustava
ústých,

tu

mechovek

vyhovuje

není

ovšem

dosud

soustava

celá přesně
navržená

ustanovena.

Marssonem

a

Pokud
opravená

se týče

mechovek- kruho-

(Pergensem

úplně

všem

požadavkům. Jinak se to ale má u mechovek oružnatých, které pro velikou rozmanitost nepodařilo
se roztříditi ve větší oddělení, tak že ohraničují se jen jednotlivé čeledi. U mechovek kruhoústých přidržím se soustavy hořeji uvedené a odkazuji na spisy obou navrhovatelů, kde důvody a výhody
této soustavy blíže jsou vyloženy.
Dle této soustavy

dělí se mechovky

I. Solenoporina.

kruhoüste
I. Ceina.

na:
Ill. Melicertitina.

I. oddělení:

Solenoporina.
Buňky se rozšiřují nepatrně k ústí svému. Ustí zaokrouhleno, zaujímá celý průměr buňky.
Ovicelly tvoří sáčky, které otevírají se na venek jedním neb více otvory.
Celed:

Diastoporidae.

Trsy plizive z buněk rourovitých a na konci vyzdvižených.
neb s více otvorů na povrchu trsu.

Rod Stomatopora,

Ovicelly v podobě

váčků s jedním

Bronn 1825.

Trsy jsou plíživé, přirůstají na předměty cizí a sestávají z buněk protáhlých aneb vejčitých,
které pojí se k sobě v řadě pouze jediné aneb i ve více řadách souběžných. Pučení jest koncové
(terminální).

il

Dříve čítaly se do rodu tohoto tvary, jejichž buňky jsou v řadě pouze jediné,
trsy víceřadé ustanoven byl zvláštní rod Proboscina Audouin.

kdežto

pro

(Pergens (Bryoz. du cretacé str. 327.) navrhuje, aby poslednější rod byl vymítěn, a odůvodňuje počínání své tím, že oba rody přecházejí znenáhla, avšak zůplna do sebe. On uveřejňuje
zajímavý nález mechovky pocházející z virtemberského liasu, jejíž trs počíná v podobě, jakou vidíme
u rodu Diastopora, rozděluje se ve větve hlavní, sestavené z více řad, jako u rodu Proboscina,
a dále ve větve druhotné, jednořadé, jako rod Stomatopora.
Hamm (Bryoz. Mastr. Ober-Senon, str. 24. a 26.) ponechává rodu
dřívější, přičítá však rod Proboscina ku rodu Diastopora bez udání důvodů.

Stomatopora

rozsah

Hlavním důvodem, že přidržel jsem se názoru (Perpensova, byl mi druh Stomatopora divaricata Roem. sp., který oba hlavní znaky rodů Stomatopora i Proboscina na trsu jedném spolu
spojuje, jak možno viděti z vyobr. č. 1. na tabuli I.
Stomatopora

divaricata

Roem.

sp.

Tab. I. vyobr. č. 1.—4.

1871. H. B. Geinitz. Das Elbethalgebirge in Sachsen. I. díl str. 112. Tab. 28. obr. č. 1., 2.

Základ rozložitého trsu tvořen jest širokým povlakem, na němž jest několik ústí. Z něho
vybíhají pak četné větve, z nichž slabší mají buňky v řadě jediné, silnější pak v řadách dvou až
třech. Postranní větvičky od těchto silnějších větví vybíhající mají buňky opět jen v řadě jediné.
Jednotlivé buňky jsou většinou elliptické, široké, zaškrceninu mívají znáti nejlépe na hlavním
svém podkladu který tvoří po obou stranách jednořadých větví lem. Tento základní lem nalézáme
u všech druhů, které vykazují znaky rodů Proboscina i Stomatopora zároveň, a zdá se proto býti
nejlepším důkazem toho, že trs za příhodných okolností může míti i větévky s více než jedinou
řadou buněk. Rozměry jednotlivých buněk jsou: délka 0:5—0°65 mm, šířka 04—05 mm. Některé
trsy mají však buňky poněkud delší a útlejší, nikoliv tak uprostřed naduřelé, které jinak úplně sou‚hlasi s buňkami elliptickými. Rozměry protáhlejších buněk jsou podobné; délka obnáší 05—07 m,
šířka 0:3—04 mm. U předu jsou buňky dosti mohutně povytaženy v kruhovité ústí, které měří
as 008—0-12 mm ve vnitřním průměru. Řady buněk rozvětvují se bez pravidla, jednou nová větev
tvoří ostrý, jindy tupý úhel, rovněž i počet buněk v jednotlivých větvích jest nestálý. Často větve
splývají do sebe aneb se křižují, aneb i nad sebou leží. Na povrchu některých, zvlášť dobře zachovaných buněk vidíme jemné a dosti pravidelně seřaděné vynikající tečky čili velice nepatrná zrnka,
u většiny jest však povrch, snad odřením, hladký.
Výše vzpomenutý jedinec chová -znaky rodů. Stomatopora i Proboscina zároveň. Široký
povlak s více otvory čili ústími buněk upomíná na rod Proboscina; podobně i víceřadé větve.
Druhotné větve sestávají však již jen z jediné řady buněk a jsou, zvláště od základního povlaku
vzdálenější, již úplně rovné jiným trsům druhu toho, které vidíme na jiných jedincích někdy

v malých útržcích.

Na společném kmeni, kde ještě buničky jsou postaveny ve více řadách, nejsou

ještě pravidelné, nýbrž pozměněny tím, že nejsou pravidelně postaveny, aniž dobře ohraničeny
a i ústí jejich nejsou stejných rozměrů. Teprve ve větvích s jedinou řadou buněk počiná pravidelnosť. Druh tento vyskytuje se dosti zhusta na rozličných miskách mlžů, na stromovitých trsech
jiných mechovek a p. Na svrchní ploché misce ústřicové nalezeno bylo množství trsů v chomáči
'seskupených, které i na druhou stranu misky přecházely a zde tvořily nepravidelné shluky. Táž
2
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miska chová na sobě i silně rozvětvený trs se společným víceřadým základem, jak vyobrazen
„ L tab. L
Podobný, však mnohem pravidelnější a užšími ústími opatřený druh, vyobrazuje dOrbigny
(Palaeont. franc. tab. 629. &. 5.—8.) pod jmenem Stom. linearis.
Stomatopora

minuscula

nov. spec.

Tab. I. vyobr. č. 5., 6.

ramen,

Trs velice jemný, plíživý, sestává většinou ze dvou, k sobě v pravém úhlu postavených
která někdy se ještě podvojují. Buňky jsou velice jemné, prodloužené a úzké. Ústí jejich

protaženo

v dlouhou

rourku,

která

ale

bývá

obyčejně

uražena

Na

jednom

trsu

zachovalo

se ústí

pouze jediné, kdežto ostatní buňky ukazují na místě, kde vynikala rourka s ústím, vylomený otvor;
na druhém trsu téhož druhu jest rovněž naznačeno ústí jediné. kdežto místa ústí druhých jsou bud
jen slabě naznačena aneb vůbec nezřejma. Někdy i svrchní stěna buňky bývá proražena, tak že
viděti úzký vnitřek. Rozměry buněk jsou velice nepatrny; délka obnáší 0'5—0:6 mm, často však
setkáváme se mimofádně s buňkou zvláště dlouhou, šířka O-13—015 mm, ústí měří ve svém
vnitřním průměru až 006 mm.
Svou

útlostí

liší se tento

druh

ode

všech

dosud

známých.

Domněnce,

že je to

snad mladé.

stadium jiného druhu, odporuje silně vytažené ústí.
Na skořápce mlže Exogyra, zároveň s druhem Stom. divaricata a pak i na jiných zkamenělinách, většinou ale špatně zachován s ústím uraženým, tak že určení jest velice obtiZno. Stomatopora

constricta

nov. spec.

Tab. I. vyobr. č. 7., 8.

Trs

velice

zajímavého

druhu

tohoto

sestává

z řady

buněk,

která

na

obou

koncích

se roz-

dvojuje a v mírných obloucích probíhá. Buňky jsou protáhlé a pokud se šířky týče nestejné,
počátek jejich bývá značně užší než naduřelý konec přední poblíže ústí. A tak podobají se vnější
podobou svou buňkám rodu Hippothoa z oddělení oružnatých. Ustí jest kruhovité, dosti mocně
povytaženo a sedí na svrchní stěně buňky. Rozměry buněk jsou: délka 0:6—0-8 mm, šířka u před- *
ního konce 02 mm, u zadního 0:08—0-1 mm, ústí ve vnitřním průměru 005 —0*07 mm.
Dosud nalezen pouze jediný exemplář, který není přiliš dobře zachován, poněvadž ústí buněk nejsou někde dobře viditelna.
Podobá se poněkud rodu Stom. gracilis u « "Oröignyho. (Palaeont. franc. str. 843. tab. 758.
č. vyobr. 17.—18.)
4

Stomatopora
Proboscina Suessi Novák,

V

hlíně z Kaňku

Suessi

Novák

sp.

Beitr. zur Kenntn. d. Bryoz. böhm. Kreidef.,
tab. IV. vyobr. č. 25—26.
nalezeno

as

5 jedinců

tohoto

druhu

str. 27, tab. v.

rozličné

vyobr. č. 14—19,

podoby a rozličných rozměrů,

a

et

které celkem souhlasí s popisem i vyobrazením v základním spise prof. Nováka, zvláště pokud se.;
týče velikosti buněk a vnějšího úzce listového obrysu. Druh tento tvoří zřejmý přechod ku rodu
Diastopora (viz Novák, Beitr. z. Kenntn. Bryoz. b. Kreidef., tab. IV. vyobr. č. 26.).
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Stomatopora

intermedia

Noväk

sp.

Tab I. vyobr. č. 24.
Proboscina

intermedia

Novák,

Beitr.

zur Kenntn.

d. Bryoz.

bohm.

Kreidef., str. 26,

tab.

V.

vyobr.

č.

1.—13.

V materiálu, jenž mi byl po ruce, nalezeno několik málo jedinců.
Zajímavý jest malý trs se 2 větvemi, z nichž levá má buňku vejčitě naduřelou a malou
tečkou opatřenou. Rozměry této nad obyčej zveličené buňky jsou v m1: největší délka 05, největší

šíře

0-28.

Možno domýšleti se, že zjev tento souvisí s rozmnožováním a že naduřelá buňka jest
vlastně ovicellou.
Waters (On tertiary cyclostom. Bryozoa from New Zealand str. 342) stotožňuje druh tento
se žijícím dosud tvarem Stomat. major a přisuzuje mu tudíž značné stáří. O správnosti tohoto
úsudku, který by. vrhal zajímavé světlo na malou proměnlivost ve vývoji mechovek, bude lze
vysloviti se teprve porovnáním recentního druhu s našimi exempláry.
Stomatopora

disjecta

nov. spec.

Tab. I. vyobr. č. 19.

Trs veliký, na pět větví rozdělený, které vycházejí ze společného kmene. Plíží se po kuse
skořápky ústřicové provrtané a rozbité a to nikoliv ve ploše jediné, nýbrž spíše na místě, které
jest následkem rozrušení hmoty skořápkové nerovné, tak že plocha, na níž se rozprostírá jedna
čásť trsu, která vyznamenává se vyvstávajícími konci buněk, tvoří s plochou, na které se rozkládá ostatní čásť trsu, téměř pravý úhel. Prve vzpomenutá čásť trsu jde do prohlubiny, která
jest vytvořena ve hmotě skořápky ústřicové, tak že se zdá, jakoby vnikala do skořápky. Buňky
' nejsou stejně hustě po povrchu rozdělené, na dvou vodorovných větvích jsou hustší než na ostatních
třech. Jednotlivé buňky jsou rourovité, končí kruhovitým ústím a jejich konec zvláště na některých
místech zdvihá se do značné výše, tak na krátké postranní větvi, která sestupuje dolů po ploše
skloněné.
Pokud

se rozměrů

týče,

tu jsou

buňky

rozličné

délky,

šíře

měří

O-13—0-15

mm

a ústí

má

vnitřní průměr na 009—0'1 mm. Konce větví všech jsou palicovitě naduřelé a mají větší počet
pupenových buněk, které jsou sice od sebe oddělené, ale přece ztrácejí na samostatnosti.
V jakém poměru jest nový druh tento ku množství dosud popsaných a také někdy i jemu
podobných druhů, nesnadno lze určiti, poněvadž až dosud každý téměř dobře zachovaný exemplář
byl popisován u rodu Stomatopora za druh nový a poněvadž nebyly udávány ve starších popisech
rozměry buněk, ano ani u vyobrazení uváděno nebylo, při jakém zvětšení byly kresleny.
Od

Stom.

Suessi Novák

sp. liší se mocným

svým

rozvětvením

Rod Diastopora, Lamouroux

a pak i značnějšími rozměry.

1821.

Trsy jsou plíživé, tu více, tu méně přirostlé, obrysu ledvinovitého, listovitého, kruhovitého,
aneb jsou i v podobě nepravidelných povlaků. Buňky, jež mají üsti protaZenä, tu více tu méně
volná, střídají se bez pravidla. Ovicelly tvoří váčky měchýřkovité, na povrchu trsu, s jednim neb
i více otvory.
Pergens (Bryoz. du cretace str. 327) připojil k rodu tomuto i rod Berenicea, který 4 Jróigny
utvořil pro mladá, ještě terčovitě kruhovitá stadia.

14

Hamm

(Bryoz.

rod Berenicea

mezi

Mastr.

Ober Senon str. 24)

»nejdůležitější

synonyma«

ve svém

rodu

velice

Diastopora,

stručném

popisu

aniž by slovem

rovněž

staví

počínání toto *

odůvodnil.

Sem dle mého mínění dlužno i počítati trsy v podobě neurčitě omezených plátů, na nichžkruhovitá ústí leží nepravidelně aneb v nezřetelných pětičetách (Ouincunx). (Na tvarech takových
jen výjimkou lze pozorovati shora hranice jednotlivých buněk. Na průřezu vidíme (tab. II. vyobr.
č. 12., 13.) buňky často ve více řadách nad sebou a jen některé otevírati se na venek.
Podobné tvary sefadil Marsson (Bryoz. Schreibkr. Rügen str. 16) do nového rodu Cryptoglena, jehož diagnosa*) provázená ne příliš zřetelným obrazem (tab. I. vyobr. č. 3.), nehodí se však
na tvary výše vzpomenuté.
Rod Stomatopora má trsy stromovitě rozvětvené z jediné neb i z více řad buněčných
sestávající; rod Diastopora však má trsy plátovité, na nichž buňky jsou rozloženy bud paprskovitě: .
směřujíce zadním koncem svým ku bodu počátečnímu aneb nepravidelně, často v nezřetelných pěti
četách. Oba tyto rody spojuje tvar Stom. Suessi Novákem vyobrazéný, kde řady buněk přecházejí
z polohy rovnoběžné do paprskovitě rozložené.
Ze druhů rodu Diastopora příslušících, které v korycanské hlíně pod Kaňkem byly nalezeny,
náležejí do oddělení, jež má buňky paprskovitě seřaděné, druhy tyto:
circularis Počta
concreta Počta
Druhy,

folum Novák spec.
pilosa Novák spec.

které tvoří nepravidelné platy s ústími nepravidelně
angulus Počta
bacca Počta
difluens Novák spec.
protracta Počta.

roztrousenými, jsou:

echinata Počta
exigua Počta
procera Počta.

Mimo dospělé trsy možno nalézti v hlíně kaňkovské ještě dosti četná mladá stadia, která
mají teprve několik málo buněk úplně vyvinutých, za to ale tlustý obvodní val, ve kterém, jak
známo, jsou pupeny. Podávám vyobrazení těchto stadií na tab. I. vyobr. 9.—12., ježto bližší určení
není možno, ač lze rozeznati 2 typy, jeden s buňkami menšími a užšími, druhý s buňkami většími
a Sirsimi.
Diastopora
Tab.

I

vyobr.

circularis nov. spec.
č. 13, tab. II. vyobr.

č. 81.

Trsy jsou malé, kruhovitého aneb vejčitého obrysu a sestávají z malých buněk, které spořádány jsou paprskovitě od středu trsu. Buňky jen málo vynikají předními konci svými nad povrch,
měří as 008—0'1 m v šíři a nestojí v pravidelném uspořádání, nýbrž jen směr jejich jest paprskovitý. Ústí je kruhovité aneb vejčité a měřívá ve svém vnitřním průměru 0:04—0:05 mm. Trs
sám bývá tlustý a má, zvláště u některých jedinců, kol do kola množství pupenů, které se po stranách
jednoduchým otvorem otevírají aneb i po straně odřeny bývají, tak že lze vnitřek buněk viděti.
Rourovité buňky, předním koncem málo pozdvižené, bývají stejné, jak u jedinců větších, tak i menších,
někdy se zdá, jakoby větší jedinci měli menší buňky, než trsy menší.
*)
geschlossenen

fast

Diagnosa

bleibend.«

tato

Nebenzellen.

stielförmiger Basis

sich

zní:

»Stock

Hauptzellen

aus
auf

blattförmigen,
der

Oberfláche

einschichtigen
undeutlich

allmählich erweiternd, rosenkranzförmig

Lappen

guincuncial

eingeschnürt,

bestehend,
ausmiindend,

nur

auf einer Seite mit Zellen und

Nebenzellen

aus

sehr verdünnter,

bis zur Oberfläche fortlaufend, aber geschlossen

-
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Na jednom

trsu

nalezena

ovicella

v podobě

malého

as 065

11:2

dlouhého

váčku,

který

byl

© až na samém obvodu a na svém povrchu opatřen byl několika malými otvory.
Nade vši pochybu jsou však tvary zde popisované, mladými stupni ve vývoji a jen proto
byly ustanoveny za nový druh, že dílem jsou význačným typem a dilem že nebylo možno najíti
druh, jehož by snad byly mladým stadiem.
Diastopora

concreta

nov. spec.

Tab. I. vyobr. č. 20.

Pokud

z úlomků

možno

souditi,

tvoří

trsy

polokruhovité

neb

ledvinité,

1—1-25

+411

široké

a 0"76—1 mm dlouhé povlaky a rozeznávají se od všech dosud známých tvarů svými značnými rozměry.
Buňky vybíhají ve směru od středu na všecky. strany paprskovitě, nejsou ale v pravidelných řadách,
nýbrž kupí se nepravidelně. Ony jsou krátké a široké, obzvláště na obvodu trsu. Buňky uprostřed
trsu měří as 0:6 mm v délce, u obvodu jsou kratší 03—0'5 wm a jsou uprostřed trsu as 023 min,
dále u obvodu až 0'4 mm široké.
Předním svým koncem pozdvihuji se nad povrch a to zvláště u buněk středních, kdežto
buňky na obvodu jen malou částí se vyzdvihují. Ústí je kruhovité a měří u buněk ve středu trsu
as 0:08 mm, dále u obvodu až 0-15 mm ve vnitřním průměru.
Diastopora
Berenicea folium Novák, Beitr. z. Kennt.

Diastopora
Berenicea pilosa Novák, Beitr. z. Kennt.

S druhem předešlým
též nesnadno určitelných.

folium

Novák

d. Bryoz. bohm.
pilosa

Novák

d. Bryoz. bohm.

nalezen v několika

sp.

Kreidet. str. 20. tab. IV. vyobr. č. 11.—14.
sp.

Kreidef. str. 21. tab. IV. vyobr. č. 1.—10.

exemplářích,

často nepříznivě zachovaných

a proto

Diastopora angulus nov. spec.
Tab. II. vyobr. č. 31.. 32.

Malý a jediný trs nalezen na úlomku jakési skořápky. Jest v podobě tlustého a protáhlého
plátu uprostřed zvýšeného, tak že má podélnou uprostřed probihající hranu, na které jsou postavena
v řadě ústí buněk. Následkem toho středního zvýšení a hrany dosti ostré, je průřez trsu trojhranný.
Na

obou

bocích

jsou

ústí buněk

kruhovitá,

nepravidelně

roztrousena,

jen

místy

zdá

se,

že

stojí

v pětičetách. Hranice jednotlivých buněk nelze při pohledu shora rozeznati. Ústí buněk jsou po„měrně velice nepatrná, měříce 0:03—004 m»m ve vnitřním průměru, a jsou ohraničena pouze
slabým valem.
Diastopora

bacca nov. spec.

Tab. I. vyobr. č. 17.—18.

- © Jest velice typický a snadno rozeznatelný druh. Trs v mládí naduřuje palicovitě (tab. [.
vyobr. č. 16.) a má v ten čas kruhovitá ústí dosti řídce roztrousena a jen ku konci jsou ústí

hustší a kupí se tu také i k buňkám půpencovým. Později proměňuje se trs ve pláty, tu větší tu
menší, na nichž ústí jsou již dosti stejnoměrně roztříděna. (Tab. I. vyobr. č. 27.) Na některých
„místech zdá se, jakoby ústí stála v pětičetách, než rozvržení to není ani stálé aniž zřetelné. Hranice
jednotlivých buněk, při pohledu shora, znáti bud jen slabě, anebo vůbec nejsou naznačeny. Ústí
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buněk jsou poměrně veliká a vynikají na povrch v podobě bradavek. Bradavky ty děkují původ
svůj poměrně tlusté stěně buněčné, jak to již také z mír jednotlivých částí buněčných -vysvítá, Ústí
ve vnějším průměru svém měří 0'13—0'16 mm, ve vnitřním 0:06—009 mm, tak že na stěnu
buněčnou více než 0:03 mim vypadá. Povrch nebývá dostatečně zachován, zdá se, že byl zrněn.
Podobné však větší tvary vyobrazuje d'Orbigny (Palaeontolog. franc. tab. 760. vyobr. č. 1.—3.)
pod jménem Reptotubigera elevata, kterýž druh liší se hlavně pravidelným postavením ústí do řad.
Mimo to přichází v podobě silně naduřelých palic, kdežto náš druh jen z mládí jest palicovitý
a ve stáří šíří se do plochy.
Diastopora diffluens Novák sp.
Tab.

Proboscina diffluens Novák, Beitr. z. Kenntn.

I. vyobr.

č. 12,

13.

d. Bryoz. d. böhm.

Kreidef. str. 26, tab. V. vyobr. č. 10.—13.

Druhu toho nalezeno bylo několik kousků, jichž bylo použito ku zdělání průřezů příčných.
Na průřezích těch objevují se nám buňky nestejné velikosti dle toho, kterou části buňky řez veden
byl, a vidíme dále, že buňky nejsou pouze ve vrstvě jediné, nýbrž někdy i ve vrstvách 2, tak že
tudíž pod sebe zasahují. Některé z nich na průřezu přímo otevírají se na venek.
Pokud se popisu druhu toho týče, odkazuji na pojednání uvedené.
Yıv

Diastopora

protracta

nov. spec.

Tab. I. vyobr. č. 15.—16.

Trsy jsou malých rozměrů a mají podobu nepravidelných povlaků. Na povrchu buňky
předním koncem svým mocně do výše pozdvíženy, tak že 0'5—0*9 mm nad povrch vynikají. Ústí
jest kruhovité a jest na konci rourky, kteráž měří ve vnějším průměru 0-2-—0*3 mm. Vnitřní
průměr ústí jest 0-1—014 m.
Ústí jsou na povrchu nepravidelně roztrousena, někdy v jakýchsi
nezřetelných řadách seskupena. Hranice jednotlivých buněk bývají shora -dobře zřetelny. Rourky,
ve které buňky na předním konci svém vybíhají, bývají někdy odřeny, a pak naznačuje jen nezřetelně omezená jamka neb díra místo, kde rourka s ústím vynikala.
D’Orbigny (Palaeontol. franc. tab. 760. vyobr. č. 4.—6.) vyobrazuje podobný tvar pod jménem
Proboscina alternata, který však liší se od našeho nového druhu rozměry svými a pak i tím znakem,
že jest vícevrstevnatý. Poslední znak přiměl (Pergense (Bryoz. du cretacé str. 338.), že považuje
tvar Proboscina alternata za plíživý typ druhu Entalophora proboscidea. Zde popsané jednovrstevné
povlaky nedají se ovšem k rodu Entalophora nikterak přirovnati.
Diastopora

echinata

.,

nov. spec.

ea
a

un
nt.

Bun

u

Trs tvoří povlak cizího předmětu, který částečně byl zrušen, tak že je na jedné straně
prázdný vnitřek, kdežto druhý konec kamením jest vyplněn. Buňky na povrchu povlaku jsou velice ,
četné a hustě k sobě seskupeny, tak že prostor mezi dvěma buňkami jest asi 02 mm. Přední '
konec buněk jest silně vyzdvižen, tak že trs nabývá vnějš ího vzhledu trnitého. Buňky jsou bez.
pořádku seskupeny, nelze pozorovati žádné pravidlo, jsou ale namířeny jedním směrem vzhůru.
v délce měří as 03—05 mm a jsou poměrně velice úzké, neboť měří průměr vnějšího ústí as“
0:08 mm, průměr vnitřního ústí 0:04—006 1:m. Po jedné straně povlaku jest ovicella, zcela.
podobná oněm, které u plochých ledvinitých neb kruhovitých druhů shledáváme. Jest to naduřelý.

">.

Tab. I. vyobr. č. 21.—22.
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váček nepravidelné, laločnaté podoby, který měří as 0:15 1:1 v jedné a O'11 1m v druhé ose
a má as 6 malých otvorů.
Mimo vyobrazený a popsaný exemplář nalezen byl ještě ploský tvar těchže znaků.
Druh tento podobá se druhu Diast. tubulosa, k němuž čítá se i Berenicea megapora popsaná
d’Orbignym. (Palaeont. franc. tab. 635. vyobr. č. 1.—5., tab. 641. vyobr. č. 9., 10. a tab. 758.
vyobr. č. 13.) Francouzský druh jest však mnohem větších rozměrů, buňky jeho jsou na povrchu
od sebe na 05 m
vzdáleny, as 0'2—0'26 mm široké a mají ústí ve vnitřním průměru 008 až
0:1 mm široké.
Diastopora

exigua

nov. spec.

Tab. I. vyobr. č. 23.

Trs tvoří povlak cizího předmětu, který jest rozrušen, tak že vnitřek zaokrouhleného trsu
jest buď prázdný, aneb jest vyplněn kamením. Buňky jsou na povrchu dosti neurčité, nejsou po celé
délce své zřetelně naznačeny, nýbrž jen přední konec jejich poblíže ústí bývá zřetelně ohraničen.
Ústí jsou kruhovitá, vynikají v podobě as 0-1—0-2 mm dlouhé rourky nad povrch a leží bez
pravidla dosti roztroušeně, někdy jakoby do neurčitých řad seskupeny. Vnější průměr jejich jest
as 0-14—0:16 mm, vnitřní 0'06—008 wm. Jediný exemplář, který je vyobrazen.
Druhu tomu poněkud se podobají Diast. protracta a Diast. echinata, jež ale liší se jinými
rozměry, jak to zřejmo bude ze značných rozdílů měr udaných, jež se při srovnávání vyskytnou.
Diastopora

procera

nov. spec.

Tab. IV. vyobr. č. 23., 24.

Na skořápkách ústřic, ramenonožců a j. plíží se protáhlé tlusté trsy, které již pouhému oku
bývají nápadny svou hrubou dirkovaností. Jednotlivé buňky nejsou dobře ohraničeny, ústí jejich
jest téměř vždy poškozeno, tak že na venek vystupují buňky obyčejně celým svým průměrem, který
bývá elliptický, poněvadž buňky leží šikmo na plochu, ve které odření povstalo. Dá se předpokládati, že ústí buněk byla jinak zařízena, a že stav, ve kterém se nalézají nyní, povstal odřením,
ač jest ku podivu, že as na 10 jedincích nebyl nalezen jiný způsob zachování, kdežto u jiných
zkamenělin z téhož naleziště zachovány bývají často i nejjemnější ostny.
Při tomto stavu nerozhoduje ovšem míra ústí, kteráž také kolísá dosti značně. Obyčejně
měří ústí v kratší ose as 008 mm, v delší 012—0-16 mm. Některé exempláře jsou zvlášť odřené,
tak že i svrchní stěna buněk chybí, a že zřetelný bývá vnitřek buněk, jakož i jich šikmý směr.
Celkovým pohledem podobá se druh tento tvaru Semielea plana u d'Oróignyho (Palaeontol.
franc. tab. 738. vyobr. č. 12.—14.), který však nejen že vnitřní ústrojností svou náleží do jiného
oddělení, jak o tom později zmínka bude učiněna, nýbrž i má zřetelná ústí.
Čeleď Idmoneidae.

Trsy rozvětvené, smačklé, buď plíživé neb i volné, mají ústí na dvou předních stranách,
které splývají někdy v jedinou plochu. Na zadní straně není ústí; trsy jsou hladké a mají sesilovací buňky přídavné. Ovicelly mají podobu váčku, který otevírá se jediným ústím.
Rod

Idmonea

Lamouroux

1821

Trsy jsou stromovitě rozvětvené, obyčejně se tří stran smačklé, tak že průřez příčný jest
trojhranný. Buňky otevírají
.se na dvou předních bočných plochách, kdežto třetí. zadní plocha jest
Dr. F. Počta: O mechovkách z Korycanských vrstev.
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hladká, rovná aneb vypouklá bez ústí a někdy pokryta zvláštní epithekou. Přední dvě bočné
plochy splývají někdy v jedinou, tak že trs jest pak se 2 stran smačklý. Vzadu probíhají trsem
přídavné chodby sesilovací (canaux de renforcement u (Pergemse), které mimořádně otevírají se
na zadní hladké ploše malými otvory. Ovicelly v podobě váčku nemají stálého místa, někdy jsou
na zadní ploše, jindy na některé z bočných ploch.
Idmonea

prima

nov. spec.

Tab. II. vyobr. č. 7.—11.

Trsy stromovité, jemné a proto snadno rozrušitelné, podvojmo rozdělené a se tří stran
smačklé, tak že příčný průřez jest trojhranný. Napřed vyniká hrana proti zadní ploše postavená
a obě bočné plochy po obou stranách této hrany mají ústí buněk kruhovitá a od sebe nestejně
v řadách šikmých oddálená. Jen výjimkou obnáší mezera mezi oběma sousedními buňkami průměr
vnějšího ústí, a rovněž výjimkou sousedí dvě buňky těsně vedle sebe. V jedné řadě bývají obyčejně ústí tři vedle sebe, zřídka jsou 4, aneb schází jedno a jsou pak 2. Pokud se týče vzájemného poměru mezi řadami obou ploch bočných, tu pozorujeme, že se navzájem řady ty střídají.
Nikoliv všecky trsy vyznačují se však takovou pravidelností. Často celý trs bývá tu více,
tu méně stočený, tak že hrana přední rovněž se zatáčí, a při pohledu ze předu objevuje se brzy
jedna, brzy druhá bočná plocha. Zvláštním úkazem jsou zde obloukovitě zahnuté trsy (tab. II.
vyobr. č 10.) které někdy uprostřed zbytek matečného kmene ještě nesou, a tak dokazují, že
vlastně ze 2 větviček povstaly, a které jsou typickým a následkem této své zvláštní vnější podoby
snadno rozeznatelným zjevem.
Zadní plocha, která leží naproti přední hraně (tab. II. vyobr. č. 8.), jest rovná a podélně
rýhovaná.
Ústí vynikají málo nad povrch a jen poblíže přední hrany bývají na značnější vyvýšenině,
jsou kruhovitá a měří ve vnitřním svém průměru 0'04—006 mm.
Na průřezu podélném (tab. II. vyobr. č. 11.) vidíme buňky ze zadní části trsu vynikati
a ku předu obloukovitě se kloniti. Ony jsou téměř stejně široké; mladší či vyšší na trsu bývají
delší starších či zpodnějších. Za těmi vzadu probíhají pak přídavné buňky sesilovaci (canaux de
renforcement, Nebenzellen) v počtu 3—5, které od zpodu přímo aneb jen v nepatrných záhybech
do výše vynikají. Stěny těchto přídavných buněk sesilovacích objevují se pak na hladké zadní
ploše trsu jakožto podélné čáry. Na žádném jedinci, jež jsem zkoumati mohl, neotevírají se tyto
přídavné buňky na venek.
Na příčném průřezu, který jest obrysu trojhranného (tab. II. vyobr. č. 9.), vidíme elliptické
průřezy buněk nestejných rozměrů tak rozestavené, že od zadní plochy ku přední hraně přibírají
na šíři. Řez zasáhl 2 ústí, která buňkami na obvodu otevřenými naznačena jsou. U zadní plochy
probíhají pak úzké, v průřezu kruhovité, přídavné buňky sesilovací.
vv

.

- idmonea

decurrens

nov. spec.

Tab. II vyobr. č. 3.—6.

Trs má podobu úzkého listu, přední hrana jeho jest slabě naznačena, tak že obě -bočné
plochy do sebe přecházejí. Kruhovitá ústí buněk rozestavena jsou poněkud nepravidelně v řadách
šikmých, uprostřed se sbíhajících. Toto roztřídění buněk nejlépe si představíme, myslíme-li si, že.
hořeji popsaný druh Idm. prima jest shora tak smačklý, že střední hrana téměř vymizí. Hranice
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‚ jednotlivých buněk nejsou vždycky zřetelné, ústí jejich uprostřed trsu málo vyvstávající, na stranách
. však často až v rourku vytažena, měří as 0:05 mm ve vnitřním průměru.
Zadní plocha (tab. II. vyobr. č. 3.) jest slabě klenutá, hladká a rýhovaná podélně stěnami
buněk přídavných. Buňky tyto pouze na 2 místech nepatrnými otvory na exempláři vyobrazeném
otevírají se na venek. Druh ten velice vzácný — nalezen byl pouze ve 2 vyobrazených exemplářích — ukazuje na příčném průřezu (tab. II. vyobr. č. 5.) souměrné uspořádání buněk podobně
jako u druhu předešlého sestavených. Přídavné buňky sesilovací jen asi 4. Kolmý průřez, pro
vzácnost

druhu,

zhotoven

býti

nemohl.

Zevnějškem úplně podobný trs vyobrazuje a popisuje Marsson (Bryoz. Schreibkreide Rügen
str. 33. tab. III. vyobr. č. 4.), pod jménem Phormopora nov. genus, a staví jej do příbuzenstva
rodu Hornera.
Idmonea
Tab.

plana nov. spec.
II

vyobr.

č. 1., 2.

Trs jest podoby listovité, dole silně zúžený, nahoře pak rozšířený, tak že se zdá jakoby
se na 2 větve rozděliti chtěl. Přední hrana téměř nenaznačena, tak že trs jest vlastně ze dvou
stran, z předu a ze zadu smačklý. Buňky na přední straně nezřetelné, ústí jejich jsou kruhovitá
a měří ve vnitřním průměru 0'05—006 m1. Ona jsou sestavena do dvojích šikmých a poněkud
obloukovitě prohnutých řad, které se sbíhají ve středu trsu. Buňky jsou většinou jen málo předním
koncem svým vyvýšeny nad povrch, vyjma buňky po obou stranách, jejichž ústí jsou někdy až
rourovitě protažena. Zadní plocha (tab. II. vyobr. č. 1.) jest slabě klenutá, hladká a podélnými
ryhami pokryta, které naznačují hranice přídavných buněk sesilovacích. Nikdy na povrchu této
zadní plochy nelze nalézti otvor buněk přídavných.
Nalezen pouze jediný exemplář, který byl také vyobrazen, a následkem toho nebylo možno
poříditi řezu ani kolmého, ani příčného.

Čeleď Entalophoridae.
Trsy stromovitě
též buňky vedlejší.

rozvětvené,
Rod

po všem

povrchu

Entalophora

ústími pokryté.

Lamouroux

Mimo

hlavní buňky

často

1821.

Trsy stromovitě rozdělené mají větve volné a v průřezu příčném kruhovité. Buňky jsou
rozestaveny kol střední myšlené osy, kde také berou svůj počátek a otevírají se po celém povrchu.
Ústí kruhovitá jsou bez pravidla roztrousena, vynikají obyčejně nad povrch a jsou někdy i v rourky
-| protažena. Konce větví mají puky. Ovicelly jsou váčky jednoduché, které povstávají na rozličných
© místech kmene a jsou opatřeny několika malými otvory.
Rod tento obsahuje v sobě veliké množství druhů, které však spojeny jsou mezi sebou
nepřetržitými přechody, tak že nelze ustanoviti jednotlivým druhům určité meze. Obzvláště při
popisu poměrně malé zvířeny, ve které jest sice hojně zástupců tohoto rodu, ve které se však
přece vyskytují typy jen některé, jest velice obtížno jednotlivé vzory vystihnouti a ustáliti. Dle
mého mínění jest veškeré rozdělování rodu toho v druhy umělým, poněvadž extremy typů se sice
od sebe značně liší, ale spojeny jsou- úplnými řadami spolu, kteréž ovšem děliti se nedají.
Zajimavo jest, že rod tento, jak prof. Novák dokázal (Beitr. z. Kenntn. Bryoz. böhm. Kreidef.
str. 30, tab. VII. vyobr. č. 21.—-25.), přechází do rodu Discosparsa a sice druhem Ent. anomalissima, jak o tom pojednáno bude.
3
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Entalophora

proboscidea

Edwards.

Tab. II. vyobr. č. 28., 24.

Entalophora raripora Novák, Beitr. z. Kenntn. d. Bryoz. d. bohm. Kreidef. str. 32, tab. VII
tab. X. vyobr.č. 1.—2.

vyobr. č. 1.—5.;

Druh tento, po celé Evropě velice hojný, označován byl dosud více než 20 synonymy, jež
uvedeny jsou mimo v pojednání uvedeném ještě v Marsson (Bryozoen Schreibkreide Rügen str. 20), '
Pergens (Bryoz. du cretace str. 359) a j. Ja řídil jsem se v té příčině názory Pergense (U c.).
Podávám vyobrazení dvou největších trsů tohoto, v hlíně z Kaňku velice hojného druhu.

Rod Discosparsa d’Orbigny 1852.
Trsy maji podobu kruhovité desky, která jakýmsi stvolem přisedá. Buňky vycházejí z prostřední části stvolu a otevírají se na povrchu desky, seřaděny nezřetelně paprskovitě. Na okraji
desky vznikají mladé puky a zde i nové trsy berou počátek.
Discosparsa

extranea nov. spec.

Tab. III. vyobr. č. 32.—36.

Entalophora anomalissima

Novák pars.

Beitr. z. Kenntn. d. Bryoz. d. bohm. Kreidef. str. 29, tab. VII vyobr. 21.—23.

Trsy jsou veliké a mají podobu nálevek, zpodním užším koncem přirůstajících a nahoře se
pojednou v desku rozšiřujících. Na svrchní ploše desky otevírají se buňky kruhovitým ústím na
venek. Ústí měří ve vnějším průměru 03 wem, ve vnitřním 0-15—0-2 mm. Buňky vycházejíce
ze středu stvolu a jsouce předním svým koncem jen slabě nadzdviženy nad povrch desky, kladou
se odstředivě bez veškerého pořádku. Nejmladší buňky jsou na vnějšku, kdež kolem desky tvoří lem menších a hustě k sobě seřaděných buněk, které jsou co do vývoje nejmladší.
Zpodní čásť, kterou možno per analogiam nazvati stvolem, nemá buďto žádné, aneb jen
málo otvorů buněčných a jest obyčejně pokryta jakousi hladkou epithekou. Po stvolu probíhají
na zevnějšku buňky ku desce, z nichž silnější vynikají v podobě žeber. Bývá jich 5 neb 6. To jest
tvar, který úplně odpovídá diagnose rodu Discosparsa a jen svými značnějšími rozměry od požší

dobných

druhů

francouzských

se liší, neboť

měří

některé

exemplary

až

i 8 m

v průměru,

kdežto

největší francouzské druhy průměr až do 6 mm mají. Často však nalézáme poměněné. trsy, které
blíží se rodu Entalophora. Znaky takovýchto přechodů ku rodu Entalophora jsou hlavně tyto:
1.

Stvol

má

četnější

ústí,

tak

že

rovná

se

trsu

druhu

Entalophora

anomalisssima

Novák;

rovněž není kryt zvláštní epithekou. Poučný takový exemplář vyobrazuje prof. Novák (Beitr. Kennt.
Bryoz. bóhm. Kreidef. tab. VII. vyobr. č. 22. 0).
2. Svrchní deska jest nepatrně rozšířená a spíše jen vyvinuta jako mocnější naduřenina.
vr“

Nedá se upříti, že spojí-li se tyto 2 znaky na trsu jediném, povstane tvar, o jehož příbuznosti k Entalophora anomalissima nelze pochybovati. A tak zde máme zajímavý případ, že dva
rody tak vzdálené od sebe a dosud kladené v systematice do zcela jiných čeledí přecházejí přímo
v sebe. Rod Discosparsa kladen byl do čeledi Diastoporid, toto jeho postavení ovšem jest tím,
co řečeno bylo, otřeseno a nemůže dále setrvati, poněvadž rodu tomu, ač má na vrchu desky
buňky podobně odstředivě seřaděné jako Diastopora,. přece schází hlavní znak, to jest on neplíží
se a nepřirůstá celým spodkem svým, nýbrž jen jakýmsi stvolem, tedy podobně jako všecky stromkovité tvary.
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Průřez
ve

stvolu

podélný

rovnoběžně

ukazuje
pokračují,

(tab. III.
a

že

obr. 32.),
teprv

že druh

nahoře

na venek se otevírají.
Na průřezích příčných, vedených dolení
hranné buňky, sobě téměř stejné. Jen buňky
hoření částí stvolu, pozorujeme pravý opak,
buňky na obvodu, což tedy zdá se odporovati
zjevu toho jest ta, že na hoření části stvolu
kterým se na venek otevírají, kdežto buňky
dosti značné.

se

ten

má

postranní

poměrně
z nich

málo

zatáčejí,

buněk,
kdežto

které
střední

přímo

Rod

do řad,

částí stvolu (tab. III. obr. 36.), viděti četné mnohona obvodu jsou větší a širší. Vedeme-li však řez
to jest buňky ve středu mají větší rozměry než
známému pravidlu u mechovek kruhoústých. Příčina
vede řez buňkami středními, poblíže jejich konce,
na obvodu proříznuty jsou ve vzdálenosti od ústí

Spiropora

Lamouroux

1821.

Trsy stromkovité, rozvětvené s buňkami rourovitými, jejichž ústí seřaděna jsou na povrchu
probíhajících v podobě prsténcův kol kmene aneb do řad, vinutých kol kmene spirálně.
Spiropora
Noväk

verticillata Goldt spec.

Beitr. z. Kennt. d. Bryoz. d. böhm.

Kreidef. str. 34, tab. VIII. vyobr. č. 7.—12.

Pod Kaňkem hojný druh, který úplně odpovídá popisům dosud podaným. Hojná zásoba
pocházející, potvrdila názor prof. Nováka, že nelze druh Spirop. cenomana d'Orb.“) odlišovati.
Většinou jsou trsy ulomené, výjimkou jen trsy se zachovaným koncem, který pak bývá silně
naduřelý a chová 2—3 řady ústí k sobě přiblížené a větší počet buněk obsahující než kruhy ostatní.
O těchto pucích mluveno bylo již dříve. Průřezy jsou velmi pravidelné a souměrné, a zvláště příčný
průřez poskytuje souměrný obraz roztřídění buněk u mechovek kruhoústých. Zajímavý jest poměr
číselný, v jakém se rozvětvené kmeny vyskytují. Všickni autoři uvádějí, že rozvětvené kusy jsou
velice vzácné; ve velkých zásobách, jež po ruce měli, našli 4—5 kusů rozvětvených. Jinak se to
má ale v zásobách z hlíny kaňkovské. V jedné láhvičce, kde bylo celkem 265 trsů druhu toho,
odsud

nalezeno

mohou

115 rozvětvených, tedy 444,

se čítati i úlomky

a ještě

dlužno

upozorniti

na to,

že mezi nerozvětvené

snadno

z trsů rozvětvených.

Rod Heteropora

Blainville 1834.

Trsy jsou stromovitě rozvětvené a příčný průřez jejich jest kruhovitý. Buňky jsou nepravidelné aneb v podélných řadách střídavých roztříděné.
Mimo tyto hlavní buňky jsou ještě buňky vedlejší (cavités interscelettigues u Pergense), které
jsou zhusta rozvětvené a tvoří kol kmene vnější vrstvu a otevírají se na venek otvory rozličné
velikosti. Někdy bývají ústí těchto buněk vedlejších přikryta jemnými destičkami vápennými.
Na povrchu trsu jsou někdy ozdoby v podobě podélných žeber.
Heteropora

costata d'Orbigny.

Tab. III. vyobr. č. 7. a 8.

Petalopora Dumonti Novák pars. Beitr. z. Kenntn. d. Bryoz. d. bohm. Kreidef. str. 40, tab. IX. vyobr. č. 29.—33.
(non 34., 35.1) — Pergens Revis. d. Bryozoaires du cretacé str. 370.

Trsy stromovitě rozvětvené, jednotlivé větévky válcovité. Po trsu sbíhá podél 12 až 15
listen vynikajících, rovných aneb i rozličně prohnutých, mezi nimiž otevírají se ústí buněk v řadách
*) Jako na př. činí i Marsson (Bryoz. Schreibkreide Růgen str. 23).
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střídavých,
0-18 mm,
Místo mezi
ústí jakož

tak že ústí postavena jsou místy v pětičetách. Ústí buněk hlavních mají vnější průměr
vnitřní pak 0:09 mm a jsou od sebe, v jedné řadě počítáno, vzdáleny 0:35—04 mm.
ústími buněk hlavních vyplněno jest 10 až 14 otvory buněk vedlejších. Ve stáří obruba
i podélné lišty stávají se mohutnějšími.

Na podélném průřezu (tab. III. vyobr. č. 7.) kmenem viděti četné buňky hlavní, které
počínají ve středu trsu, jdou příkře vzhůru a po té teprve vybíhají na venek' téměř vodorovně,
Na obvodu jest hustý lem vedlejších buněk (cavités interscelettigues), které se zde hojně rozvětvují.
Příčný průřez (tab. III. vyobr. č. 8.) ukazuje zvláštní sestavení buněk. Poněvadž buňky
jdou z počátku téměř kolmo vzhůru a pak teprve pojednou se vodorovně ohýbají, není v průřezu
příčném viděti na obvodu buněk, nýbrž jen ve středu. Na obvodu nejvýše bývají některé buňky
po délce řezem otevřeny. Hmota trsu sestává z lamell paprskovitě seřaděných a často se dělících.
Druh ten, jehož typické vzory prof. Novák vyobrazil
na místě výše udaném, jest dosti hojný.
Heteropora

ramosa

nov. spec.

Tab. III. vyobr. č. 1—6.

Trsy veliké, 2 až více cm: dlouhé a vysoké, nepravidelně rozvětvené a zase spolu často
spojené, tak že tvoří jakousi hrubou mřížovinu, jejíž jednotlivé dílce nejsou stejné tlouštky. Větší
kusy trsu rozlamují se snadno podle ploch buněk a proto i většina zásoby sestává z úlomků větších
či menších. Na zlomených plochách jsou hluboké prohlubiny, které povstaly bezpochyby vylomením
buněk. Někdy jsou zlomené plochy až trojhranné, tak že se trs podobá až korovitému povlaku
se třemi záhyby. Na povrchu trsu jsou otvory hlavních buněk bez obruby, měří as 0:28 mm
v průměru a jsou různě roztrouseny, místy bez pravidla k sobě skupeny, jindy od sebe vzdálenější. Vedlejší buňky mají otvory rozličné velikosti, as od 006 až téměř do šíře buněk hlavních.:
Podélný průřez (tab. III. vyobr. č. 1.) má hlavní buňky poměrně široké, které volně se
kloní na venek. Na obvodu jest lem ne příliš hustý buněk vedlejších.
Na průřezu příčném (tab. III. vyobr.č. 2.) jest uprostřed několik buněk menších, na obvodu
jsou pak větší buňky šikmo až i podélně proříznuty. Stěny buněk sestávají z lamell, které paprskovitě jsou seřaděny.
Heteropora

lepida Novák.

Tab. IV. vyobr. č. 21, 22

Beiträge z. Kenntn. d. Bryoz. d. bohm.

Kreidef. str. 39, tab. VIII. vyobr. č. 21.—23.

Druh v kaňkovské hlíně velice hojný a zároveň velice proměnlivý. Stonky poblíže rozšířené
základné a pak i základní plocha sama mívají jiný vzhled než hořejší kmen. Ústí hlavních buněk
bývají zde někdy řídce roztrousená a nepoměrně malá; otvory přídavných buněk jsou četné a obyčejně malé. Jindy jsou ústí v obyčejné velikosti a pravidelně sestavená, tak že zpodní čásť některých
kmenů není nepodobná povrchu, jejž na druhu Het. costata vidáme.
Jiné palicovité tvary s povrchem úplně normálním jsou téměř identické s druhem Heter.
clava d'Orbigny, jak jest vyobrazený na tab. 620 vyobr. č. 4.—6. (Palaeont. franc.) pod jménem
Claviclausa clava. Pokud se rozměrů týče, tu jsou některé části na kmeni, které mají ústí hlavních
buněk 0092 mmm, vedlejší otvory 0:04, jiné exempláry mají ústí hlavních buněk 0'07 wm a otvory
vedlejších buněk protáhlé v podobě štěrbin 0-11 dlouhých a 0:03 širokých. Normální míry velkých
ústí jsou 0-19—0"2, otvorů buněk vedlejších 0-04—005.
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Heteropora
Novák
Druhu

Tab.

variabilis d'Orb.

Beitr. z. Kenntn. d. Bryoz. d. böhm.

Kreidef. str. 40. Tab. IX. vyobr. č. 10.—20.

toho nalezeno bylo několik málo kusů rozvětvených,

IX. vyobr.

které s vyobrazením

prof. Nováka

č. 14. souhlasí.
Rod

Ditaxia

v. Hagenow

1851.

Trs v podobě plátů neb větévek volných neb i plíživých sestává ze dvou neb více vrstev
buněk k sobě srostlých. Mezi vrstvami těmi jest pupencová lišta (lame germinale), z níž buňky
vynikají (vyobr. v textu č. 16.). Na obvodu četné buňky přídavné. Povrch rovná
se onomu, jejž u rodu Heteropora pozorujeme. Kromě kruhovitých ústí buněk
hlavních, která jsou bez obruby, zříti ještě možno množství menších otvorů buněk
přídavných.
Rod tento shrnuje znaky dvou rodů a sice Mesenteripora a Heteropora.
Mesenteripora sestává ze dvou vrstev se střední lištou pupencovou, má však
jedině

buňky

hlavní,

které

otevírají

se

na

venek

ústím

v rourku

protaženým.

Z této příbuznosti zřejmě vysvítá, že nelze rod tento zařaditi do čeledi Diastoporid, jak dosud se dělo (viz na př. Pergens na uv. místě str. 337) za rod Discosparsa, nýbrž že místo jeho je v čeledi Entalophorid poblíže rodu Heteropora.
Podélný průřez poprvé podal nám vysvětlení lišty pupencové, kteráž není nic
jiného než svazek dřenních buněk.
D'Orbignym uvedené druhy: anomalopora, nodosa, papularia, ramosa, tubu-

Vyobr. & 16, Ditazia

losa

siseriata Po&. Podelny

a variabilis

neposkytují

jasného

názoru

o složení

trsu,

neboť

jsou

to

kmeny

vesměs vícevrstevnaté, kdežto rod Ditaxia ustanoven byl původně pro kmeny průřez ISkrát zvětšený.
dvouvrstevné. Náš druh, jehož popis následuje, jest typem rodu Ditaxia a poskytl
(Čís. praep. 26.)
přehledný obraz o vnitřní ústrojnosti a následkem toho snad bude třeba druhy d'Orbignym uvedené odloučiti.
Ditaxia

biseriata nov. spec.

Tab. IV. vyobr. č. 3., 4., 4a., vyobr. v textu č. 16.

Trs má podobu nepravidelně zohýbaného plátu, as na 1 mm tlustého, a skládá se na pohled
ze dvou k sobě přirostlých vrstev buněčných. Mezi oběma vrstvami probíhá na zlomech často velice
patrná lišta pupencová (lame germinale), kteráž není nic jiného, než svazek dřenních buněk, jak je
na př. u rodu Melicertites shledáváme. Ze svazku toho vznikající buňky kloní se dvojím směrem
na zevnějšek. Pod povrchem jest pak husté pletivo přídavných buněk, které dává vznik menším
otvorům.
Podélný průřez spojuje znaky rodu Heteropora a Melicertites, pokud se dotýče dřeňových buněk.
Buňky hlavní otevírají se na venek ústím kruhovitým bez obruby a mají mezi sebou množství
otvorů buněk přídavných, rovněž kruhovitých. Průměr ústí buněk hlavních měří as 0:2 mm.
Ústí
buněk přídavných jsou průměru velice různého.
Dosud nalezen jediný exemplář.
Dr. F. Počta: O mechovkách z Korycauských vrstev.
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Čeleď: Fascigeridae.
Trsy volné

aneb

plíživé sestávají z buněk

do skupin

shluklých.

Ovicelly neznámé.

Rod Filifascigera d’Orbigny 1852.
děleny

Trs plíživý, přirůstající
bývají ve větve.

na předměty

Filifascigera

cizí,

sestává

bohemica

z jednotlivých skupin

buněk,

které roz-

nov. spec.

Tab. I. vyobr. č. 14.

Na kousku ústřice jest trs, který sestává ze šesti zřetelných skupin buněk, kdežto uprostřed
jest prázdné místo, kde bezpochyby byla skupina ještě jedna, která během zkamenění zmizela.
Jednotlivé skupiny sestávají ze 5 až 8 buněk, úplně rovnoběžně k sobě postavených a plíží se po
ploše skořápky ústřicové, jsouce rozličně šikmo nakloněné, to jest jednotlivé skupiny tvoří s plochou
skořápky rozličné úhly. Jedna skupina jest téměř kolmo postavena, jiné více položeny a asi 3 přiléhají postranní stěnou svou úplně na skořápku. Pokud se rozměru týče, tu jsou jednotlivé skupiny
téměř až l mm dlouhé a měří při ústí buněk 0-5—065 v delší ose a 0'3—0-48 v kratší ose.
Ústí buněk jsou jednoduché otvory bez zvláštní obruby, tak že se zdá, jakoby byla ulomena a měří
0:01 mm v průměru.
Rodu toho zná se z Francie jediný druh Fil. megaera Londsdale
— Fil. dichotoma d'Orbigny
(Palaeont. franc. tab. 744 vyobr. č. 1.—3.), který podobá se celkem velikým buňkám Stomatopory
jednořadé, které jsou však složené z více menších. Náš jediný exemplář ukazuje větší samostatnosť
jednotlivých buněk, jichž hranice po celé délce skupiny jsou zřetelné.
Zajisté vedlejším znakem pro určování bez ceny jest nahodilá okolnosť, že čím skupiny od:
základu jsou vzdálenější, tím více mají buněk. To pozorovati můžeme také i u našeho jedince,
přijmeme-li střední, nyní již zničenou skupinu za hlavní kmen a střed, od něhož pak obě postranní
větve se odlučují.
Rod

Osculipora

d’Orbigny

1852.

Trsy stromovité, širší základnou přirůstající s volnými větvemi, na jichž konci seřaděna jsou
ústí buněk. Větve tyto postaveny jsou souměrně k sobě na jedné (přední) části trsu, kdežto čásť
zadní tvořena jest buňkami sesilovacími.
Osculipora plebeja Novák.
Beitr. z. Kennt.

d. Bryoz. böhm. Kreidef. str. 36. tab. X. vyobr. č. 16.—34.

Druh na místě uvedeném obšírně popsaný vyskytuje se v hlíně kaňkovské hojně a to ponejvíce v úlomcích. Některé z četných kmenů použity byly k řezům, které přispěly ku vysvětlení
zadní hladké části trsu (viz vyobr. v textu čís. 3.).

Rod Fasciculipora d’Orbigny 1852.
aneb

Trsy palicovité spodem přirostlé a často rozvětvené. Průřez příčný kmenem
elliptický. Každá větev má na konci svém síto otvorů buněk kolmých.

jest kruhovitý
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Od tohoto rodu oddělil d'Orbigny tvary, které po stranách mají malé otvory buněk a mezi
buňkami hlavními také nečetné buňky vedlejší pod jménem Corymbosa. Vůbec viz o historii rodu
toho d'Orbigny Palaeont. franc. str. 667 a 689, pak Pergens Bryoz. du Cretacé str. 376.
Fasciculipora

bohemica

nov. spec.

Tab. III. vyobr. č. 21.—30.

Trsy palicovité, stonkem dolů se zužujícím přirostlé, nahoře někdy v terč se rozšiřující. Na
povrchu hořením buňky ústí otvory jednoduchými, hustě k sobě sblíženými. Ústí jsou jednoduchá,
měří v průměru obyčejně 0:08 mm a bývají poblíže obvodu terče větší než ústí uprostřed terče.
Je-li však trs palicovitý, bývají ústí na vrcholu větší oněch, která jsou po stranách. Vedle ústí
hlavních buněk možno pozorovati někdy i otvory vedlejších buněk, které však jsou vždy v počtu
nepatrném. Na stonku pod terčem jsou řídké a dosti pravidelně rozestavené tečkovité otvůrky
v prohlubeninách.
Podélný průřez (tab. III. vyobr. č. 27.) má hlavní buňky ze stvolu rovně nahoru probíhající
a při tom se v nové buňky dělící. Po stranách se buňky jen málo kloní, ale mají ústí větší než
buňky uprostřed, poněvadž jsou delší. Dělí-li se buňky již blízko v ústí, dávají vznik vedlejším buňkám.
Na průřezu příčném (tab. III. vyobr. č. 28.) vidíme četné buňky soustředně seřaděné a pokud
rozměrů se týče, téměř sobě rovné. Vedeme-li však řez poněkud výše, tedy stvolem širším
obdržíme průřez, který má uprostřed buňky větší než na obvodu. Vysvětlení tohoto u mechovek
kruhoústých nezvyklého zjevu jest podobné jako u rodu Discosparsa.
Řez hořeji stvolem vedený protíná buňky u středu poblíže jejich ústí, tedy tam, kde jsou
již značně široké, buňky po straně položené protíná však řez takový ještě značný kus před ústím,
tudíž v šířce dosud nepatrné.
Druh tento jest poměrně dosti řídký; známo asi 20 exemplářů.
Čeleď Lichenoporidae.

aneb
vaku

Trsy v podobě terčů jednoduchých aneb složených, které přirůstají buď celou zpodní plochou
střední částí této plochy. Buňky seřaděny jsou paprskovitě. Ovicelly v podobě naduřelého
na povrchu aneb i uvnitř trsů.

Rod Lichenopora
Trsy v podobě kruhovitých,
Ve středu trsu jest obyčejně místo
výminečně jen nízkým stvolem. Mezi
spojeny jsou spolu příčnými výběžky,
Pojímám rod tento v rozsahu,

Defrance

1823.

ku středu se zvyšujících plátů, které mají buňky seřaděny.
buněk prázdné. Trsy přirůstají celou zpodní plochou, aneb
buňkami jsou hojné vniterné dutinky, povstalé tím, že buňky
které mezi sebou nechávají mezery.
v jakém jej ustavil Pergems. (Bryoz. d. cretacé, str. 382.)

Lichenopora

discus

nov. spec.

Tab, IV. vyobr. č. 1.—2.

Trsy přirůstají celou zpodinou svou, v podobě 4—7 mm v průměru měřících plátů kruhovitých, uprostřed zvýšených a sestávají z buněk rourovitých, které k sobě paprskovitě se řadí.
Buňky jsou z počátku na zadním konci svém úzké, rozšiřují se znenáhla ku předu a jsou mezi
4*
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sebou příčkami spojeny. Mezery, které povstávají mezi příčnými výběžky, jimiž buňky 'spolu se
spojují, dávají vznik vniterným dutinkám. Zpodní strana trsu, jež přirůstá, jest plochá a hladká; má
paprskovité čáry, které naznačují stěny buněčné na druhé svrchní straně.
Rozměry jsou v mm, délka buněk as 05 mm, průměr ústí 0:19 mm. Nový druh tento
není příliš řídký a byl již znám z jiných nalezišť křidových; obyčejně ale bývá dosti nepříznivě
zachován a mezery mezi buňkami a příčkami bývají zaneseny kamením, tak že nesnadno lze je
pozorovati.
II. oddělení:

wo

Ceina.
Buňky se poněkud rozšiřují k ústí; vápenné stěny buněčné mohutní směrem k ústí a zužují.
tak vnitřek buněk. Na povrchu ústí leží na dně prohlubiny, jejíž valy tvoří hlavní součásť stěn:
buněčných. Ovicelly u oddělení tohoto nejsou známy. Některé buňky jsou delší druhých a jest
možno, že zastupovaly funkci ovicell.
Čeleď:

Jediná čeleď vyznačuje

Ceidae.

se znaky uvedenými

při popisu

druhého

oddělení.

Rod Cea d’Orbigny 1852.
Trsy
k ústí

stromkovit& rozvětvené, ploché,

zúžené,

kolem

celého

kmene

tak že průřez příčný jest ploše elliptický, mají buňky

roztrousené.
Cea

modesta

nov. spec.

Tab. IV. vyobr. č. 13—17.

Tvoří trsy stromkovité, obyčejně jen jednou rozdělené; hlavní peň bývá méně, postranní
větve pak silně smačklé. Někdy větve rozšiřují se do plochy. Na všem povrchu jsou podlouhlé
prohlubiny 0:23—03 mm dlouhé a 0'18—0'25 mm široké, obyčejně bez pravidla roztrousené.
Na některých místech zdá se, jakoby prohlubíny ty byly v řadách šikmých anebo jakoby tvořily
pětičety. Mezi jednotlivými prohlubinami jest pak síť do valu zdviženého povrchu, která zvláště
vyniká na jedincích dobře zachovalých. Na dně takových prohlubin leží obyčejně v hoření části
aneb zřídka asi uprostřed ústí. Ústí jsou nepatrná, měří 0'05—0-08 mm v průměru. Často bývá
svrchní

stěna

buňky

rozlomena,

tak

ovšem

že

objevuje

se

na

dně

prohlubiny

díra

značné

velikosti,

která

nesouvisí nikterak s ústím.
|
Průřez příčný (tab. IV. vyobr. č. 14.) ukazuje, že trs sestává pouze ze dvou, zadem k sobě
přirostlých řad buněk, které mají, zvláště směrem k ústí, stěny silné. Průřez podélný (tab. IV.
vyobr. č.. 13.) rovněž dává zřítí mohutné sesílení stěn buněčných ku obvodu, tak že Jednotivé
buňky založeny jsou do pně v podobě pytlíčku a ústí na venek jakýmsi užším hrdlem.
Výjimku tvoří jen buňky terminální, které z počátku mají ústí širší než prostor buňky uvnitř
a teprve později, až přibude růstem nová buňka, jaksi stlačeny bývají a nabývají potom podoby
stejné. Na průřezu podélném konečně pozorujeme, že se buňky v obou plátech jaksi, ovšem dosti
nepravidelně,

Druh

střídají.

ten jest dosti hojný.
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IH.

oddělení:

Melicertitina.
Buňky šíří se směrem k ústí, tak že přijímají na sebe podobu nálevkovitou. Ústí zaujímá
pouze čásť příčného průměru buněk a jest umístěno na distálním konci buněk. Ovicelly jsou uvnitř
trsu mezi buňkami a otevírají se trojhranným ústím na venek.
+

Čeleď: Melicertitidae.
Jediná čeleď má

znaky

uvedené

při popisu

tohoto

třetího oddělení.

Rod Semielea d’Orbigny 1852.
Trsy volné aneb plíživé v podobě jednoduchých plátů aneb i plátů vícevrstevných, které
mají ústí buněčná pouze na jedné straně trsu.
Sem dlužno klásti nyní mnohé tvary s trsy plátovitými, které dříve v rod Diastopora
zahrnovány byly, a které vyznačovaly se poměrně malými ústími buněk.
Semielea

acupunctata

Novák

sp.

Tab. II. vyobr. č. 16.

Diastopora acupunctata Novák, Beitr. z. Kenntn. d. Bryoz. d. böhm.

Kreidef. str. 23, tab. VI. vyobr. č. 1.—14.

Druh tento nezřídka v hlíně z Kaňku nalezen bývá. Pokud se popisu jeho týká, odkazuji
na pojednání prof. Nováka. Podélný průřez trsem bylo velice obtížno zhotoviti, poněvadž trs sestává
ze soustředěných a dosti nepravidelných kruhů buněk, a poněvadž nepodaří se tak snadno řez po
délce

buňkami

vésti.

Poněvadž

dále

buňky

neleží

rovnoběžně,

nelze

najednou

více

buněk

podél

proříznouti. Po delších marných pokusech podařilo se mi řezem zachytiti 3 celé a čásť čtvrté buňky,
jak zobrazeno to jest na tab. II. vyobr. č. 16. Na jedné straně tohoto průřezu vidíme tři buňky
(a, 0, c) počínající velmi úzkým počátkem a rozšiřující se pak nálevkovitě.
Ostatní buňky na průřezu jsou protknuty jiným směrem než podélně a jsou proto průřezy
jejich čtyřhranné neb vůbec hranaté.
Semielea

velamen

nov. spec.

Tab. II. vyobr. č. 14—15,; tab. III. vyobr.

č. 16.—20.

Trsy v podobě tenkých povlaků, které obepínaly bezpochyby části nějakých rostlin, nyni
již zcela zrušených. Vnější podoba těchto povlaků jest podivuhodným způsobem sobě dosti stejná
a jest pohárovitá, nahoře poněkud sploštělá aneb i jaksi ve dvě větve se rozdělující. Zpodní čásť
© v podobě jakési přirůstací plochy poněkud rozšířená. Někdy bývá pohárek takový s jedné strany
na podél otevřený, jindy má trs podobu mísovitou. Na vnějším povrchu jsou malé a prodloužené
buňky, jichž obrysy jsou nezřetelny a jejichž přední konec s ústím se nepozdvihuje nikterak nad
. povrch. Ústí jest vejčité bez obruby a měří as 0:08 mm.
Obyčejně bývá vnější povrch odřen
a jen ústí buněk bývají zřetelná. Vnitřní povrch plátu (tab. III. vyobr. č. 20) jest hladký, tvořen
jakousi epithekou, která má soustředné mělké rýhy a husté podélné čárkování. Na průřezu příčném
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(tab. III.

vyobr.

16.)

vidět,

že

trs

na jednu

stranu jest

otevřen,

a že buňky

jsou

vícehranné,

někdy

2—3

nad sebou.
Průřez podélný (tab. II. vyobr. č. 14.—15.) ukazuje nám buňky z počátku velice úzké
a později se silně rozšiřující. Zvláštností zde jest, že na některých místech nad ústím takové rozšířené buňky, jest ještě vždy jedna buňka vedlejší (tab. II. vyobr. č. 15. a), jejíž význam není znám.
Rod

Melicertites,

Roemer

1840.

Trsy jsou stromkovitě rozvětvené, příčný průřez jednotlivých větví kruhovitý. Obyčejně trojneb čtyrboká ústí otevírají se po celém kmenu kol do kola. Buňky povstávají ze středního svazku
prodloužených buněk a rozšiřují se mocně k obvodu.
Melicertites docens
Beitr.

zur

Kenntn.

d. Bryoz.

Novák

Tab

IV. vyobr.

č. 25.

böhm.

Kreidef.,

str. 34,

sp.
tab.

VIII.

vyobr.č. 13.—20.

Druh tento byl prof. Novákem na místě uvedeném obšírně popsán a zbývá protož zde jen
na podélný průřez (tab. IV. vyobr. č. 25.) kmenem upozorniti, který podává typický vzor buněk
z oddělení tohoto.
Uprostřed táhne se svazek prodloužených buněk a z toho na průřezu s obou stran vybíhají
buňky z počátku úzké, pak ale pojednou na šíři přijímající.
Druh ten není příliš hojný v hlíně pod Kaňkem.
Pokud se týče mechovek oružnatých, tu umístil jsem nepatrný počet v hlíně kaňkovské
vyskytujících tvarů v soustavě Marssonově, dle které dělí se mechovky oružnaté v 10 čeledí.

se

Čeleď: Flustridea.
Trs rohovitý (u žijících) aneb částečně neb úplně zvápenatělý, podoby válcovité, hranolovité
neb stlačené v pláty, aneb konečně v podobě jednovrstevných povlaků. Přední stěny buněk neúplně
zvápenatělé s ústím buněčným. Avicularie chybějí aneb jsou vyvinuty.

Rod Membranipora,

Blainville 1834.

Trsy složeny z jediné vrstvy buněk, která buď tvoří povlaky aneb také vzpřimuje se
v samostatné laločnaté pláty, které někdy kroutí se v rouru. Buňky seřaděny do řad podélných,
tak že tvoří na povrchu pětičety. Uspořádání toto místy stává se nepravidelným, proto že vsunují se buňky nové. Svrchní stěna buněk někdy rohovitá, nezůplna zvápenatělá a proto nezachovaná, okraj silný.
Membranipora

elliptica v. Hag. sp.

Novák, Beitr. z. Kennt. d. Bryoz. d. bohm.

Kreidef. str. 13. tab. I. vyobr. č. 11.—16.

V hlíně pod Kaňkem nalezeno několik jedinců, které nejlépe souhlasí s vyobrazením Roussovým.
(V Geinitz. Das Elbthalgeb. in Sachsen I. díl tab. XXIV. vyobr.č. 4.)

al
Membranipora

cribellum

nov. spec.

Tab. IV. vyobr. č. 9.

Svrchní stěny buněk u druhu tohoto jsou zničeny, tak že zbyly pouze okraje v podobě
naduřelých valů, které tvoří pravidelnou síť. Otvory povstalé zničením svrchních stěn buněčných,
jsou šestihranné aneb i elliptické. Na místech, kde se valy tyto křižují, to jest nad každou buňkou,
zřejmy jsou zbytky ovicell v podobě půlměsíčité naduřeniny. Pokud se rozměrů týče, tu měří
v mm: délka buněk 0:4—06, šířka 0:25—0-35, šířka valů 0-15 a šířka ovicell 02—025.
Membranipora

Koninckiana

von

Ilagenow

sp.

Tab. IV. vyobr. č. 5.

Bryozoen

d. Maastrichter Kreidebildung str. 95. tab. XI. vyobr. €. 10.—11.

Trsy jsou jednoduché, přirostlé na úlomcích skořápek. Buňky elliptické ku zpodnímu konci
zůžené, často nepravidelně jedním neb druhým směrem protáhlé, tak že nabývají podoby hruškovité a jsou vysokým valem omezeny. Pokud se rozměrů týče, měří v délce 0'3—07 mm, v šířce
0:2—04 mm.
Ústí jejich jest půlkruhovité, někdy po stranách poněkud vykrojené, tak že zpodní
střední čásť tvoří jakýsi pysk. Vysoké bývá ústí 0'15—02 mm..
Zvláštním typickým zjevem jsou
řady otvorů buněk přídavných, které střídají se se řadami buněk hlavních. Tam ovšem, kde vsunutím nových buněk povstala v uspořádání buněk nepravidelnosť, nejsou ani vedlejší buňky rovnoměrně rozděleny.
Hagenow na místě uvedeném popisuje druh tento ze svrchní křídy z Maastrichtu.
Membranipora

depressa

von

Ilagenow

sp.

Tab. IV. vyobr. č. 18.

Novak,

Beitr. zur Kenntn. d. Bryoz.

böhm.

Kreidef.,

str. 12, tab. II. vyobr. č. 9.—10.

V hlině Kaňkovské nalezeny pláty v roury stočené, které nejvíce přibližují se tomuto druhu.
Hagenow (Bryoz. d. Maastrichter Kreidebildung vyobr. č. 13. tab. XI.) vyobrazuje trsy s nízkými
buňkami a s ústími polokruhovitými, prof. Novák na místě uvedeném popisuje z teplických vrstev
trsy s buňkami poněkud prodlouženými. Naše exempláře, pokud se délky buněk týče, jsou jaksi
ve středu mezi oběma vyobrazenými tvary. Rozměry buněk jsou v mm: délka 0:3— 04, šířka
0:25—0-35,

průměr

ústí 0:17.
Membranipora
Tab

subtilis nov. spec.

IV. vyobr. č. 12.

Trsy plíživé mají buňky velice jednoduché, šestihranné, s oblými rohy a s ústím poměrně
malým. Okraje buněk povždy zřetelně naznačené, tvoří kol buněk, poněkud naduřelých, lem. Rozměry buněk jsou v rum: délka 05—06, šířka as 0:4. průměr ústí O0:1—0(12. Svrchní stěna buněčná
často se rozdrtí a pak zbývají jen okraje v podobě prázdných šestihranů, které tvoří síť. Zcela
podobné tvary povstávají však, jak známo, také rozbitím svrchní stěny u jiných druhů rodu toho.
Čeleď: Escharidea.
Trsy rozličné podoby, válcovité neb hranolovité a pak jsou buňky kol střední osy seřaděny,
aneb smačklé ze dvou vrstev složené, a pak jsou buňky zadní svou stěnou srostlé. Buňky maji
okraj, přední stěna jejich tu značněji, tu nepatrněji stlačená, všecka zvápenatělá s ústím pod
předním koncem.
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Rod Eschara, Lamouroux

1821.

Trs jest vzpřímený, laločnatě rozvětvený, sploštěný, někdy také v podobě ploských plátů,
a sestává ze dvou, zadní stranou k sobě přirostlých vrstev buněčných. Buňky kolem kmene v podélných řadách střídavých, tak že vzniká postavení v pětičetách, jehož pravidelnosť často rušena
bývá tím, že vsunují se buňky nové. Ústí obyčejně pod vrcholem buňky.
Eschara

labiata nov. spec.

Tab. IV. vyobr. č. 6.—8.

Trsy v podobě plátů až i 1 cm v průměru měřících a ze dvou vrstev buněčných zadem
k sobě srostlých. Jindy jest trs ploský, laločnatě větevnatý. Buňky po obou stranách stejné a četné,
růstem velice se měnící. Stojí v podélných řadách, velice zřetelně ohraničených, kteréžto řady se
střídají,

tak že

vzmká postavení

v pětičetách.

Celkem

možno,

pokud

se

tvaru buněk týče,

rozeznati

tři stupně, jež všechny aneb aspoň dva z nich možno pozorovati často na trsu jediném, na důkaz,
že jsou to stadia růstu.
1. Buňky jsou naduřelé, protáhlé, v řadách podélných. (Tab. IV. vyobr. č. 6.) Podélné
ohraničení

jest

ostré,

příčné

nezřetelné.

Ústí

svrchní stěny buněčně nepřirozeně zvětšeno.
šířka 0'25—035 a průměr ústí 0:15. Tento
ostatní

tím,

že

stěna

buněčná

mohutní,

polokruhovité

poměrně

veliké,

často

však

rozbitím-

Rozměry buněk v mm jsou tyto: délka obnáší 0:4—05,
stupeň zdá se býti nejmladším a vznikají z něho stupně

zejména

kolem

ústí.

2. Kolem ústí buněčného, které stává se kruhovitým aneb elliptickým, mohutní stěna buňky
hlavně na zpodu, tak že vytvořuje pysk, který někdy mívá soustředné záhyby. (Tab. IV. vyobr. č. 7.)
Podélné

ohraničení

buněk

ostré,

příčné

nezřetelné.

Rozměry

ústí 0:17.
3. Pod ústím kruhovitým vytvořil se mohutný a
má obrys téměř kosočtverečný. (Tab. IV. vyobr. č.
zřetelně omezených řad sestaveny, napříč jsou však
stupně v mm jsou: délka 0'7-—0%74, šířka O5— 052
(Reuss vyobrazuje (Geinitz, Das Elbthalgebirge

buněk

v mm:

délka

05,

šířka

04,

průměr

tab. 25.

vyobr.

č. 9.)

zde popsaného

tvaru.

malý

úlomek

druhu

Eschara

Eschara

mumia

zvláště na zpodu mocně vynikající pysk, který
8.) Buňky se zveličily a jsou do podélných:
nezřetelně odděleny. Rozměry buněk tohoto
a průměr ústí 013.
in Sachsen Palaeontographica díl I. str. 105.

latilabris,

který,

zdá se,

rovná se druhému

stupni

nov. spec.

Tab. IV. vyobr. č. 10.—11.

Známy mi byly nepatrné dva kousky trsu, na povrchu dosti odřené, a proto ne příliš zřetelné,
Zvláštní podoba buněk a pak průřez, který přímo dosvědčuje hlavní znak tohoto rodu, že totiž
sestává ze dvou, zadní stranou k sobě přirostlých vrstev buněčných, přiměly mne, abych se zmínil
blíže o tvaru tom. Buňky jsou protáhlé, nahoře jaksi palicovité, tak že obrys jejich jaksi schránky
mumiové připomíná. Ústí je polokruhovité, silným valem obdáno, zřídka však dobře zachováno.
Na svrchní ploše buněk jest množství příčných ryh, které probíhají od krajů ke středu, aniž by
střední čáry buněk dosahovaly. Rozměry jsou v mm; délka buněk 0:8—1 mm, největší šíře jejich
0:3—0-35

mm,

ústí 018

mm.
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4. Koncové

úvahy.

Zkoumáním
korycanské hlíny z úpatí vrchu Kaňku rozšířena značně znalosť mechovek
českého křidového útvaru. Nových druhů, dosud nikde z Čech neuvedených, popsáno zde 31
a mezi nimi nejzajímavější jest čeled Idmoneidae, třemi tvary zastoupená, která zvláště hojně se
vyskytá ve vyšších uloženinách křidových jiných zemí. Veliká většina zkamenělých mechovek z Čech
známých přichází v korycanských vrstvách, jakož vůbec poloha tato velice jest bohata na zbytky
zvířeny pobřežní.
Přehled nových a v tomto pojednání popsaných tvarů nejlépe získán býti může přirovnáním
seznamu mechovek z jiných nalezišť korycanských ku seznamu mechovek nalezených v hlíně kaňkovské.

Kaňk|

Jiné

| Kaňk

Jiné

Zn
Stomatopora

constricta Poč.
disjecta Poč.
divaricata Roem.

X
X
X

sp.

intermedia Nov. sp. .

XX

minuscula

X

Poč.

simplicissima Nov.
Suessi Nov. sp.
Diastopora angulus Po£.
bacca Poč.
circularis Poč. .
concreta Poč.
confluens Roem. sp..
diffluens Nov. sp.
echinata Poč.

X |
x
x
x
X
X |
X

exigua Poč..

x

folium Nov. sp.
lacrimopora Nov. sp.
linguata Nov. sp. .
pilosa Nov. sp.
procera Poč.
protracta Poč. .

X |

anomalissima

.

Počta:

O

x

X

heros Poč.
juvenis Po£.

x
X

mechovkách

z Korycanských

„X
2

.

X

vrstev,

x
X
X
X |

Biflustra solea Nov.
X || Semieschara teres Nov. .

|
|
|

X,
x

x

X
x

|x
M

X
x
x

subtilis Poč.

X || Eschara labiata Poč. .
X
mumia Poč.
pupoides Reuss

|
|
|

| x
1%
| x
x

Nov.

tuberosa Nov..
Lepralia euglypha Nov..

|
|

XX
x.
X
XX.
x |
x
X
|
XX
. | X |

elliptica Hag. sp. .

subovata

| X
X
| x

x

irregularis Hag. sp. .
Koninckiana Hag. sp.
perisparsa Nov.

xXx

Discosparsa extranea Poč. .
Spiropora verticillata Gldf. sp.
F.

Poč.

.

Melicertites docens Nov.

fecunda Nov.
kolinensis Nov. .
proboscidea M. Edv.
soror Poč.

Dr.

ramosa

.

XX

X
variabilis d’Orb.
X | Ditaxia biseriata Poč.
Filifascigera bohemica Poč.
Osculipora plebeja Nov.
Fasciculipora bohemica Poč.
Lichenopora discus Poč.
X | Cea modesta Poč.
.
X | Semielea acupunctata Nov. sp.
Semielea velamen Poč.

X
X
x
Nov.

.

lepida Nov.

x

decurrens Poč.
plana Poč.
prima Poč. .

Entalophora

costata Orb...
foraminulenta Nov.
korycanensis Nov.

X | Multelea orphanus Nov.
X || Hippothoa labiata Nov.
X || Membranipora confluens Reuss
XX
cribellum Poč...
X
|
curta Nov. .
.
X
depressa Hag. sp.

radians Nov. sp. .
Idmonea

Heteropora

X
„|

|
x
M

M.
x
x
x
x.
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Celkem tudíž známo z korycanských vrstev 68 druhů mechovek, z nichž 48 přichází v hlíně
kaňkovské a 37 druhů nalezeno bylo také na jiných nalezištích. Pod Kaňkem nalezeno nebylo. 20
druhů z jiných nalezišť korycanských známých, za to ale čítá hlína tato 31 druhů jí vlastních
a nikde jinde dosud nenalezených, po případě z jiného naleziště dosud neuvedených.
Všeobecné závěry o vývoji mechovek dosud nelze si utvofiti na základě nynějšího našeho
vědění. Známe sice množství tvarů z rozličných vrstev, důkladně a přesně popsaných, avšak spojení
nějakého mezi nimi marně dosud snažíme se vypátrati. Jisto jest jen, že kruhoústé mechovky jsou
původním typem, jehož největší rozvoj spadá do útvarů starších, kdežto oružnaté mechovky počínají se vyskytovati teprve ve zpodním křidovém útvaru, jsou zde ještě nepatrným počtem zastoupeny a dostupují teprve v nejsvrchnější křídě stejného s mechovkami kruhoústými rozšíření.
S poměrem (tím souhlasí i počet zástupců obou hlavních oddělení v naší křídě, jak zřejmě vysvítá
ze seznamy prof. Novákem uvedeného, tak i ze seznamu druhů z hlíny kaňkovské. Prof. Novák
popsal z českého křídového útvaru r. 1877 celkem 44 druhy mechovek, z nichž připadá na kruhoústé 28 druhů, na oružnaté pak jen 16 druhů. Z 48, z hlíny kaňkovské popsaných druhů, je 30
kruhotistych a 18 oružnatých.
Nejjednodušším tvarem jest rod Stomatopora, jehož některé druhy sestávají z nečetných,
na cizí předměty přirostlých buněk k sobě seřaděných. Prastarý typ tento můžeme proto se vší
pravděpodobností za původní považovati, ač třeba tu připomenouti jednak, že podivným způsobem
dosud v mořích žije, jednak že vedle něho vyskytují se již v uloženinách prastarých tvary velice
složité (Fenestella, Archimedes a j.).
vy

Přece však možno snad počíti porovnání vzorem tím, ve kterém jednoduché rourovité
buňky na cizích předmětech přirostlé, do řad se kladou. Jsou-li nyní buňky v řadách jednotlivých
aneb v několika rovnoběžných, tvoří-li vějířovité aneb terčovité desky aneb i povlaky (Diastopora),
to považovati můžeme za výsledky změn poměrně nepatrných.
V důsledcích závažnější jest však proměna, povstavší tím, že trs původně plíživý, přirostlý
se vzpřímil a do výše rostl. Myslíme-li si rod Stomatopora takto změněný, nabýváme vzoru, který
podává čeleď Entalophoridae. Zde jsou buňky na trsu volném buď nepravidelně aneb jen zdánlivě
pravidelně seskupeny (Entalophora), aneb řadí se pravidlem k sobě tak, že ústí jejich jsou v čarách
vodorovných, krnhovitých (Spiropora) aneb i jinak točených. Růst vzoru, který poskytuje čeleď
Entalophoridae jest konečný terminální, a v pojednání tomto učiněn byl pokus zákony vzrůstu
toho vyšetřiti.
Není-li však z příčin jakýchkoli, nyní nám ovšem neznámých, vzrůst konečný, nýbrž směřuje-li spíše do šíře, povstává rod Discosparsa, který velice úzce s rodem Entalophora souvisí, ač
dosud mylně kladen byl pro nahodilou vnější podobu svou, která nejzřejměji vyniká při pohledu
shora,

ku

rodu

Diastopora.

Mezi těmito zde vytčenými rody a pak jich příbuznými
K nim řadí se dalšími změnami povstalé typy jiné, tak jsou-li
mady seskupeny, vyplývají rody Filifascigera, Fasciculipora a
v podružné buničky menší, resultuje rod Heteropora, staví-li se
rod Ditaxia atd.
Tyto
se zůmyslně
, rourovitý.

jeví se tudíž spojení dosti zřejmě.
rouřovité buňky ve svazky dohrojiné, rozdělují-i se stěny buněk
dvě vrstvy takových buněk k sobě,

dosud jmenované rody i se svými příbuznými, které zde uváděti nemíníme, omezujíce
na tvary vyskytující se v našem křidovém útvaru, mají dosud původní tvar buněk
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Rozšiřují-li se nyní tyto buňky ku přednímu konci svému značněji, povstává typ oddělení
Ceina a Melicertitina, která zároveň jsou spojkou mechovek kruhoústých s oružnatými. Obě tyto
‘ čeledi mají totiž buňky z počátku rourovité, na konci předním však značně naduřelé, s ústím již
značně menším než je průměr této naduté části a podobají se tím buňkám mechovek oružnatých.
Odmyslíme-li si rourovitý počátek buněk u rodu Melicertites, zbývá nám buňka oružnatých.
Chybí-li tento počátek rourovitý, ze středu trsu vycházející, mění se tím ovšem i vzrůst a vnější
tvar trsu, neboť buňky nevycházejí pak ze společného středu v partiích, které nejvíce kornoutu
se podobají, nýbrž musí jednoduše vedle sebe se klásti, což také, jak známo, pozorujeme
u mechovek oružnatých.

Über Bryozoen aus dem Cenoman am Fusse des Gangberges
bei Kuttenberg.
Von

DR

PEIILIPPPOSTA.
(Inhaltsangabe.

In den cenomanen Lehmablagerungen, welche den 352 m hohen Gangberg bei Kuttenberg
umranden, fand sich eine reiche Bryozoenfauna, deren Beschreibung den Gegenstand des vorstehenden Aufsatzes bildet.

Nicht

nur die

grosse Anzahl

vieler bisher

unbekannter Formen,

sondern

vielmehr der grösstentheils sehr günstige Erhaltungszustand der Fossilien, welcher manch interessante
Beobachtung

versprach,

bewog

den

Verfasser

besagte

Fauna

zum

Gegenstand

seiner

Studien

zu

wählen. Es wurde eine grosse Anzahl von Schnitten in verschiedenen Richtungen durch die Kolonien und Stämme verfertigt, sorgfältigst untersucht und als Resultat einige Beobachtungen beschrieben,
welche in möglichster Kürze auch hier vorgeführt werden sollen.
Die Poren bei Bryozoen hat (Pergens (Revision des Bryozoaires du cretacé figures par d’Orbigny I. P.) in 6 verschiedene (?) Gruppen getheilt, von denen einige auch in dem vorliegenden
Materiale beobachtet werden konnten. Es waren das vorerst die Verbindungsporen (pores de communication), welche die nachbarlichen Zellen mit einander verbinden und in guter Entwickelung bei
Ditaxia biseriata Poc. (Abbild. im Texte Fig. 2.) vorhanden sind. Die Verstärkungszellen (canaux
de renforcement), welche bei der Familie der Idmoneidae so entwickelt sind, wurden auch bei
Osculipora plebeja Novak (Abbild. im Texte Fig. 3) gefunden, wo sie dieselbe Form, Stelle und
physiologische Aufgabe haben. Die Nebenzellen (tubes accessoires) bei den Gattungen Heteropora
(Abbild. im Texte Fig. 4.) und Ditaxia wurden vielfach beobachtet und scheinen in Modifikationen
zu übergehen, welche von Pergens cavites interscelettigues genannt werden. Es kommen nämlich in
den Wänden der Zo&cien kleine unregelmässige Höhlungen vor (Abbild. im Texte Fig. 5.), welche
vielleicht die Stelle der Nebenzellen vertreten oder vielmehr den Anfang, oder aber Spuren solcher
Nebenzellenbildung in der Entwickelung der Bryozoen vorstellen.
Einige Ovicelien bei Entalophora wurden durchgeschnitten (Abbild. im Texte Fig. 6.) und
der Durchschnitt zeigte, dass eine Zelle aus dem Centrum des Stammes langsam sich in die durch
dicke Wand gegen Aussen abgeschlossene Ovicelle erweitert.
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In Betreff des Wachsthumes bei den cyclostomen Bryozoven konnte ich an den Enden der
Zweige nachstehenden Vorgang beobachten. An der Seite einer erwachsenen Zelle entsteht eine
“ neue, bedeutend kleinere (Abbild. im Texte Fig. 7.); — zuweilen geschieht dies zugleich an
mehreren Stellen des Zweiges (Abbild. im Texte Fig. 5.) — diese neue Zelle gibt durch neuerliche Theilung weitere Zellen von sich und zwar in der Reihenfolge, dass, wenn wir die Zellen dem
Alter

Fig.
das

nach

mit

1, 2

etc.

bezeichnen

9.) stehen. Dieser aus 5—9
Wachsen

des

Stockes

wollen,

dieselben

Zellen bestehende

erfolgt,

bildet

in den

in der Reihe

Keim

am

Dünnschliffen

2,

3, 4, 5, 1 (Abbild.

Scheitel

des Zweiges,

ein

typisches

sehr

aus

Gebilde,

im Texte

welchem
welches

ich zur Bezeichnung seiner immer wiederkehrenden Form »Knospenkeile benannt habe. (Abbild. im
Texte Fig. 10. und 11) Im Durchschnitte verzweigter Stämme (Abbild. im Texte Fig. 12.) sieht
man am Scheitel jedes Zweiges einen Knospenkeil. Gewöhnlich befindet sich am Scheitel eines
Zweiges nur ein Knospenkeil; sind zwei vorhanden, so ist damit die Verzweigung des Stammes
angesagt; es gibt jedoch Stämme, welche 3 und mehrere Knospenkeile im Scheitel eines Zweiges
haben. (Abbild. im Texte Fig. 13.) Bei solchen Formen geschieht das Wachsen nicht nur in die
Höhe, sondern auch zugleich in die Breite, das ist, der Zweig wird länger, zugleich aber keulenförmig verdickt.
Ueber Verzweigung. In dem durch Verzweigung des Stammes entstandenen Winkel sind
gewöhnlich zwei ungleich lange Zellen ersichtlich (Abbild. im Texte Fig. 14.), deren eine bedeutend
länger und mehr oder weniger deutlich im Centrum des ganzen Stammes verläuft. Sie kommen
demnach aus dem Centrum des Stammes und endigen in dem Winkel der Verzweigung durch ein
Gebilde von herzförmigen Umrissen, das dann gewöhnlich durch 1 oder mehrere Wände in 2 oder
mehrere Zellen getheilt wird. Ich habe diese Zellen »Markzellen« benannt. Bei der Gattung Heteropora (Abbild. im Texte Fig. 15.) sind ganz ähnliche Markzellen, aber ihr herzförmig gestaltetes
Ende

ist in

eine

Anzahl

kleinerer Zellen

getheilt,

zu

denen

sich

dann

noch

die

reichlichen

Neben-

zellen gesellen. Die Form des letzten herzförmigen Ausläufers der Markzellen lässt sich durch den
Wachsthumfortschritt leicht erklären. Am Scheitel eines jungen Stammes entstehen zwei Knospenkeile, wodurch die Zweitheilung ihren Anfang nimmt. Die beiden Knospenkeile wachsen im divergirenden Sinne; es entstehen Zweige und die Zellen in der Mitte zwischen beiden Knospenkeilen
werden durch die divergirende Kraft in die Breite gezerrt und die Schlussmarkzelle herzförmig
ausgezogen.
' Pergens

Die Systematik der cyclostomen Bryozoen ist im Grossen und Ganzen durch Marsso;:
festgestellt und es lassen sich die Cyclostomen in drei Abtheilungen zerlegen.
Aus

der formenreichsten

ersten Abtheilung

Solenoporina

ist es zunächst

und

die Gattung:

Stomatopora Bronn. die in den cenomanen Ablagerungen Böhmens öfters vorkommt. ‘Prodoscına wurden aus mehreren Reihen von Zellen bestehende Kolonien genannt, es ist jedoch dieser
Name als Synonymum zu betrachten, wie dies am besten die nächstfolgende Art beweist.
Stomat. divaricala Roem. sp. (Taf. I. Fig. 1. Eine Kolonie, an welcher der Übergang der
mehrzeiligen Zweige in einzeilige ersichtlich ist; Fig. 2. Einige breitere Zellen; Fig. 3 Einige
schmälere Zellen; Fig. 4. Seitenansicht zweier Zoecien.) Die Basis der Kolonie wird durch einen
breiten Überzug gebildet, aus welchem zwei- oder mehrzeilige dickere Äste und von diesen
wieder dünnere einzeilige Zweige entspringen. Länge der Zellen*) 0:5—0'7 sm, Breite 0 3— 05 mn,
Mündung 0:08—0-12 wm.
*) Alle Masse sind in Millimitern angegeben

und unter Mündung

wird der Durchmesser der inneren Zellenoffnung verstanden.
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Stomat. minuscula Po&. (Taf. I. Fig. 5. Eine Kolonie mit ungünstig erhaltenen Zoecien;
Fig. 6. Eine Kolonie mit einigen deutlichen Zellen.) Einzeilige Kolonien mit sehr feinen schmaleu
und verlängerten Zellen.
Länge der Zellen 0':5—0°6 mm,
Breite 0:13—0.15 mm, Mündung
0.06 mm.
Stomat. constricta Po&. (Taf. I. Fig. 7. Die ganze Kolonie 13mal vergrössert; Fig. 8. Zwei
Zellen 26mal vergr) Einzeilige Kolonie mit kreiselförmigen Zellen, ‚welche der äusseren Form nach
an jene der Chilostomengattung Hippothoa erinnern. Länge der Zellen 0'6—0'8 mm, Breite vorne
0:2

mm,

hinten

0:08—0+1

mm,

Mündung

0°05—0'°07

Stomat. Suesst Novák sp.
Stomat. intermedia Novák sp. (Taf. I.
vergr.) Einige Exemplare vorhanden, darunter
Stomat. disjecta Poč. (Taf. I. Fig. 19.
keulenförmig verdickte Äste verzweigt, mit
Mündung 0'09—0'1 mm.
Diastopora

Lamx.

Zu

dieser Gattung

mm.

Fig. 24. Eine Partie mit aufgeblasener Zelle 26mal,
eins mit bedeutend vergrösserter Zelle (? Ovicelle).
Die ganze Kolonie in 6facher Vergr.) Kolonie in 5
Zellen verschiedener Länge; Breite 0:13—0'15 mm,
|
rechne

ich

nicht

nur

die

scheiben-

oder

fächerartigen

Formen, die früher als besondere Gattung Berenicea abgesondert wurden, sondern auch dicke
Platten und Überzüge von unregelmässigen Umrissen, an welchen die Contouren einzelner Zellen
am unteren, der Mündung gegenüber stehenden Ende undeutlich sind. Ähnliche Formen hat Marsson (l. c. pag. 16.) in eine neue Gattung Cryptoglena zusammengefasst, die jedoch eine abweichende innere Struktur zeigt
Neben erwachsenen Kolonien findet man im Lehme vom Gangberg
nicht näher bestimmbare Jugendstadien. (Taf. I. Fig. 9.—12.)
Diast.

circularis

Poč.

(Taf. I. Fig.

13.

Eine

Kolonie;

Taf. III. Fig. 31. Eine andere Kolonie,

beide 13mal vergr.) Jugendstadien einer bisher unbekannten Art im Umrisse rundlich mit kleinen,
0:08—0'1 mm breiten und wenig emporragenden Zellen. Mündung 0'04—0'05 mm.
|
Diast. concreta Poč. (Taf. I. Fig. 20. Die mittlere Partie der Kolonie 13mal vergr.) Grosse,
im Umrisse halbkreisförmige oder nierenförmige Platten von 1—1'25 mm Breite und 0'75—1 mm Länge. Die Zellen in der Mitte 0°6 mm: lang, die an der Peripherie liegenden etwas kürzer, Breite
bei

den

mittleren

03—05

mm,

bei

den

an

der

Peripherie

0:23,

Mündung

|04

mm.

Diastop. folıum Novák sp.
Diastop. pilosa Novák sp.
Diastop. angulus Poč. (Taf. II. Fig. 31. Querschnitt durch die Kolonie, Fig. 32. Kolonie :
von oben.) Eine dicke, im Durchschnitte dreieckige Kolonie, in der Mitte mit emporragender Kante,
welche die kleinen Mündungen 0:03—0'04 mim. in der Reihe geordnet trägt, Auf der übrigen
Oberfläche Mündungen unregelmässig vertheilt.
o
Diast. bačca Poč. (Taf. I. Fig. 17. Eine junge Kolonie mit keulenfórmig verdicktem Ende; ©
Fig. 18. Alteres Stadium unregelmássig plattfórmig.) Eine typische Art in der Jugend keulenförmig
verdickt. später plattfórmig mit warzenartig hervorragenden Mündungen. (0:06--0'09 mm.) Die
Dicke der Umrandung der Mündungen beträgt 0:03 mm.
|
=
Diast. diffimens Novák sp. (Taf. II. Fig. 12. und 13. Durchschnitte der platten Kolonien *
in 13facher Vergr.)
Diast. protracta Poč. (Taf. I. Fig. 15. Kolonie von oben gesehen; Fig. 16. Kolonie von
der Seite. Beide 13mal vergr.) Kleine Kolonien in der Form unregelmässiger Überzüge. Die: :
Zellen vorne hoch emporgerichtet, 0:5—-0°9 mm über die Oberfläche erhaben. Mündung 0'1- O'14 mm. ©
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Ähnlich
Pergens

der Proboscina alternata d'Orbigny
(l. c. pag. 338.) für eine kriechende

(Palaeontolog. franc.
Entalophora hält.

Taf.

760.

Fig. 4.—6.),

welche

Dřast. echinata Poč. (Taf I. Fig. 21. Durchschnitt durch das untere Ende; Fig. 22. Seitenansicht der Kolonie.) Kolonie Überzüge bildend mit sehr zahlreichen und dichten Zellenmündungen.
Zwischenräume zwischen einzelnen Zellen 0O'2 mn. Vorderes Zellenende emporgehoben. Mündung

. 0.04—0:06 mm.
Diast. exigua Poč. (Taf. I. Fig. 23. Seitenansicht der Kolonie 13mal vergr.) Kolonie Úberzüge bildend, Zellen verhältnissmässig gross, nicht zahlreich und unregelmässig zerstreut, ihr vorderes Ende 0:1—0°2 mmm emporgehoben, Mündung 0°06—0'08 min.
Diast. procera
Kolonien

mit

Poč.

(Taf. IV. Fig. 23. und 24. Zwei

0:12—0'16 »== messen. Ähnlich
Taf. 738. Fig. 12.—14.).
Die

Kolonien

zahlreichen, schräg gestellten Zellen, deren Mündungen

Familie

der

in

Idmoneidae,

der äusseren

Form

welche

aus

bisher

der
der

13mal

Semielea

böhm.

vergr.)

Wulstförmige

oval sind und demnach

Kreide

plana

d’Orbigny

nicht

bekannt

008

und

(loco cit.
war,

zählt

3 Arten.
Limonea prima Poc. (Taf. II. Fig. 7. Eine verzweigte Kolonie von der Vorderseite; Fig. 8.
Dieselbe von hinten; Fig. 9. Querschnitt; Fig. 10. Knieförmig gebogene Kolonie; Fig. 11. Längsdurchschnitt. Fig. 9. in 26facher Vergr. die übrigen 13mal vergr.) Kolonie baumartig, dichotomisch
getheilt,

fein,

auf der

Vorderseite

gen besetz, die zu 3 oder 4
rinnen bedeckt.

mit

kleinen

in schrägen

0'04—0°06

Reihen

==

gestellt sind.

im

Durchmesser

Hintere

Fläche

habenden

Mündun-

glatt mit Längs-

Idmonea decurrens Poč. (Taf. II. Fig. 3. Eine Kolonie von hinten; Fig. 4. Dieselbe von
vorne; Fig. 5. Querschnitt; Fig. 6. Eine andere Kolonie. Fig. 5. 26mal vergrössert, die übrigen
13mal.) Kolonie in der Form eines engen Blattes mit kleinen (005 727%) Můndungen in schrägen
Reihen bedeckt. Ähnlich der Gattung Phormopora Marss., jedoch von ganz abweichender innerer
Struktur.

Jdmonea plana Po£. (Taf. Il. Fig. 1. Kolonie von hinten; Fig. 2. Kolonie von vorne 13mal
vergr.) Blattförmig oben ausgebreitet, mit schrägen Reihen kleiner Mündungen 0'05—0'06 mız,
welche insbesondere dem Rande zu röhrenförmig ausgezogen sind. Hintere Fläche mit Längsrinnen
bedeckt.
Entalophora fecunda Noväk. (Taf. II. Fig. 17. Eine Kolonie mit in schraubenförmig gekrümmte Reihen gestellten Zellen; Fig. 18. Kolonie mit unregelmässig ausstrahlenden Zellen;
Taf. III. Fig. 14. Lángsdurchschnitt; Fig 15. Ouerdurchschnitt; Fig. 15. 26mal vergr., die übrigen
13mal.) Sehr häufig im Lehme vom Gangberg, lässt sich hauptsächlich in 2, in einander übergehende
Typen theilen. 1. Die Zellen stehen in schraubenförmig gestellten Reihen. 2. Die Zellen sind
röhrenförmig ausgezogen und strahlen auf alle Seiten unregelmässig aus.
Entalophora heros Poc. (Taf. II. Fig. 25. Eine Kolonie 6mal vergr.; Fig. 26. Kolonien in
nat. Grösse: Fig. 27. und 28. Jugendstadien; Fig. 29. Querschnitt. Die letzten 3 Fig. 13mal
vergr. Fig. 30. Längsschnitt 6mal vergr.) Stämme bis 15 774 gross und dick, in der Jugend am
Scheitel kugelrund, .mit sehr zahlreichen Mündungen, die in undeutliche Reihen geordnet sind,
welche um den Stamm schraubenförmig sich drehen. Die Länge und Breite der Zellen nicht
messbar, nachdem dieselben in den Stamm eingesenkt sind; Mündung O'1 wm, die Dicke der
Umrandung 05—057 mm.
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Entalophora anomalissima Noväk. (Taf. II. Fig. 19. Ein schwach keulenförmiges Exemplar;
Fig. 20. Eine andere Kolonie oben ausgebreitet; Fig. 21. Ein oben ausgebreiteter Stamm; Fig 22.
Eine kleine, an beiden Enden verbreitete Kolonie. Alles 13mal vergrössert.) Walzenförmige, nie
verzweigte Stämme, welche nach oben immer sich ausbreiten. Von den von Prof. Novák (l. c.)
erschöpfend beschriebenen und treffllich abgebildeten Formen zähle ich hieher Taf VII. Fig 14.
bis 20, 24. bis 26.
Enialophora soror Poč
(Taf. II. Fig. 9. Querschnitt 26mal vergr.; Fig. 10. Längsschnitt;
Fig. 11. Stamm mit einer Ovicelle; Fig. 12. Grosse verzweigte Kolonie mit Zellen in Gruppen;
Fig. 13. Ein Stamm mit zerstreuten Mündungen. Alles in 13fach. Vergr.) Kolonien stammförmig,
mit kleinen 0:03—0'04 7%, entweder in Gruppen zu 2—3 geháuften oder unregelmássig zerstreuten Mündungen
Ovicellen in Form eines Sáckchens am Stamme angeheftet.
Enialophora juvemis Poč. (Taf IV. Fig. 19. und 20. Zwei Kolonien l3mal vergr) Jugendzustände

bisher

unbekannter

Formen.

Gross,

keulenfórmig

mit

grossen

Můindungen,

0:13

4,

bedeckt.
Entalophora proboscidea Edw. (Taf. II Fig. 23. und 24. Zwei Stämme l3mal vergr) Eine
sehr gemeine Art in allen Kreideablagerungen, welche über 20 Synonyme aufweist. Bei uns wurde
sie unter dem Namen Ent. raripora angeführt.
Discosparsa
Fig.

34

Kolonie

exiranea
von

der

Poč.

Seite;

(Taf.
Fig.

35.

III.

Fig.

32.

Kolonie

Längsschnitt;

von

oben.

Alle

Fig.

33.

Kolonie

in 6fach. Vergr.

Fig.

von

unten;
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Quer-

schnitt 13mal vergr.) Die schirmförmig oben ausgebreiteten Kolonien, die Prof. Novák zu Entalophora anomalissima (l. c. Taf. VII. Fig. 21 —23.) rechnete, entsprechen vollkommen der Gattungsdiagnose. Es bestehen jedoch zwischen Discosparsa und der genannten Art Ent. anom. sehr innige
Beziehungen.
Spiropora vertictllata Goldf sp. Eine sehr gemeine Art durch viele verzweigte Stämme
vertreten.

Heteropora costata d'Orbigny. (Taf. Il. Fıg. 7. Längsschnitt; Fig 8. Querschnitt 13mal
Ist gleich der Art Petalopora Dumonti Novak.
Heteropora vamosa Poč. (Taf. Il. Fig. 1. Partie des Längsschnittes, Fig. 2. Querschnitt;
beide 13mal vergr. Fig. 3.—5. Verschiedene Kolonien in natürl. Grösse; Fig. 6. Oberfläche 13mal
vergr.) Grosse Kolonien über 20 »»= lang und breit unregelmässig, netzförmig verzweigt. Die
vergr.).

Mündungen

der

Hauptzellen

zerstreut,

0:28 772;

die

Mündungen

der

Heieropora lepida Novak. (Taf. IV. Fig. 21. Längsschnitt,
Hauptzellen 0:19—0'2 mm, der Nebenzellen 0:04
— 0:05 mm.
Heteropora variabilis d’Orb. sp
Ditaxia

biseriata

Poč.

(Abbildung

im

Texte

Fig.

16.;

Taf.

Nebenzellen

13mal
'
IV.

vergr.)

Fig.

3.

0'06 77.

Mündungen

Oberfläche

der

13mal

vergr.; Fig. 4. Kolonie in nat. Grösse; Fig. 4a. Kolonie von der Seite.) Kolonie in der Form
einer unregelmässigen, gebogenen Platte, aus 2 Zellenschichten bestehend und zwischen ihnen das
Keimblatt (lame germinale), welches aus Markzellen zusammengesetzt ist. Nebenzellen entwickelt
wie bei Heteropora, darum auch die Verwandtschaft eine sehr bedeutende. Mündungen der Hauptzellen 002 mm.
Filifascigera bohemica Poč. (Taf.1. Fig. 14. Sechs Zellenbündeln 13mal vergr.) Eine Kolonie
aus 6, in verschiedenen Lagen auf einer Schale angehefteten Bündeln von Zellen bestehend. Die
Länge der Bündel 1 2; die Mündungen oval 0'5—0'65 und 0'3—-0°48 messend.
Osculipora plebeja Novák.
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Fasciculipora bohemica Poč. (Taf. III. Fig. 21.
bis 26. Kolonien von der Seite. Alles 6mal vergr.
Fig. 29. Partie der Oberfláche am Scheitel; Fig. 30.
vergr.) Kolonien in der Jugend keulenförmig, später
mit einem dünneren Stiele aufsitzt. Die Mündungen
ausgehöhlten Scheitel 0:08 27% und haben zuweilen

u. 22. Kolonien von oben gesehen; Fig. 23.
Fig. 27. Lángsschnitt; Fig. 28. Ouerschnitt;
Partie der Oberfláche am Stiele. Alles 13mal
oben sich in eine Platte verbreitend, welche
sind oben auf dem flachen oder schwach
zwischen einander spärliche Mündungen der

| Nebenzellen.
Lichenopora discus Poč. (Taf. IV. Fig. 1. Kolonie von oben l3fach vergr.; Fig.2. Einige
Zellen durch Fortsátze mit einander verbunden, in 26fach. Vergr.) Bildet 4—7 mm messende
Häuflein von röhrenförmigen Zellen. die radial ausströmen und mit stolonenartigen Ausláufern mit
einander verbunden sind. Länge der Zellen 0:5, Mündung 0°19.
Die zweite Abtheilung Ceina ist im beschriebenen Materiale nur durch eine einzige Art
vertreten.

Cea modesta Poč. (Taf. IV. Fig. 13. Längsschnitt; Fig. 14. Querschnitt; Fig. 15. Kolonie
von der engen Kante gesehen; Fig. 16. und 17. Seitenansichten zweier Kolonien. Alles in 13fach.
Vergrösserung.) Plattgedrückte verzweigte Stämme mit trompetenförmig sich verengenden Mün‘dungen.
Aus der dritten und letzten Abtheilung der cyclostomen Bryozoen, nämlich aus Melicertitina,
wurden am Gangberge nachstehende Formen gefunden:
Semielea acupunctata Novak sp. (Taf. II. Fig. 16. Durchschnitt 13mal vergr. a), 5) und c)
einzelne trompetenartig erweiterte Zellen.)
Semieiea velamen Poc. (Taf. II. Fig. 14. und 15. Durchschnitte, bei «) Nebenzellen; Taf. II.
"Fig. 16. Querschnitt; Fig. 17. und 18. Seitenansichten der Kolonien. Alles 13mal vergr.; Fig. 19.
Äussere Oberfläche; Fig. 20. Innere Oberfläche. Beide 26mal vergr.) Kolonie Überzüge bildend,
der äusseren Form nach ziemlich gleichmässig becherförmig. Zellen verlängert mit kleinen Mün-

‚dungen 0:08 mm. Zuweilen Nebenzellen.
Melicertices docens. Novak. (Taf. IV. Fig. 25. Längsschnitt, 13mal vergr.)
Die chilostomen Bryozoen zählen nur wenige Vertreter.
Memoranipora elliptica v. Hag. sp.
Memoranipora crtdellum Poč. (Taf. IV. Fig. 9. Partie der Oberfláche 26mal vergr.) Die
Vorderwánde sind vernichtet, so dass nur die dicken Umrandungen verblieben. Diese sind sechséckig und tragen deutliche Spuren der Ovicellen oberhalb jeder Zelle.
Membranipora Koninckiana v. Hag. spec. (Taf. IV. Pe 5. Partie der Oberfláche 26mal
vergróssert.)
Membr. defressa v. Hag. spec. (Taf. IV. Fig. 18. Partie in 26facher Vergr.)
mit

Membr. subtilis, Poč. (Taf. IV. Fig. 12. Partie der Oberfläche 26mal vergr.) Einfache Zellen
abgerundeten Ecken und flach gewölbten vorderen Wänden.
Länge der Zellen 05—0%6 mm,

Breite 04 »=, Mündung 0'1—0'2 mm.
Eschara labiata Poč. (Taf. IV. Fig. 6. Erstes Stadium mit aufgeblasenen Zellen; Fig.7
‚Zweites Stadium mit breiten Zellen; Fig. 8. Drittes Stadium mit Mündungen, die von breiter
"Wulst umgeben werden. Alles 26mal vergr.) Die Zellen verändern sich mit dem Alter und werden
immer mit stärkerer Umrandung der Mündungen versehen. Masse I. Stad. Lánge der Zellen
0405 mm, Breite 0'25—0'35 mm; II. Stad. Länge 0'5 mm, Breite 04 mm, Mündung 0:17 mm;

HH. Stad. Länge 0°7—0'74 mm, Breite 05—0'52
Dr. F. Počta: O mechovkách z Korycanských vrstev.

mm, Mündung 0:13 mm.
6
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Esch. mumia Poc. (Taf. IV. Fig. 10. Partie der Oberfläche 26mal vergr.; Fig. 11. Durchschnitt 13mal vergr.) Kolonie aus verlängerten, mit kurzen Rinnen versehenen Zellen, deren. Mündung an dem keulenförmig erweiterten Ende sich befindet. Länge der Zellen 08-1 mm, grösste
Breite 0-3—-0°35 mm, Mündung 0'18 747.

Bisher wurden aus den cenomanen Ablagerungen Böhmens zusammen 37 Arten bekannt
gegeben, zu denen jetzt noch die hier beschriebenen 48 Formen aus dem Lehme von Gangberg
zuzuzählen sind, so dass sich die Ziffer der Bryozoen aus dem Cenoman Böhmens auf 68 erhöht.

_

Vysvětlivky
Vyobr.

čís.

k tabuli I.

1.—4. Stomatopora divaricata Roem. sp. (Cis. originálu 1.)
1. Trs, na němž přechod větevek víceřadých do větevek

s buňkami

v jedné řadě

možno

-pozorovati.

2. Několik buněk naduřelých.
3. Několik buněk úzkých.
4. Pohled na buňky se strany.
5.—6. Stomatopora minuscula Počta. Zvětšeno 13kráte.
5. Trs s buňkami nepříznivě zachovanými. (Čís. orig. 2.)
6. Trs s několika zřetelnými buňkami. (Čís. orig. 3.)
T—8.

Stomatopora constricta Počta. (Čís. orig. 15.)
7. Celý trs zvětšen 13kráte.
8. Dvě buňky. zvětšeny 26kráte.

9.—12. Diastopora sp.

Mladá, blíže neurčitelná stadia, 13kráte zvětšena. (Čís. orig. 16.—19.)

. Diastopora circularis Počta

(viz ještě

tab. III. vyobr. č. 31), zvětšeno

14. Filifascigera bohemica Počta. (Čís. orig. 72.)

Trs zvětšený

13kráte.

15.—16. Diastopora protracta Počta. Zvětšeno 13kráte.
15. Trs při pohledu shora. (Čís. orig. 23.)
16. Trs při pohledu se strany (Čís. orig. 22.)
17.—18.

Diastopora bacca Počta. Zvětšeno 13kráte.
17. Mladý trs s palicovitým koncem. (Čís. orig. 25.)
18. Starší trs v podobě nepravidelného plátu. (Cís. orig. 24.)

19. Stomatopora ďdisjecta Počta. Celý trs, zvětšen Gkráte.
20. Diastopora concreta Počta.

(Čís. orig. 26.)

Čásť trsu, zvětšena 13kráte.

(Čís. orig. 27.)

21.—22. Diastopora echinata Počta. (Čís. orig. 28.)
21. Průřez dolením koneem, na něrnž zříti prázdnou dutinu.
22. Trs se strany.
23. Diastopora exigua Potta. Trs se strany zvětšen

13kräte.

24. Stomatopora intermedia Noväk sp. (Cis. orig. 30.)
Cäst trsu s naduřelou buňkou, 26kráte zvětšena.

(Čís. orig. 29.)

t3kráte.

(Čís. orig. 20.)
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Vysvětlivky
Vyobr.

čís.

12

. Jdmonea plana Počta. Zvětšeno 13kráte.

”

»

decurrens

„»

Počta.

3. Trs se zadní strany, zvětšen 13kráte. (Čís. orig. 32)
4. Týž trs s přední strany, zvětšen 13kráte.
5. Příčný průřez trsem, zvětšený 26kráte. (Čís. praep. 30.)
6. Jiný trs s přední strany, zvětšen 13kráte. (Čís. orig. 33.)
7.—li. Jdmonea prima Počta. Až na vyobr. č. 9. zvětšeno 13kráte.
T. Rozvětvený trs se předu. (Čís. orig. 13.)
8. Týž trs se zadní strany. (Čís. orig. 13.)
9. Příčný průřez trsem, zvětšen 26kráte. (Čís. praep. 1m)
10. Kolénkovitě zahnutý trs. (Čís. orig. 14.)
11. Podélný průřez trsem. (Čís. praep. 12)
x
1218. Diastopora diffiuens Novák sp.
Průřezy plátů, 13kráte zvětšené. (Čís. praep. 15)
14.—15. Semielea velamen Počta, zvětšeno 13kráte.

14. Průřez stěnou.

»

(Čís. orig. 31.)

1. Trs se zadní strany.
2. Trs s přední strany.

3.—6 . Jdmonea

”

k tabuli II.

(Čís. praep. 18.)

15. Rovněž; při a viděti přídavné buňky. (Čís. praep. 18.)
16. Semielea acupunctata Novák sp.
Průřez trsem 13kráte zvětšený. 2 d c jsou tři zachované buňky, které ku povrchu mocně se
rozšiřují. (Čís. praep. 24.)
13krát zvětšeno.
17.—18. Entalophova fecunda Novák
17. Typ tvaru s buňkami, postavenými do řad příčných či šroubovitě točených. (Č. orig. 34)
18. Typ tvaru nepravidelného s rourovitě prodloúženými buňkami. (Čís. orig. 35.)
19.—22. Entalophora anomalissima Novák, zvětšeno 13kráte.

19. Trs mírně palicovitý.

(Čís. orig. 36.)

20. Jiný trs, jenž ukončen jest palicovitou rozšířeninou. (Čís. orig. 37.)
21. Malý trs, nahoře slabě naduřelý. (Čís. orig. 39.)
22. Malý trs dole i nahoře rozšířený. (Čís. orig. 40.)
„ 23.—24.. Entalophova proboscidea Edwards, zvětšeno 13kráte.
Dva trsy při pohledu se strany. (Čís. orig. 38. a: 41.)
25.—30. Entalophora heros Počta.
25. Veliký trs 6krät zvětšen. (Čís. orig. 5.)
26. Tři trsy ve skutečné velikosti. (Čís. orig. 6., 7. a 8.)
27. Mladý trs, 13krát zvětšen. (Čís. orig. 4.)
28. Mladý, kulovitý trs, 13krát zvětšen. (Čís. orig. 9.)
29. Příčný průřez trsem, 13krát zvětšen. (Čís. praep. 27.)
30. Podélný průřez trsem, zvětšen Gkráte. (Cis. praep. 27.)
31.—32. Diastopora angulus Počta, zvětšeno 13kráte. (Čís. orig. 42.)
31. Příčný průřez trsem.
,
32. Pohled svrchu.

Vysvětlivky
Vyobr.

čís.

k tabuli III.

1.— 6. Heteropora ramosa Počta.

1. Čásť průřezu podélného, zvětšena 13kráte.

(Čís. praep. 31.)

2. Příčný průřez, zvětšen 13kráte. (Čís. praep. 29.)
8.—5. Rozličné trsy ve skutečné velikosti. (Čís. orig. 43, 44. a 45.)
6. Povrch vnější, 13kráte zvětšen.
„728 . Heteropora costata d'Orb.
7. Podélný průřez trsem, zvětšený 13kráte. (Čís. praep. 28)
8. Příčný průřez trsem, zvětšený 13kráte. (Cis. praep. 28.)
„ 9-18. Entalophora soror Počta. Mimo vyobr. č. 9. zvětšeno 13kráte.
9. Příčný průřez trsem, 26kráte zvětšený. (Čís. praep. 14.)

10. Podélný průřez trsem.

(Čís. praep. 14.)

11. Jedinec s ovicellou po straně. (Cis. orig. 10.)
12. Veliký trs rozvětvený s buňkami ve skupinách. (Čís. orig. 11.)
- 13. Trs s buňkami nepravidelně roztrousenými. (Čís. orig. 12.)
„ 14—15. Entalophora fecunda Novák.
14. Podélný průřez, zvětšený 13kráte. (Čís. praep. 16.)
15. Příčný průřez, zvětšený 26kráte. (Čís. praep. 16.)
„ 16.—20. Semielea velamen Počta. 16. Příčný průřez zvětšen 13kráte. (Čís. praep. 17.)
17.—18. Trsy se strany v l3nás. zvětšení. (Čís. orig. 46. a #1)
19. Vnější povrch, 26kráte zvětšený.
20. Vnitřní povrch, 26kráte zvětšený.
„21.80. Fasciculipora bohemica Počta.
21.—22. Trsy při pohledu na hořejší plochu v Gnás. zvětšení. (Čís. orig. 48. a 49.)
23.—26. Trsý při pohledu se strany; Gkráte zvětšeno. (Čís. orig. 48., 50, 51 a 52.)
21. Podélný průřez trsem, 13kráte zvětšený. (Čís. praep. 20.)
z8. Příčný průřez trsem, 13kráte zvětšený. (Cis. praep. 20.)
29. Cäst poyrchu na hořejší ploše, 13kráte zvětšená.
30. Část povrchu na stonku, 13kráte zvětšená.
»
31 . Diastopora circutaris Počta (viz ještě tab. I. vyobr. č. 13, 13kráte zvětšeno. Čís. orig. 21.)
„ 32.—36. Discosparsa extranea Počta. Mimo vyobr. č. 30.. vesměs Gkráte zvětšeno.

32. Podélný průřez trsem. (Čís. praep. 19.)
83. Pohled na trs ze spodu. (Čís. orig. 53.)
34. Pohled se strany na trs jiný. (Čís. ‚orig. 54.)
35. Pohled shora rovněž na- trs jiny. (Cis. orig. 55.)
36. Příčný průřez trsem, 13kráte zvětšený. (Čís. praep.

19.)

Vysvětlivky k tabuli IV.
Vyobr.

. Lichenopora discus Počta.
1. Trs při pohledu shora, 18kráte zvětšen. (Čís. orig. 56.)
2. Několik buněk ve spojení vzájemném, 26kráte zvětšené,

čís.

. Ditaxia

biseriata

Počta.

3. Část povrchu,

13kráte zvětšená,

4. Trs ve skutečné velikosti.

(Čís. orig. 57.)

4a. Týž trs se strany.
. Meměranipora. Koninckiana
6.—8.

Eschara labiata Počta.

v, Hag. sp., 26kráte zvětšeno.

(Čís. orig. 58)

26kráte zvětšeno.

6. První stadium s buňkami: nafouklými. AČís. orig. 59.) . '
7. Druhy stupeň. s buňkami širokými. (Cis. orig. 60.)
8. Třetí stupeň s buňkami, širokým pyskem obdanými.

„

„

J3

10—11.

cribellum Počta.

(Čís. orig. 62)

|

Čásť povrchu 26kráte zvětšená. (Čís. orig. 64)

Cea moďesta Počta. Vesměs 13kráte zvětšeno.
13. Podélný průřez trsem. (Čís. praep. 21.)
14. Příčný průřez trsem. (Čís. praep. 21.)
* 15. Trs s úzké hrany. (Čís. orig. 65.)
16—1%. Trsy při pohledu se strany. (Čís. orig.. 66..

18. Membrapipora
19.—20.

(Čís. orig. 61)

26kráte zvětšená.

Eschara mumia Počta.
|
10. Čásť povrchu, 26kráte zvětšená. (Cis. orig. 63.)
11. Průřez trsem, lakráte zvětšený.

12. Membranipora subtilis Počta.

„13—17.

Část povrchu

depressa v. Hag.

Entalophora juvenis Počta.

Trsy

-a
-A

Čásť povrchu 26kráte zvětšená.
13kráte zvětšené.

(Čís. orig. 67).

(Čís. orig. 68. a 69.)

21. Heteropora lepida Noväk. 13kráte zvětšeno.
21. Průřez podélný. (Čís. praep. 1.)
p

„

. Membranipora

23.—24. Diastopora procera Potta.
25. Melicertites docens Novák.

Dva trsy, 13kräte zvětšené.
Podélný průřez trsem,

(Čís. orig. 70. a 71)

13kráte zvětšený.

(Cis. praep. 8)
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