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GLEICHENIA DELICATULA
HEER.

Tab. XVII., obr. 8-9.
Tento jemný druh s hustě směstnanými úkrojky prvního stupně a s nepatrnými, okrouhlými úkrojky posledního stupně byl znám až dosud jen od Melníka na Sázavě a od Landsberga (Velenovský: Die Farne der bohm. Kreideformation III). Nejnověji zjistili jsme tento druh v dosti velkém množství ve
spodních pískovcových vrstvách na Vidovli u Jínonic. Jest význačný mezi všemi
fossilními druhy r. Gleichenia svojí gracilností a jeví se též co xerofilní typ.
Jako jinde tak také na Vídovli vyskytují se dvojí vrstvy s otisky rostlinnými pod mocnými pískovci. Svrchní vrstva složena jest z plastických, jemně
štípatelných lupků a jest charakterisována především velkými listy Myrica
Zenkeri a Kettmeria elegans. Otisky nahloučeny jsou zde ve velkých spoustách,
takže jednotlivé druhy lze jen těžko od sebe odlišiti. Pod touto vrstvou nachází
se asi 50 cm mocná zona pískovce, pod níž vystupuje II Jinonic jiná, asi 1 m
mocná etage, jež prostoupena jest slídou a zrny pískovcovými, takže jest velmi
drobivá. V této vrstvě nacházíme floru zcela jiného složení. Jsou to zejména
krásně hnědé otisklé listy r. Dewalquea a větévky se šiškami dr. Sequoia rigida.
GLEICHENIA STERNBERGII
VEL. ET VIN.

Tab. XVII., obr. 7.
Vyobrazené fragmenty jsou vše, co jsme z tohoto druhu II Cerníkova nalezli. Jemná hlavní žebra, hustě směstnaná, dosti kožovité úkrojky listové nasvědčují tomu, že jest to Gleichenia. Z hlavních nervů úkrojků listových vycházejí velmi jemné, vídličnatě dělené žilky, které však slabě jen tu a tam jsou
patrny. Také tyto shodují se s Gleicheniemi.
žádný až dosud známý křídový druh tohoto rodu nelze s naší vyobrazenou
fossilií stotožniti. Bylo by záhodno nalézti ještě více kusů nejlépe ve fertilním
stadiu.
Stanovisko u černíkova leží mezi černíkovem a Kounicemi ve starých, velkých, nyní opuštěných lomech pískovcových. Vrstva s otisky rostlinnými, ješ
jsou zde velmi pěkně zachovány, jest bělavě šedá a dobře štípatelná. Nejvýznač
nějšími jsou zde otisky větviček se šiškami r, Ephedropsis a Diplophyllum. Toto
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stanovisko není však totožné s oním, jež II Kounic uvádí Velenovský ve svém
dile uKvětena českého cenomanu 1889". Bývalé stanovisko nalézalo se těsně u silnice do čes. Brodu vedoucí, dnes však zmizelo, byvši zasypáno a osázeno stromy.
Lomy u Cernlkova jsou podobné lomům vyšerovickým a měly zajisté ještě
vice vrstev s otisky rostlinnými, dnes jsou však již nepřístupné,pokryté vrstvou
humusu a bujnou vegetaci zarostlé.

SPHENOPTER1S CRETACEA
VEL. ET VIN.

Tab. XVII., obr. 1-4.
Vyobrazené fragmenty listové z plastických, šedých lupků od Slivence patři
k velkému listu až do 4. stupně zpeřenému, pravděpodobně stromovité kapradině náležejlclmu. V moravské křídě objeven byl větší fragment této kapradiny, který domněnku naši potvrzuje. Kapradinu tuto lze poznati všude snadno
dle ůzce čárkovitých, ve velmi ostrých úhlech vpřed směřujících úkrojků listových, které na špičce listu dilem splývajf a mají po 1-2 zoubcích nebo bývajl
též celokrajné. žilky v úkrojcích listových jsou velmi jemné, sotva znatelné. Na
fragmentu obr. 3 jest nervatura a forma listová věrně znázorněna.
U Slivence jest tato kapradina velmi hojná, ale také u Cernikova a Otrub
často se nachází, Není pochyby, že zbytky listů, které uvádi Heer pode jménem
Asplenium Dicksonianum. (Flora foss. arct. VI. Bd., 2. Abth., Taf, XXXII a
Flora foss. arct. III. Bd., Tař, I) s našimi jsou velmi podobné a snad i při·
buzné. Domn!váme se však, že tyto zbytky listů k rodu Asplenium nepatří,
Ojedinělý nález malého fragmentu, znázorněného na obr. 4., předetavuje
část listu s úkrojky nesouclmi sori, Jsou to ellipsovité útvary, které otvlraj!
se dvěma chlopněmi a propouštěj! sporangia. Toto plodní stadium připominá
velmi ThyrsopterůJ capsulifera Vel. od Kounic, kterou Krasser považuje za
Onychiopsis. Ostatně není vyloučeno, že slivenecký druh lze počítati k témuž
rodu a že představuje jen jiný druh s užšími úkrojky listovými.
ASPLENIUM FOERSTERI
ETT. ET DEB.-VELEN. FARNE DER BOHM. KRElDEFDRMATIDN.
TAF. I, 14. 1888.

Tab. XVII., obr. 5-6. Tab. XX., obr. 6. Tab. XXII, obr. 8.
Vyobrazené fragmenty listové nalezli jsme v šedých břidlách u Cern!kova
a v jemných plastických lupcích u Tachlovic (1913) ve společnosti druhu Nilssonia bohemica. Jeden kus pochází od Beřova. Tato kapradina jest význačná
dlouze kopinatými, k basi velmi zúženými, celokrajnými nebo jen 1-2zubými
úkrojky listovými. Nervatura složena jest z jemných, vidličnatě větvených žilek.

-4-

Urheberrechthch

peschůtztes

Material

Listy byly jemné konsistence. Vzhledem k tomu, že plodní stadium schází, nutno
její postavení v r . Asplenium považovati pouze za provisorní.
Nové tyto fragmenty svrchu popsané shodují se dobře s témi, jež nalezl
r. 1888 Velenovský u Melníka.
ONCOPTERIS CORDAE
VEL. ET VIN.

Tab. XVIII., obr. 4. Tab. XIX., obr. 7.
Kapradinový kmen, znázorněný na obr. 4, nalezen byl v jednom kuse v peruckých pískovcích u Hořic. Neshoduje se se žádným dosud známým fossilním
druhem. Bylo by snad možno zařadit jej do r . Oncopteris, neboť má zřetelně vystupující polštářky listové, které jsou nahoře uťaty a zde v prohlubince vykazují zvláštní strukturu nervovou. Jest to vicekráte zaškrcený půlměsícovitý
svazek cévní, z něhož vystupuje 3-5 nervů (obr. 7 ) . Vnější strana polštářku
jest rovněž nepravidelně pruhovaná. Jest pravděpodobno, že r. Oncopteris byl
ve spodní křídě typem dosti rozšířeným. V recentní floře nejsou známy nikde
kmeny kapradin s podobnými polštářky listovými. Náš kmen jest válcovitý,
12 cm dlouhý a 5 cm v průměru silný. Polštářky listové jsou značně menší než
u druhu Oncopteris Nettvalli Dorm. (Viz Velenovský, Farne der bohm. Kreideformo 1888).
ARAUCARIOPSIS CRETACEA
VEL. ET VIN.
Tab. XVIII., obr. ll, 9. Tab. XIX., obr. 1-6.

Ze soukromých sbírek v Sobčicích (odb. učitel Sťoviček) a v Jičín ě (kand,
prof. Soukup) získali jsme krásné šišky, jež pocházejí vesměs z pískovcových
lomů u Vojic a Podh. Újezda nedaleko Hoříc. Ze všech získaných exemplářů
zobrazené kusy jsou nejnázornější. Jsou až 15 cm dlouhé a 4-5 cm široké, v álcovité, nahoře tupé a dole pravidelně přisedající na větévku s listy. Neupadávaly tudíž se stromu článkovitě, jak tomu jest na př. II smrku. Na rozlomených kusech lze viděti silné centrální vřeteno s hlubokými otvory po svazcích
cévních, které ústily do spodních šupin. Exemplář na tab. XIX., obr. 2, který
reprodukován byl fotograficky v II. části našeho dila, přinášíme ješté jednou
věrně kreslený, aby tak jednotlivé šupin y lépe vynikly. Na fotografických snímcích zmizí nezřídka důležité detaily.
Tato šiška jest příčně rozlomena, takže zde krásně vyniká forma šupin,
jichž štítek jest z rhombické, stlačené base vysoko protažen a poněkud dopředu
ohnutý a na povrchu podélně pruhován. Na obr. 4 jest taková plodní šupina
znázorněna se svrchní strany a v profilu. Na základě těchto poznatků lze celou
šišku věrně restaurovati (obr. 6) .
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D ůležitý

jest fragment na obr. 3, tab. XIX. Znázorňuje nám šišku, uprostřed rozlomenou, kde však na basi plodních šupin možno zjistiti malá semena
v počtu 3--4.
Velmi zajímavé jsou části větviček pod šiškami se nalézající. Jsou silné,
rovné, hustě ve spirálním pořádku listy sázené. Listy jsou jednoduché, ze široké, rhombické, sbíhající base ponenáhlu zúžené a ku předu srpovitě zakři
vené. Jsou asi téže formy a velikosti jako listy druhu Araucaria e,"ce/sa. Na
otisku obr. 1, tab. XIX. jsou z větší části ulámány, ale některé z nich jsou ještě
dobře zachovány. Ve společnosti šišek Araucariopsis cretacea v p!skovcových
lomech u Vojic byla nalezena též listnatá větévka, znázorněná na obr. 5. Takové
fragmenty nejsou zde žádnou vzácnost!. Maj! tutéž formu listů jako plodní
větévky a nálež! zcela určitě k téže konifeře.
Máme tudí ž dostatečný podklad, na základě kterého můžeme pronésti opří
buzenském postaven! těchto šišek spolehlivý úsudek. K Abietine!m nelze je nikterak řaditi, neboť listy jsou jinak utvářeny, plodní šupiny mají vice než 2
semena a nemaj! podp ůrné braktee. Listy upomínají sice živě na druh Araucaria excelsa, plodní šupiny nemaj! však žádné liguly a maj! vice volných
semen v úžlabl. Následkem toho možno křídovou tuto koniferu přiřaditi pouze
k Taxodine!m a to pobllž rodu Kettneria, jenž v čechách jest tak rozš ířen, Maj!
sice navzájem velmi odlišné listy, utvářením šišek však jsou si dosti podobny.
Za doby křídové musela existovati skupina Taxodineí, patrně stromovitých, které měly válcovité, velké šišky, jichž šupiny opatřeny byly štítkem vice
méně zobanitým a které odpadaly se stromu zároveň s větvičkami.
Zdá se, že Araucariopsis cretacea v pískovcích vojických u Hořic často při
chází, neboť nachází se ve všech sbírkách v tamnějším kraji a rovněž malé
úlomky v p!skovcových balvanech všude se objevují, Jsou též všude sprovázeny
listy a šiškovitými útvary Krannery.
PODOCARPUS MUCRONATUS
VEL. ET VIN.

Tab. XXII., obr. 5-6.
Ve žluté vrstvě spodního horizontu jíloviště u Slivence nachází se velké
množstvi úzkých, velmi kožovitých, celokrajných listů. Tato vrstva lež! pod
vrstvou, v niž objevuj! se četné zbytky r. Stachyura a jest asi 5 cm mocná.
Tyto listy jsou věrně na obr. 6 v přir, velikosti znázorněny. Na kusu lupku (obr.
5) lze spatřiti fragment větvičky, ku které 6 takových listů vpravo přisedá.
Ploché lístky probíhá stejně silný střední nerv, jinak nelze zjistiti žádné jiné
nervy. K basi jsou listy ponenáhlu zúženy, na špičce však tupé a tvrdým, krátkým hrotem okončené.
Srovnáme-li některé žijící listy Podocarpaceí, tu nalezneme tak velkou po-
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dobnost v jejich listech, tak že možno se vší určitostí slivenecké listy považovati za Podocarpus. Podocarpus cre!accus V el. nepřich ázi v úvahu, jelikož zde
jsou listy daleko kratší, menší a na spodu krátce zúžené.
Podocarpus mucronatus připomíná velmi rod Plutonia z vrstev chuchelských. Tato konifera má listy s 5 nervy, na špičce však hrotem neokončené,
nýbrž opatřené žlázou. Ostatně u Slivence charakteristické šišky r, Plutonia nepřicházejí. Naleziště slivenecké jest však nedaleko Chuchle (asi půl hodiny
odtud). Florin [Eupodocarpeen (Koníř.) in der al1tertiiiren Flora Europas?
Senckenbergiana Bd. Vnl. 1926] považuje celou řadu dosud popsaných Eupodocarpaceí z křídy za pochybné. Naše druhy r. Podocarpus možno však na základě důkladné diagnosy četných nálezů považovati za pravý Podocarpus. A jest
dokonce ještě třetí druh v křídě moravské, o kterém Viniklář v nejbližší práci
pojedná. Možno se právem domnívati, když Ginkgovité v křídě byly zastoupeny,
že též sesterská čeleď Taxaceae v křídě bude existovati. Jasné doklady toho
máme v křídové floře arktické.
Památný rod Krannera v křídě české možno považovati za posledního potomka Cordaitů. Byla za doby křídové v čechách a též jinde v Evropě všeobecně
rozšířena. Její zbytky nacházejí se všude, kde se nějaké rostliny křídové vyskytují. Jest nepochopitelné, proč Sewardnověji (Fossi! Plants, vol. Hl, p. 281)
šiškovité útvary Krannery považuje za šišky r, Agathis. Tyto šiškovité útvary
nemají s r, Agathis docela nic společného. Na kusech, které jsou v národním
museu v Praze uloženy, viděti jest zcela zřetelně, jak listy Krannery na domnělé
šupiny šiškové přisedaly. Staré vyobrazení v Schimperově Paléontologie végétale pl. LXXVI. jest dilem povrchní, dílem falešné. Vyobrazení šiškovitých
útvarů Krannery ve Velenovského díle (Die Gymnosfermen der bohm. Kreideformation) jsou věrně a názorně provedena a nepodobají se žádné Dammaře.
Podivuhodná Feildenia obtusa (Podozamites obtusus) - viz I. díl- dokazuje dále stejně, že toto příbuzenstvo v křídové době bylo značně rozšířeno a
navazovalo na příbuzné typy předcházejících period.
ARALlOPSIS PRAGENSIS
VEL. ET VIN.

Tab. XIX., obr. 9.

Vyobrazený segment listový od Slivence (1927) byl asi částí velkého, snad
dlanitě zpeřeného listu, jehož segmenty byly zvláště děleny, asi tak jak se vy.
skytá u žijícího r, Cussonia nebo u křídového druhu Aralia furcata. Úkrojky
listové zdají se býti celokrajné a se svými nervy 2-3kráte vidličnatě dělené.
Lístky jsou na vnitřní straně nesouměrně skrojeny. Jemnější nervaturu nelze
zjistiti. Celý list byl patrně nejméně 20 cm v průměru široký a kruhovitého objemu. Bylo by záhodno nalézti ještě další a lepší doklady.
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Cussonia partita Vel. jest pravděpodobněpříbuzná, ale jinak dělená a má
zubaté úkrojky listové. Taktéž o vyšerovickém druhu Aralia furcata Vel. dlužno
se zmíniti.
CREDNERIA (PLATANUS) LAEVIS
VEL.

Tab. XXI., obr. 1-2.
V šedivých, plastických lupclch u Slivence vyskytuje se nezřídka tento charakteristický druh listů, který na rozdil od ostatnich druhů r. Credneria jest
menši, kuželovitě na basi sůžen a v hořejši části má zcela jiné kontury. Byl již
na vice stanoviskách zaznamenán. Jest však nápadné, že u Slivence, kde vy.
skytuje se řada různých plodů a květenství, plody platanu dosud nalezeny nebyly. Systematické postaveni r. Credneria zůstává ještě dnes sporné a jelikož
neznáme dosud květů ani plodů, jest těžko jejich listy od listů r, Platanus

rozeznávati.
DIPLOPHYLLUM CRETACEUM
VEL. ET VIN.

Tab. XVII., obr. 10. Tab. XIX., obr. 10. Tab. XX., obr. 5.
Tab. XXI., obr. 8, 9. Tab. XXII., obr. 7, 9.
Vyobrazené fragmenty znázorňuji nám řadu listů, které jsme v bilých bříd
lách u Cernikova velmi často nacházeli. Jest to tatáž vrstva, v niž nalezena byla
Ephedrop8Ůl. Tyto listy jsou dosti kožovité, celokrajné, dlouze kopinaté, zašpičatěné a všude po dvou v krátkou stopku spojeny. Jednotlivé listy nikdy jsme
nenašli. Náležely patrně dikotylnimu stromu nebo keři. Nervatura vystupuje
ostře a jest velmi charakteristická.
O jejich příbuzenskěm postaveni nelze jen tak lehce rozhodnouti. Hsrmaenaea primaeva Sap., která též vyskytuje se ve dvoulistkách, liši se značnější velikosti, jiným tvarem a odlišnou nervaturou. Na prvni pohled možno tyto lístky
r. Diplophyllum srovnati s listy druhu Sapindus apiculatus Vel. Tvarem, jakož
i nervaturou shoduji se úplně. Listy tohoto druhu S. apiculatus Vel. jsou však
lichozpeřené a následkem toho vyskytuji se nezřídka na plochách břídlových
ojediněle. Z recentní flory nelze k listům r. Diplophyllum nalézti dosud analogon. Nejspiše by mohly náležeti k č. Leguminosae. Hymaenaea inaequalis a
Hymaenaea elongata jsou podobného charakteru. Jest možno, že náleži k témuž
rodu.
ACOXYLON SUSPECTUM
VEL. ET VIN.
Tab. XVII., obr. 11. Tab. XX., obr. 1. Tab. XXII., obr. 1-4.

Zobrazené fragmenty představuji dlouhé, tlusté větve. Nenacházíme je
nikde rozvětvené a tenké větvičky spatřujeme toliko na obr. ll. Nevime tudíž,
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jak se tyto silné větve rozvětvuji. S jejich povrchu odbočuj í dlouhé, 1-2 mm
silné, ostře zašpičatěné, hladké jehlice, bez jakýchkoli nervů nebo struktury. Dosahují 11>--20 cm délky a od větvi článkovitě odpadají a bývá jich na některých
plotnách velké množství.
Na povrchu silných větvi jsou malé, okrouhlé důlky, stopy to po odpadlých
jehlicich. Nikde však nelze spatřiti polštářky listové, které zvláště u konifer
jsou tak charakteristické. Větve byly hladké, pevné, rigidní, dřevnaté. Jehlice
byly asi dřevnaté, velmi pevné, rigidní a jelikož nejevi nikdy větvení, jest vyloučeno, že by to mohly být kořeny. Jemné kořeny v břidlách černíkovských
jsou sice hojné, mají však docela jiný charakter.
Fragmenty na obr. 1, tab. XXll. znázorňují tenké větvičky po obou stranách dlouhými jehlicemi pokryté. Větvička na obr. ll, tab. XVll. ukončena jest
dokonce tenkou jehlicí. Tato or ientace jest neobvyklá, neboť osa nemůže listem
ukončovati. Nápadné jest též, že nikde nelze zjistiti postranní pupeny.
Také v případě, že by to byly kořeny, nemohli bychom k těmto žádné analogon v recentní říši rostlinné nalézti. Proti povaze kořenové mluvf konečně také
ta okolnost, že větve s jehlicemi na plotnách břidlových otištěny jsou v poloze
vodorovné jako všechny ostatní zbytky rostlinné. Kdyby to byly kořeny rostlin
rostoucích ve vodě, musely by jejich kořeny směřovati kolmo k plotně břidlové,
jak se též u skutečných kořenů stává.
Podivné tyto jehlice jsou v břidlách černíkovských velmi obecné, u Vyšerovic však vyskytují se otisky jejich vzác~ěji..S jehli~e:'.'i k~~i~e,!,Pi~Us ~~en
stedti nelze je zaměňovati, neboť tato má jehlice ostřeji otištěn ě a :astěJI _do
jednoho svazečku sbíhající, kdežto naše jehlice r. Acoxylon vyskytují se vzdy
jednotlivě.

•
. .,
.,
V šedých jílech u Slivence jsou popsané dlouhé Jehh~e ke hOJn~,_mís~y v.e
spoustách celé plochy pokrývajíce. Na obr. 1., tab. ~X. Jest Jedna. vetší s [enlícemi věrně znázorněna. Na větvi jsou rovněž malé Jamky znatelne.
Co tedy tyto podivné otisky znamenají? Do~níváme se, že j~t to pro recentní
floru zcela cizí typ, pravděpodobně z okru?u diko!ylních ~nglOsp:rm. Dopo~
čujeme budoucím badatelům, aby ještě [edenkr áte v bndlách cernU:0vských
v tomto směru činili dalši pozorováni. Předevšim jest d ůležitě sledovati způaob

ta:

rozvětvováni.

EPHEDROPSIS STROBILIFERA
VEL. ET VIN.

Tab. XXI, obr. 10-13.

roc.e

V bílých břidlách u Cerníkova nalezli jsme též v
1928 .~etn~ ..š~ky:
. ště na beziisty'ch větvičkách. V jejich společnosti vyskytUJi se nejčastěji uzke
jes
• •
dl' I dil
listy druhu Eucalyptus angusta. Jevi všecky znaky, :ne;: Jsme uve
e.
Až na prst tlusté větve jsou k větvičkám se šiškami pnmiseny. V pískovcích

'.V.
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nad touto vrstvou břidlovou jsou misty až 20 cm silné kmeny, které rovněž téže
konifeře mobly by náležeti. Na tomto nalezišti pak nepřicbází žádná j;ná konifera, Widdringtonii vyjimajic.
V ji\ovnách u Slivence, které dosahuji mocnosti až 10 m, vyskytuji se v horizontě, v němž též nalézá se podivuhodná Stachyura, četné větve a ' šišky r.
Ephedropsis. Ze šiškovitých konifer vyskytá se zde toliko Sequoia major. Mnohé
kusy jsou černými, zuhelnatělými šiškami r. Ephedropsis hustě posety. Tu a
tam objevi se i větve, na jejichž koncich sedl ještě šišky. Větvičky jsou v jemné
hllně krásně otištěny, přes to však nebyly jsme s to objeviti nějaké listy nebo
šupiny. Jest nyni jisté, že tato konifera na větvích vyvinovala buď jen jemné,
blanité, nepatrné šupiny, nebo byla vůbec bezlistá a pruhovité větve byly zelené
- tedy typický xerofilni strom nebo keř.
BUTOMITES CRETACEUS
VEL.

Tab. XXI., obr. 8.
Tuto fossilii možno označit za vůdčí fossilii cenomanskýcb vrstev v Cecháeh, neboť se vyskytuje všude a v některých vrstvách vystupuje zcela osaměle ve velkýcb spoustách, aniž by byla provázena jakýmikoli jinými zbytky
rostlinnými. Nad Motoly u Prahy na záp. úklonech Vidovle vyplňuje na př.
vrstvu asi 30 cm silnou. Pozná se lehce dle velmi dlouhých pentlicovitých listů
se silným, ale jen matně vynikajicim nervem. Jiných nervů nelze zjistiti. Měkká
konsistence svědčila by pro vodni rostlinu, což by bylo též v souhlase s jejim
hromadným výskytem. V národnim museu v Praze jet uložen Velenovským sbiraný kus rhizomu, na němž sedí ještě listy. Podobný kus nalezli jsme nedávno
také u Slivence (obr. 3). Také zde vystupuji z tlustého útvaru 4 listy r. Butomites, kdežto na spodni straně možno spatřiti jeden dlouhý kořen.
Vzhledem k těmto okolnostem jest téměř jisto, že tyto zbytky rostlinné pocbázeji z vodni rostliny, která byla svými rhizomy ve vodni půdě zakořeněna.
Systematické postaveni r. Butomites nutno ovšem přijimati jen jako provisorni, ježto až dosud nebylo lze získati lepšicb dokladů.
STACHYURA SPICATA
VEL. ET VIN.

Tab. XX., obr. 2-4.
Také v r . 1928 nalezli jsme četné, krásné otisky tohoto zajímavého druhu.
Mezi nimi nalézá se podivuhodný kus, znázorněný na obr. 2, na němž lze zjistiti vpravo zřetelný list. Spojeni listu s větévkou jest krásně viděti. Jest to

-
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jen spodní polovice listu, jehož okončení jest hohužel ulomeno, ale charakter zachované části listové souhlasí s odpadlými listy, které všude otisky r. Stachyura
doprovázejí. Jsou úzce čárkovité, velmi dlouhé, celokrajné, ponenáhlu zašpiča
tělé,

s nervaturou sotva patrnou (obr. 4). Mohly by se lehce zaměniti za listy
Eucalyptus angusta; tyto jsou však větší, s nervaturou zcela jinak vyvinutou.
Forma listů jest tak zvláštní, že je všude lehce možno poznati. Nápadná jest
velmi jemná, dlouze protažená špička. Nejsou nikdy širší než jak znázorněny
jsou na vyobrazení. Na kuse obr. 3 leží 4 samičí šištice, které náleží určitě rozvět
vené větvi a kdyby lupkový materiál nebyl tak drobivý, byli bychom jistě získali
celou rozvětvenou větev s četnými, samičími šišticemi. Z toho vyplývá závěr, že

r. Stachyura byl dvoudomý strom, snad z okruhu Amentaceí, ale z cizího, vymřelého příbuzenstva.

Podocarpus Manii Hook. f.

tvoří

podobná květenstvi, ale jehnědovité květy
jsou zde podepřeny kožovitými neopadanými listy, kdežto klásky r. Stachyura
vyskytují se vesměs bezlisté.
CUPULICARPUS FECHTNERI
VEL. ET VIN.

Tab. XXI., obr. 4-5.

Vyobrazený otisk pochází ze šedých lupků od Slivence. Polovina jest odlomena, na vyobrazení jest však doplněna. Představuje receptaculum s obruhou,
která sestává z četných srostlých šupin zákrovních. Šupiny zákrovní jsou na
vnitřní straně vyznačeny podélnými čarami. V důsledku toho dlužno přijímati,
že i na vnější straně tímtéž způsobem bylo srostlé a že nebyly kratšími šupinami pokryty. šupiny jsou krátce a tupě okončeny, čímž se ihned liší od druhu
Proteopsie Proserpinae. Uprostřed na basi jest zřetelně viděti několik rhombických jizev, pravděpodobně po odpadlých plodech. Mohlo jich býti 8-10 pohromadě.

Pátráme-li v recentní říši rostlinné, jsou to především čeledi Cupuliferae,
Anonaceae a Proteaeeae, kde taková receptakula se vyskytují. Rod Castanea
obsahuje rovněž 3 suché uzavřené plody v kupule. Rovněž Anona má plody,
které měly na lůžku květním vice semeníků. Receptakula Proteaceí naopak obsahují větší počet semeníků a jsou velmi tvrdá a tvořena z nestejně dlouhých,
střechovitě uspořádaných šupin. Kupuly ě. Lauraceae nepřicházejí v úvahu,
jelikož vznikají z osy, nikoliv srůstem phyllomů.
Od receptakulí druhu Proteopsis Proserpinae liší se Cupulicarpu8 'nejen
tím, že je menší, ale též tupými šupinami. Proteopsis Proserpinae jest v české
křídě velmi hojná. Krásné kusy nalezli jsme u Vyšerovic, Strádonic a Otrub.
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SPARGANIOCARPUS TERMINALIS
VEL. ET VIN.

Tab. XXI., obr. 17-19.
Na třech vyobrazených otiscích od Slivence vidfme válcovitá, ostře zašpíčatělá plodenství, která ukončují silnou, hladkou osu. Tato osa byla pravdě
podobně lodyha nebo větvička větší rostliny bylinného typu. Plodenství jest hustá
palice, hustě malými, tvrdými plody posazená, Plůdky jsou okončeny kuželovítým, špičatým zobákem a snad 4hranné, neboť na dobrých otiscích všude lze
zjistiti střední rýhu.
Plody asi odpadávaly a centrální vřeteno na ose zůstalo. Tyto poměry při
pomínají živě plodenství č, Sparganiaceae a Pandanaceae. Otisky neshodují se
však s těmi, které jsme v I. díle popsali jako Sparganium DinosauTÍ. Liší se
též ode všech Sparganiaeeí konečným postavením palic.
Jest zajímavé, že ve spodní křídě jeví se již stopy č. Sparganiaceae, ačkoliv
Monocotyledony jsou zde tak řídké. Sparganiaceae s č . Pandanaceae předsta
vují však v morfologickém ohledu prastarý typ, z něhož patrně vyšly ostatní
Monocotyledony mladších period. Bylo by tudfž možné, že ve vrstvách křído
vých ještě jiné Sparganiaceae a Pandanaceae budou objeveny.
Mohla by vzniknouti též domněnka, že naše otisky náleží k ě, Araceae.
Osa jest však rigidní a plodenství není kryto žádnou podpůrnou pochvou (spatha). Mimo to plody jsou zobanité, což u č, Araceae nikde není známo. V kaž.
dém případě jest to však druh ze skupiny Spadicif1orae. Zdá se, že naleziště
u Slivence jest nevyčerpatelné, bohužel hlinitý materiál jest tak drobivý, že vět
ších kusů nelze získati, čímž se stává, že z rostlin začasté dobře zachovalých lze
vydobýti pouze fragmenty. S důrazem ještě poznamenáváme, že na jaře veškeren
materiál z našeho stanoviska na vždy zmizí, neboť se ho používá k výrobě šamotového zbožl. Zde jest nejlépe viděti, za jakých okolností musí se paleontologie
bráti vpřed.
DISTICHOSTROBUS PUSILLUS
VEL. ET VIN.

Tab. XXI., obr. 6-7.
Na Vidovli proti Jinonicům v hnědé vrstvě pískovcové, význačné četnými
fragmenty druhu Sequoia rigida přicházejí nezřídka malé, široce eliptičné ši·
štice. Leží vždy jednotlivě, bez stopky a složeny jsou z hustých, širokých, distichicky uspořádaných šupin, které na okraji na otisku tvoří zubatou konturu.
Na jedné šedé plotně nad Motoly našli jsme krásně zachovaný exemplář (obr.
7), na němž zřetelně vystupují jednotlivé šupiny i jejich uspoř ádání. Oddělují
se od břidly v podobě černých lístků. Musily býti tuze kožovité konsistence a na
povrchu zcela hladké.
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Jelikož není nikde patrna stopka, jest na snadě domněnka, že šištice tyto
odpadly článkovitě ze složeného plodenství. O příslušnosti těchto fossilií jest
tudíž zatím těžko rozhodnouti. Nevime totiž, zda možno je počítati do oddělení
Gymnospennae či Angiospermae nebo konec konců mezi Pteridophyta.
Jistá podobnost jest zde se samčími šišticemi r. Welwit8chia. Tyto mají
totéž složení a jsou téže velikosti a odpadávají rovněž bezstopečně z květenství.
Nemusil by to býti zrovna rod Welwitschia, který přizpůsoben jest pustinnému
prostředí, ale nějaký příbuzný rod z č, Gnetaceae z tohoto příbuzenstva. Jest
možno předem očekávati, že Gnetaceae, které tvoří přechod od skupiny Gymnospermae ke skupině Angiospennae, musely v křídě předcházeti dicotylni Angiospermy, Xerofilní charakter křídové flory střední Evropy byl by k jejich vývoji
velmi vhodný.
STROBILANTHUS CRETACEUS
VEL. ET VIN.

Tab. XXI., obr. 14-16.
V šedých lupcích sliveneckých nacházejí se nezřídka zvláštní květenství,
které představují husté, 3-4 cm dlouhé a asi 1 cm široké klasy s tenkou stopkou zdéli asi 1-2 cm. Klas složen jest z malých šištiček, jež mají malinké,
tupě zaokrouhlené šupiny. Šupinky, je-li šištička rozlomena, jsou dvouřadé,
ostře otištěny, jsou-li však otištěny s povrchu, vystupují jako rhombické štítky.
Po semenech nebo prašníkách není ani stopy. šištice jsou hustě na společné ose
směstnány.

Jest nejpravděpodobnější,že tyto otisky jsou samčí květenství, snad ně
jaké konifery nebo z č. Amentaceae, která po odkvětu se stromu odpadala. Tomu
nasvědčuje také okolnost, že na některých plotnách vyskytují se ve spoustách a
nikde ve spojení s větvemi.
V jejich společnosti přicházejí pravidelně malé, úzké, na okraji jemně zubaté listy druhu lI1yTica eerrata, z čehož lehce mohlo by se souditi na vzájemnou příslušnost.
Od r. Stachyura liší se klásky r. Strobilanthus menšími, kratšími, nezakřivenými jehnědami a tenkými, vesměs stejně dlouhými, odpadnuvšímí stopkami, jež nejsou ve spojení s větvemi. Tím je vyloučeno, že by jednou mohly býti
nalezeny ve spojení s listnatými větévkami.
STROBILANTHUS MINOR
VEL. ET VIN.

Tab. XIX., obr. 8.
Z tohoto druhu máme 3 kusy, rovněž z lupků sliveneckých. Jsou daleko
menší a gracilnější než květenství druhu Strobilanthus creÚlCeus. Na ose sedí
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elliptická tělíska, se 2-3 podélnými rýhami. Stopka jest
rovněž ukončena a tím rovněž článkovitě odpadá.
. Morfologicky rozluštiti tyto otisky jest celkem nesnadné. My totiž nevíme,
zda představují nám květní či plodní stadium. Nutno je tudiž v tom ohledu podrobiti dalším výzkumům.
2-3 malá,

podélně

,:
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VýKLAD K TABULKAM
Tab. XVll.
Obr. 1-4. Sphenopteris cretocec Vel. et Vin. Vše ze šedých lupků sliveneckýeh; 2. kapradina s přim.ísenými listy r. Stachyura; část listu, detailněji znázorněna; 4. část
plodného lístku.
Obr. 5-6. A;splenium Foereteri Ett. et Deb. Dva fragmenty od čemfkova.
Obr. 7. Gleichenia Sternbergii Vel. et Vin. část listu od černíkova.
Obr. 8-9. G leichenŮL delicatula Heer. Dva fragmenty li stů z pískovcových vrstev na
VidovU II Jinonic.
Obr. 10. Diplvphyllum cretaceum Vel. et Vin. F r agment listu od četníkova,

Tab. XVlll.
Obr. 1. Dioonitee cretoeue Schimp. z pískovce od Vojic

II

Honc ;

část

listu dvakr át e zmen-

šená .
Obr. 2, 3. Araucariopsis cretacea Vel. et Vin. z pískovce od vojte II Holic; 2. celá, podél
rozlomená šiška s dlouhou, avšak bezlistou větévkou; 3. podél r ozlomená šiška
s ulomenou špičkou.
Obr. 4. Oncopteris Cordae Vel. et Vin. z pískovce od Vojic II Hořic; část kmene, v přír.
velikosti.

Tab. X IX.
Obr. 1-6. Araucariopsis creiacea Vel. et Vin. Vesměs z pískovc ů od Hořic ; 1. podél
rozlomená šiška s větvičkou částečně olistnatělou; 2. p ří č n ě rozlomená šiška s centrální osou ; 3. část šupin se semeny; 4. dvě restaurované šupiny, jedna en řece,
druhá v profilu; 6. restaurovaná šiš ka v přírodní velikosti; 5. listnatá. větévka.
Obr. 7. Oncopteris Cordae Vel. et Vin. část pol štářků kmenových z pískovce u Hořic, slabě
zvětšeno; nahoře jizva listová se svazky cévními.
Obr. 8. Strobilanthus minor Vel. et Vin. ze Slivence. Plodní klas v přírodní velikosti; vpravo
ěést zvětšená.

Obr. 9. AraliopSŮJ pragensis Vel. et Vin. část listu ze šedých l u pků sliveneckých.
Obr. 10. D iplophyllum cretaceum Vel. et Vi n. Dvojlist od černíkova.

Tab. XX.
Obr. 1. Acoxylon suspectum Vel. et Vin. Větev s dlouhými jehlicemi ; vpravo kmen ; ze
Slivence.
Obr. 2-4. Stachyura spicata Vel. et Vin. ze Slivence ; 2. větvička s květen stvím a s listem
(vpravo); část větvičky se 4 samičími š t ětícemi : 4. tři listy v přírodní velikosti.
Obr. 5. Dip[QphyUum cretaceum Vel. et Vin. List od černíkova.
Obr. 6. Asplenium Foersteri Ett. et Deb. část listu od TaehIovic; vpravo list druhu Nilssonia bohemica.

Tab. XXI.
Obr. 1-2. Credneria (Platanus) laeoie Vel. Dva listy,
kosti, od Slivence.
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Obr. 3. Butomites creioaeue Vel. Kus rhizomu s listy a kořenem; ze Slivence.
Obr. 4-5. Cupulicarpus Feetumeri Vel. et V in. ze Slivence ; 5. receptakulum (doplněno)
v přírodní velikosti; 4. totéž restaurováno.
Obr. 6-7. D ietiehoetrobue ']YU8iUm Vel. et Vin. z Vidovle u Prahy; 7. šiška, slabě zvětšená
(Motoly) ; 6. kus z pískovce u Jinonic, v přírodní velikosti.
Obr. 8-9. Diplophyllum eretaceum Vel. et Vin. Dvojlistky od černfkova,
Obr. 10--13. Ephedropsis strobilifera Vel. et Vin. části větvi č ek s přisedlým i šiškami ;
10., 11. ze Slivence ; 12., 13. z čern fkova.
Obr. 14-16. Strobilanthus cretaceus Vel. et Vin. ze Slivence : 14., 15. otisky v pří rodní
velikosti; 16. květenství zvětšen é a restaurované.
Obr. 17-19. Spargamocarpus terminali8 Vel. et Vin. Tři plodenství. v přírodní velikosti ;
17., 19. plodenství skon č ujícl hlavni osu; 17.·zobanitý plod, zvětšený tl restaurovaný.

Obr.
Obr.
Obr.
Obr.

Tab. XXII.
1-4. A coxylon 8U8pectum Vel. et Vin. z čemíkova : větev s přisedIými jehlicemi i
1. tenká větvička s kon ečnou a několika postrannfmi jehlicemi.
5-6. Podocarpus mucronatus Vel. et Vin. ze Slivence; 5. listy vycházejfcl z jedné
větve (odlomené); 6. listy v přírodní velikosti.
7, 9. DiplophyUum cretoceum Vel. et Vin. z čemfkova,
8. Asplenium Foersteri. Ett. et Deb. z Tachlovic; úkrojek listový. věrně 8 nervaturou
provedený.

....
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FLORA CRETACEA BOHEMIAE
NEUE BEITRAGE
ZUR BOHMISCHEN KREIDEFLORA
III. TEIL
(MIT 6 TAFELN)
VON

Prof. t». J. VELENOVSKYund t». LADISLAUS VINIKLAfl
VORGELEGT DEN 15. JÄNNER 1929
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GLEICHENIA DELICATULA
HEER.

Tat. XVII, Fig. 8-9.
Diese zierliche Art mit dicht gedrängten Blattfiedern und sehr kleinen,
rundlichen Seitenlappen war bisher bloß von Melnik an der Säzava und von
Landsberg bekannt (Velenovsky: Farne der böhmischen Kreideform. III). Nun
entdeckten wir dieselbe in ziemlicher Menge in den unteren Sandsteinschichten
auf der Vidovle gegenüber Jinonice. Sie ist unter den fossilen Gleichenien durch
ihre Gracilität am besten gekennzeichnet und stellt wiederum einen xerophilen
Pflanzentypus dar.
Wie anderwärts, trifft man auf der Vidovle zweierlei pflanzentragende
Schichten unter den mächtigen Sandsteinen. Die obere Schicht ist aus plastischen,
fein spaltbaren Tonschiefern gebildet und ist vor allem durch die großen Blätter
Myrica Zenkeri und Kettneria elegans charakterisiert. Die Pflanzenabdrücke
sind da massenhaft eingebettet, wodurch die einzelnen Arten nur schwerlich
unterschieden werden. Unter dieser Schicht, durch eine etwa 50 cm starke
Sandsteinzone, tritt aber bei Jinonice eine andere, etwa 1 m starke Etage zu
Tage, welche aber durch Glimmer und Sandsteinkörner sehr bröckelig ist. Diese
Schicht enthält eine gänzlich anders zusammengesetzte Flora, insbesondere
durch schön braun abgedrückte Dewalquea-Blätter und zapfentragende Äste
der Sequoia rigida hervortretend.
GLEICHENIA STERNBERGII
VEL. ET VIN.

Tat. XVII, Fig. 7.
Die abgebildeten Fragmente sind alles, was wir von dieser Farnart bei
Cernikov gefunden haben. Die dünnen Hauptrippen, die dicht gedrängten,
ziemlich lederartigen Blattfiedern sprechen für eine Gleichenia. Von den Hauptnerven der Blattfiedern entspringen sehr feine, gabelig geteilte NervilIen,
welche jedoch schwach, nur hier und da bemerkbar sind. Auch diese stimmen
mit den Gleichenien überein.
Keine bisher bekannte Kreideart dieser Gattung läßt sich mit unserer abgebildeten Fossilie indentifizieren. Weitere Funde sind womöglich im fertilen
Stadium noch erforderlich.
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Der Standort bei Cemikov liegt zwischen Cemikov und Kounice in den
alten, großen, jetzt verlassenen Sandsteinbrüchen. Die pflanzentragende
Schicht ist weiß1ichgrau, gut spaltbar, mit gut erhaltenen Abdrücken. Sie ist
durch die Zapfenäste von Bphedropei« und Diplophyllum ausgezeichnet. Es ist
nicht der Fundort, welcher im Werke Velenovsky's (Kvätena öesköho cenomanu
1889) bei Kounice angeführt wird. Dieser Fundort lag dicht an der nach Ces.
Brod führenden Straße, heutzutage ist derselbe verschüttet, verachwunden, mit
Bäumen besetzt.
Die Steinbrüche von Cemikov sind ähnlich denjenigen bei Vyserovice und
mußten gewiß noch andere pflanzenführende Schiefem haben, jetzt sind sie
aber unzugänglich, mit Humusachicht und üppiger Vegetation bedeckt.
SPHENOPTERIS CRETACEA
VEL. ET VIN.

Ta!. XVII, Fig. 1-4.

Die abgebildeten Blattfragmente aus dem plastischen, grauen Tone von
Slivenec gehören einem bis zum vierten Grade gefiederten, großen Blatte an,
welches wahracheinlich eine baumartige Farnart darstellt. In Mähren wurde
ein größeres Blattfragment entdeckt, welches diese Vermutung bestätigt. Die
achmallinealen, in sehr scharfen Winkeln vorwärts gerichteten Blattfiedern,
welche an der Blattspitse teilweise zusammenfließen und kleine 1-2 Zähnchen
zeigen, oder sogar ganzrandig erscheinen, lassen diese Farnart überall leicht
wiedererkennen. Die Nervillen in den Blattfiedern sind äußerst fein, kaum
bemerkbar. In dem Fragmente, Fig. 3 ist die Nervatur und Blattform treu
angedeutet.
Bei Slivenec ist dieser Farn recht häufig, aber auch bei Cemikov und
Otruby kommt er wieder. Wir halten es für sichergestellt, daß die Blattreste
bei Heer (Flora foss. arct., VI. Bd., 2. Abth., Taf. XXXII und Flora foss. arct.,
III. Bd., Taf. I) unter der Bestimmung Asplenium Dicksonianum mit unseren
sehr ähnlich und wohl auch verwandt ist. Wir möchten aber glauben, daß diese
Farnreste zur Gattung Asplenium nicht angehören.
Das kleine Fragment, Fig. 4, wurde nur so isoliert vorgefunden und stellt
ein Blattsegment mit porentragenden Fiederlappen dar. Es sind ellipsoidische
Gebilde, welche sich zweiklappig öffneten und die Sporangien heraustreten
ließen. Diese Fruchtbildung erinnert sehr an die ThyrsopterÜJ capul!era Vel.
von Kounice, die Krasser als Onychiopsw bezeichnet hat. Letzten Endes ist es
nicht ausgeschlossen, daß die Slivenecer Farnart zur gleichen Gattung zu zählen
ist und bloß eine andere Art mit schmäleren Blattfiedern vorstellt.

-
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ASPLENIUM FOERSTERI
ETT. ET DEB.-VELEN. FARNE DER BÖHM. KREIDEFORMATION.
TAF. I, 14. 1888.

Ta!. XVII, Fig. 5-6. Ta!. XX, Fig. 6, Ta!. XXII, Fig. 8.
Die abgebildeten Blattfragmente fanden wir in den grauen Schiefern bei
Cernikov und in den feinen, plastischen Tonen bei Tachlovice (1913) in Gesellschaft der Nilssonia bohemica. Ein Stück stammt von Berov. Dieser Farn
ist charakterisiert durch die länglich lanzettlichen, zur Basis sehr verschmälerten, ganzrandigen, oder aber 1-2zähnigen Blattfiedern. Die Nervatur besteht
aus feinen Nervillen, welche gabelig erscheinen. Die Blätter waren von zäher

Consistenz,
Wegen des Mangels an Fruchtstadien ist ihre Stellung unter der Gattung
Asplenium bloß als provisorisch anzusehen.
Die neuen Fragmente entsprechen gut denjenigen, welche im J ahre 1888
Velenovsky bei Melnik aufgefunden hat.
ONCOPTERIS CORDAE
VEL. ET VIN.

Ta!. XVIII, Fig. 4. Ta!. XIX, Fig. 7.
Der Farnstamm, Fig. 4, wurde in den Perucer Sandsteinen bei Hoflee gefunden, lediglich in diesem einzigen Stück. Derselbe stimmt mit keiner bisher
bekannten fossilen Art über ein. Vielleicht ist er bei der Gattung Oncopteris zu
unterbringen, da er deutlich hervortretende Blattpolster zeigt, welche oben
abgestuzt sind und hier in der Höhlung eigenartige Nervenstruktur offenbaren. Es ist ein mehrmals eingeschnürtes, mondförmiges Band, von welchem
3--5 Nerven hervortreten (Fig. 7). Die Außenseite des Polsters ist ebenfalls
unregelmäßig längsgestreift.
Es ist wahrscheinlich, daß die Gattung Oncopieris einen in der unteren
Kreide verbreiteten Farntypus darstellt. In der rezenten Flora sind keine mit
derartigen Blattpolstern versehene Farnstämme bekannt. Unser Stamm ist
walzenförmig, 12 cm lang und 5 cm im Durchmesser stark. Die Blattpolster
sind bedeutend kleiner als bei der Oncopteriß Nettvalli Dorm. VergJ. Velenovsq, Farne der böhmischen Kreideform. ,1888.
ARAUCARIOPSIS CRETACEA

Ta!. XVIII,

VEL. ET VIN.
Fig. 2-9. Ta!. XIX,

Fig. 1-6.

Wir haben aus den Privatsammlungen in Soböice (Fachlehrer Stovioek),
Jioin (Soukup), schöne Zapfen gewonnen, von denen die abgebildeten Stücke
-
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überaus lehrreich erscheinen. Alle diese Exemplare stammen aus den Sandsteinbrüchen von Vojice und Podh. Üjezd bei Horice her. Sie sind bis 15 cm lang
und 4-5 cm breit, walzenförmig, oben stumpf und unten regelmäßig einem
dicken, beblätterten Zweige aufsitzend. Sie fielen folglich stiellos von den
Zweigen nicht herunter, wie es z. B. bei den Fichtenzapfen der Fall ist. Die
gebrochenen Stücke zeigen eine starke Zentralspindel mit tiefen Löchern nach
den Gefäßsträngen, welche in die Fruchtschuppen münden. In Taf. XIX,
Fig. 2, welche wir im 11. Teile unseres Werkes in einer photographischen Aufnahme wiedergegeben haben, ist derselbe Zapfen zeichnerisch treu durchgeführt, um die einzelnen Fruchtschuppen besser hervortreten zu lassen. Auf den
photographischen Aufnahmen verschwinden nicht selten die wichtigsten
Detaile.
Dieser Zapfen ist quer gebrochen und zeigt schön die Schuppenform, deren
Apophyse ist aus der rhombischen, zusammengedrückten Basis hoch vorgezogen
und ein wenig vorwärts gebogen und . auf der Oberfläche längsgestreift. In
Fig. 4 ist eine derartige Fruchtschuppe von der Oberfläche und im Profil
dargestellt. Auf Grund dieser Erkenntnisse läßt sich treu der ganze Zapfen
restaurieren (Fig. 6).
Wichtig ist das Fragment Fig 3, Taf. XIX. Dasselbe stellt einen Zapfen in
der Mitte gebrochen dar, wo aber an der Basis der Fruchtschuppen kleine
Samen wahrzunehmen sind. Es sind dieselben 3--4 an der Zahl.
Sehr interessant sind die Zweigfragmente unter den Zapfen. Sie sind
stark, gerade, dicht in spiraliger Anordnung mit Blättern besetzt. Die Blätter
sind einfach, aus breiter, rhombischer, herablaufender Basis allmählich verschmälert und vorwärts sicheiförmig gekrümmt. Sie haben etwa dieselbe Form
und Größe wie die Blätter der Araucaria <xceIsa. Auf dem Abdrucke, Fig. 1,
Taf. XIX, sind sie größtenteils abgebrochen, aber einige derselben sind noch gut
erhalten. In Gesellschaft der Zapfen von Araucariopsis cretacea in den Sandsteinbrüchen bei Vojice wurde auch der B1attzweig, Fig. 5, gefunden. Derartige
Fragmente sind hier indessen keine Seltenheit. Sie zeigen dieselbe Blattform
wie die Fruchtzweige und gehören ganz bestimmt zu derselben Conifere.
Wir haben demzufolge genügende Anhaltspunkte, um über die Verwandtschaft dieser Zapfen ein verläßliches Urteil zu fällen. Sie können keineswegs zu
den Abietineen gezogen werden, indem die Blätter anders gestaltet sind, die
Fruchtschuppen mehr als 2 Samen tragen und keine Stützbraktea zeigen. Die
Blätter erinnern zwar lebhaft an die Araucaria excelsa, die Fruchtschuppen
besitzen indessen keine Ligula und haben mehrere, freie Samen in der Achsel.
Demzufolge kann diese Kreideconifere bloß bei den Taxodineen den Platz einnehmen, und zwar bei der in Böhmen so verbreiteten Gattung Kettneria. Beide
haben zwar sehr abweichende Blätter, der Zapfenbau aber stimmt wohl überein.
Es mußte zur Kreidezeit eine T axodineengruppe existieren, vielleicht
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baumartigen Habitus, welche walzenförmige, große Zapfen besaßen, deren
Schuppen mit mehr weniger geschnabelter Apophyse versehen waren und samt
den Zweigen vom Baume herabfielen.

Die Araucariopsis cretacea scheint in den Sandsteinen von Vojice bei Hofice
häufig vorzukommen, da man dieselbe in allen Sammlungen dieser Umgebung
vorfindet und kleine Bruchstücke in den Sandsteinblöcken überall zum Vorschein kommen. Sie sind auch allerwärts von Blättern und zapfenartigen
Stämmen der Krannera begleitet.
PODOCARPUS MUCRONATUS
VEL. ET VIN.

Taf. XXII, Fig. 5-6.
In einer gelben Schicht des unteren Horizontes der Tonbrüche bei Slivenec
findet man eine Unmasse schmaler, sehr lederartiger, ganzrandiger Blätter.
Diese Schicht liegt unter derjenigen, welche Stachyurareste enthält und höchstens I cm stark ist. Diese Blätter sind in Fig. 6 treu in natürlicher Größe
dargestellt. Das Tonstück, Fig. 5, zeigt ein Zweigfragment, welchem rechts 6
derartige Blätter aufsitzen. Die flache Spreite durchläuft ein gleich starker
Mittelnerv, sonst sind keine anderen Nerven wahrzunehmen. Gegen die Basis

hin sind die Blätter allmählich verschmälert, an der Spitze aber stumpf und mit
einem harten, kurzen Spitzchen beendigt.
Vergleichen wir einige lebende Podocarpus-Arten, so findet man eine so
große Ähnlichkeit in ihren Blättern, daß man mit aller Bestimmtheit die Slivenecer Blätter für einen Podocarpus erklären kann. Der Podocarpus cretaceus
Vel. kommt nicht in Betracht, weil hier die Blätter viel kürzer, kleiner und am
Grunde kurz verschmälert erscheinen.

Der Podocarpus mucronatus erinnert sehr an die Plutonia von Kuchelbad.
Diese sind indessen 5-nervig, am Ende nicht stachelig, sondern mit einer Drüse
ausgestattet. übrigens kommen die charakteristischen Zapfen der Plutonia bei
Slivenec nicht vor. Der Fundort von Slivenec ist aber nicht weit von Kuchelbad
(etwa eine halbe Stunde).
Florin [Eupodocarpeen (Konif. in der alttertiären Flora Europas?
Senckenbergiana, Bd. VIII, 1926] hält eine ganze Reihe bisher beschriebener
Eupodocarpeen aus der Kreide für zweifelhaft. Unsere Arten der Gattung
Podocarpus kann aber nach gründlicher Diagnose zahlreicher Funde für echte
Podocarpus angesehen werden. Es gibt ja noch eine dritte Art in der Kreide
Mährens, welche Vinikläf alsbald veröffentlichen wird.
Man dürfte mit Recht annehmen, wenn die Ginkgaceen in der Kreide vertreten sind, daß auch die Schwesterfamilie Taxaceae in der Kreide vorkommen
würde. Die Belege in der arktischen Kreideflora sind klarsprechend.
-
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Die berühmte Krannera wäre in der Kreide als der letzte Nachkomme der
Cordaitaceen anzusehen. Sie war zur Kreidezeit in Böhmen und gewiß auch
anderwärts in Europa allgemein verbreitet. Ihre Reste findet man überall, wo
etliche Kreidepflanzen erscheinen. Es ist uns unbegreiflieb, warum Seward
neuerdings (Fossil Plants, vol. III, p. 281) die Krannera-Stämme für AgatbisZapfen erklärt hat. Diese zapfenartige Gebilde haben gar nichts gemeinschaftliches mit der Gattung Agathis, Stammstücke, die im Nationalmuseum zu Prag
aufbewahrt werden, zeigen ganz deutlieb, wie Krannera-Blätter den vermeintlichen Zapfenschuppen aufsitzen! Die alte Abbildung in Schimper's
Paleontologie vegetale pI. LXXVI ist zum Teil oberflächlich, zum Teil falsch.
Die Abbildungen der "Krannera-Zapfen" im Werke VelrnovskY's (Die Gyrnnospennen der böhm. Kreidefonnation) sind treu und anschaulich ausgeführt
und haben gar keine Ähnlichkeit mit einer Dammara.
Die merkwürdige Eeildenia obtusa (Podozamites obtusus) - vergl. den
I. Teil- bezeugt weiter gleicherweise, daß diese Verwandtschaft zur Kreidezeit stark entwickelt war und sich an die verwandten Typen der vorangehenden
Perioden anschloß.
ARALIOPSIS PRAGENSIS
VEL. ET VIN.

Taf. XIX, Fig. 9.

Das abgebildete Blattfragment von Slivenec (1927) weist auf ein großes,
vielleicht handfönnig gefiedertes Blatt hin, mit eigenartig geteilten Segmenten,
etwa auf dieselbe Weise, wie sie bei der lebenden Cussonia oder bei der
Kreideart Aralia furcata anzutreffen ist. Die Blattfiedern scheinen ganzrandig
zu sein und mit ihren Hauptnerven 2-3-mal gabelig geteilt. Die Blattspreite
ist auf der Innenseite ungleichmäßig zugeschnitten. Feinere Nervatur ist
nirgends erkennbar. Das ganze Blatt dürfte wenigstens 20 cm im Durchmesser
breit sein und gewiß einen kreisfönnigen Umfang besitzen.
Weitere und bessere Belege sind noch erforderlich.
Die Cussonia partita Vel. ist wahrscheinlich verwandt, aber anders geteilt
und mit gezähnten Blattfiedern. Desgleichen könnte auch die Aralia furcata
Vel. von Vyserovic erwähnt werden.
CREDNERIA (PLATANUS) LAEVIS
VEL.

Taf. XXI, Fig. 1-2.

In den grauen, plastischen Tonen bei Slivenec erscheint nicht selten diese
charakteristische Blattart, welche sich von anderen Crednerien durch ihre Kleinheit, keilfönnige Verschmälerung an der Basis und die Konturen der Vorder-
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partie unterscheidet. Sie war schon in mehreren Fundorten verzeichnet und
neulich für den Platanus erklärt (Krasser). Es bleibt immerhin verdächtig,
daß bei Slivenec, wo allerlei Früchte und Blütenstände nicht selten sind, die
Früchte von einem Platanus bisher nicht vorgefunden waren. Die systematische
Stellung der Crednerien bleibt auch heute fraglich, und es ist bisher in Ermangelung der Blüten und Früchte schwerlich ihre Blätter von den PlatanusBlättern zu scheiden.
DIPLOPHYLLUM CRETACEUM
VEL. ET VIN.

Taf. XVII, Fig. 10. Taf. XIX, Fig. 10. Taf. XX, Fig. 5.
Taf. XXI, Fig. 8, 9. Taf. XXII, Fig. 7, 9.
Die abgebildeten Fragmente geben uns Beispiele von Blättern wieder,
welche in den weißen Tonschiefern bei Cernikov recht häufig vorkommen. Es
ist dieselbe Schicht, wo die Ephedropsis vorgefunden wird. Diese Blätter sind
ziemlich lederartig. ganzrandig, länglich-lanzettlich, zugespitzt und allenthalben
zu zweien in einem kurzen Stiele verbunden. Einzelne Blätter haben wir
nirgends angetroffen. Es ist wohlweislich ein dicotyler Baum oder Strauch,
welchem sie angehören. Die Nervatur tritt scharf hervor und ist sehr charakteristisch.
über ihre verwandtschaftliche Zugehörigkeit ist wohl keine leichte Aufgabe ein Urteil zu fällen. Die Hymaenaea primaeva Sap., die auch zweiblätterig
erscheint, ist sicher verschieden durch bedeutendere Größe, andere Form sowie
ganz abweichende Nervatur. Auf den ersten Blick könnten die DiplophyllumBlätter mit den Blättern des Sapindus apiculatus Vel. verglichen werden. Die
Form sowie die Nervatur stimmen gut überein. Die Blätter des genannten
Sapindus sind indessen unpaarig gefiedert und iufolgedessen nicht selten einzeln
auf den Platten vorzufinden. Aus der rezenten Flora kennen wir kein Analogon.
Am ehesten könnte man an eine Leguminose denken. Die Hymaenaea inaequalis
und Hymaenaea elongata zeigen einen ähnlichen Charakter und dürften vielleicht zur gleichen Gattung angehören.
ACOXYLON SUSPECTUM
VEL. ET VIN.

Taf. XVII, Fig. 11. Taf. XX, Fig. 1. Taf. XXII, Fig. 1-4.
Die abgebildeten Fragmente stellen lange, dicke Äste dar. Man findet sie
nirgends verzweigt und dünne ÄStchen sind bloß durch das Fragment, Fig. 11,

-
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vertreten. Wir wissen infolgedessen nicht, auf welche Weise sich diese Äste
verzweigen. Von ihrer Oberfläche entapringen lange, 1-2 mm dicke, scharf
zugespitzte glatte Nadeln, ohne jegliche Nerven oder Struktur. Sie erreichen 15
bis 20 cm Länge und fallen von den Ästen gliederig ab, so daß man dieselben
auf einigen Platten in großer Menge vorfindet.
Auf der Oberfläche der dicken Äste sind kleine, runde Grübchen bemerkbar, welche wohl als Narben nach den abgefallenen Nadeln zu deuten sind. Man
sieht jedoch nirgends Blattpolster, die vornehmlich bei den Coniferen so charakteristisch sind. Die Äste waren glatt, fest, rigid, holzig. Die Nadeln waren
vielleicht holzig, sehr fest, rigid und weil sie niemals verzweigt erscheinen, so
ist es ausgeschlossen, sie möchten als Wurzeln angenommen werden. Dünne
Wurzeln sind in den Schiefern bei Cernikov häufig, haben aber einen anderen
Charakter.
Die Fragmente Fig. 1, Taf. XXII, zeigen dünne Ästehen, beiderseits mit
den langen Nadeln besetzt. Das Ästehen, Fig. 11, Taf. XVII, endigt sogar mit
einer dünnen Nadel. Diese Orientation ist ganz befremdend, indem eine Achse
mit einem Blatte nicht abschließen kann. Auffallend ist auch, daß nirgends
Seitenknospen wahrzunehmen sind.
Auch in dem Falle, daß es Wurzeln wären, vermöchten wir zu denselben
kein Analogon in dem rezenten Pflanzenreiche vorzufinden. Gegen die Wurzelnatur spricht endlich auch der Umstand, daß die benadelten Äste auf den
Schieferplatten wagrecht abgedrückt sind, wie alle anderen Pflanzenreste.
Wären es Wurzeln der im Wasser wachsenden Pflanzen, so müßten ihre Wurzeln senkrecht zur Schieferplatte erscheinen, was tataächlich bei echter Wurzel
vorkommt.
Die seltaamen Nadeln sind in den Cernikover Schiefern sehr gemein,
seltener haben wir ihre Abdrücke bei Vyserovic beobachtet. Sie dürfen nicht mit
den Nadeln von Pinus Quenstedti verwechselt werden, welche viel schärfer abgedruckt sind und häufig zu einem Bündel zusammenlaufen, während unsere
Nadeln von Acoxylon immer einzeln erscheinen.
In den grauen Tonen bei Slivenec sind die langen Nadeln auch häufig,
stellenweise massenhaft ganze Flächen bedeckend. In Fig. I, Taf. XX, ist ein
Ast mit den Nadeln treu wiedergegeben. Auf dem Aste sind ebenfalls die
kleinen Tüpfelchen erkennbar.
Was sollen nun diese wundersamen Abdrücke vorstellen? Wir möchten
glauben, daß hier ein ganz für die rezente Flora fremdartiger Pflanzentypus
vorliegt, wahrscheinlich aus dem Gebiete der dicotylen Angiospermen. Wir
empfehlen den künftigen Forschern noch einmal in den Cernikover Schiefern
in dieser Richtung weitere Beobachtungen anzustellen. Vor allem ist wichtig
die Art und Weise der Verzweigung der Äste zu verfolgen.
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EPHEDROPSIS STROBILIFERA
VEL. ET VIN.

Taf. XXI, Fig. 10-111.

In den weißen Schiefern bei Cernikov fanden wir auch im Jahre 1928
zahlreiche Zapfen, noch in Verbindung mit blattlosen Zweigen. In ihrer Gesellschaft erscheinen am häufigsten die schmalen Blätter der Eucalyptus angusta.
Sie zeigen alle Merkmale, welche wir im 1. Teile hervorgehoben haben. Bis
fingerdicke Zweige sind nicht selten den zapfentragenden Ästen beigemengt.
In den Sandsteinen, welche die Schieferschicht decken, sind hier stellenweise
bis 20 cm starke Stämme erhalten, welche ebenfalls derselben Conifere angehören könnten. Es kommt ja in diesem Fundorte keine andere Conifere vor,
die Widdringtonia ausgenommen.
In den Tonbrüchen bei Slivenec, welche bis 10 m Stärke erreichen, in dem
Horizonte, wo auch die merkwürdige Stachyura vorkommt, ist bloß die Sequoia
major aus den zapfentragenden Coniferen zu verzeichnen, welche aber begleiten zahlreiche Äste und Zapfen der Ephedropsis. Manche Handstücke sind
von schwarzen, kohligen Zapfen dieser Art voll und voll bedeckt. Hier und da
trifft man auch Zweige, an deren Enden noch Zapfen sitzen. Die Zweige sind
im feinen Tone höchst schön abgedrückt, trotzdem aber waren wir nicht im
Stande irgend welche Blätter oder Schuppen zu entdecken. Es ist nun festgestellt, daß diese Conifere entweder nur feine häutige, winzige Schuppen an
den Ästen entwickelte, oder überhaupt blattlos war und die rutenförmigen
Zweige grün waren - also ein typischer xerophiler Baum oder Strauch.
BUTOMITES CRETACEUS
VEL.

Taf. XXI, Fig. 11.

Diese Pflanzenfossilie kann als Leitfossilie der cenomaner Kreideschichten
in Böhmen bezeichnet werden, indem sie überall erscheint und in einigen
Schichten ganz allein ohne Begleitung anderer Pflanzenreste massenhaft zutage
tritt. Oberhalb Motoly bei Prag auf den westlichen Abhängen der Vidovle füllt
sie z. B. eine etwa 30 cm starke Schicht. Sie ist leicht erkennbar durch die sehr
langen, bandartigen Blätter, welche ein weicher, dicker Mittelnerv durchläuft.
Andere Nerven sind nicht vorhanden. Die weiche Consistenz weist vermutlich
an eine Wasserpflanze hin, womit auch das massenhafte Auftreten im Einklange steht. Im Nationalmuseum zu Prag wird ein von Velenovsky gesammeltes
Bruchstück von einem Rhizom aufbewahrt, welchem noch Blätter aufsitzen.
Ein ähnliches Stück fanden wir unlängst auch bei Slivenec (Fig. 3). Auch
hier treten aus einem dicken Gebilde 4 Butomites-Blätter hervor, während auf
der Unterseite noch eine lange Wurzel erhalten ist.
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Diesen Umständen zufolge ist es fast unleugbar, daß diese Pflanzenreste
von einer Wasserpflanze herstammen, welche im Wasserboden durch die Rhiwme eingewurzelt war. Die systematische Stellung bei der Gattung Buiomus
ist freilich als provisorisch anzusehen, da hier bis jetat keine bessere Belege zur
Verfügung stehen.
STACHYURA SPICATA
VEL. ET VIN.

Ta!. XX, Fig. li-4.
Auch im Jahre 1928 fanden wir zahlreiche schöne Abdrücke dieser
interessanten Pflanzenart. Unter ihnen befindet sich ein merkwürdiges Stück,
Fig. 2, auf dem rechts ein deutliches Blatt wahrzunehmen ist. Die Verbindung
des Blattes mit dem Ästchen ist schön zu sehen. Es ist nur die untere Hälfte
eines Blattes, die Beendigung ist leider abgebrochen, aber der Charakter der
erhaltenen Blattpartie stimmt mit abgefallenen Blättern, welche überall die
Stachyura-Abdrücke begleiten. Sie ist sehmal-lineal, sehr lang, ganzrandig,
allmählich zugespitzt, mit kaum hervortretender Nervatur (Fig. 4). Man möchte
sie leicht für Eucalyptus angusta halten; diese sind immerhin größer, mit ganz
anders entwickelter Nervatur. Die Form dieser Blätter ist derart eigenartig,
daß man sie überall leicht wiedererkennen muß. Auffallend ist die sehr feine,
lang vorgezogene Spitze. Sie sind nirgends breiter, als man auf der Abbildung
erblickt.
Auf dem Stücke Fig. 3 liegen 4 weibliche Zäpfchen, die bestimmt einem
verzweigten Aste angehören und wäre das Tonmaterial nicht so bröckelig,
würde man gewiß einen ganzen, verzweigten Ast mit zahlreichen weiblichen
Zäpfchen gewonnen haben. Hieraus ergibt sich auch der Schluß, daß die
Stachyura ein zweihäusiger Baum war, vielleicht aus dem Umkreise der Amentaceen, aber aus einer fremden, ausgestorbenen Verwandtschaft.
Podocarpus M annii Hook f. bildet ähnliche Inflorescenzen, aber die
kätzchenartigen Blüten sind hier von lederartigen, nicht abfallenden Blättern
gestütat, während die Staehyura-Ahren durchwegs blattlos erscheinen.
CUPULICARPUS FECHTNERI
VEL. ET VIN.

Ta!. XXI, Fig. 4-5.
Der abgebildete Abdruck stammt aus den grauen Tonschichten von Slivenec
her. Die Hälfte ist abgebrochen, in der Abbildung aber ergänzt. Derselbe stellt
ein Receptaculum vor, mit einer Randzone, welche aus verwachsenen Hüllschuppen gebildet ist. Die Hüllschuppen sind auf der Innenseite durch Längslinien angedeutet. Man muß aber folgerichtig annehmen, daß auch auf der
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Außenseite auf dieselbe Weise verwachsen waren und von kürzeren Schuppen
nicht gedeckt wurden. Die Schuppen sind kurz und stumpf beendigt, wodurch
sie sich sofort von der Proteopsis Proserpinae unterscheiden. Inmitten am
Boden sind deutlich einige rhombische Narben zu sehen, wahrscheinlich nach
den abgefallenen Früchten. Es möchte derselben 8-10 beisammen stehen.
Suchen wir im rezenten Pflanzenreiche nach, so dürften zunächst die
Familien Cupuliferae, Anonaceae und Proteaceae genannt werden, wo wir
derartige Receptacula antreffen. Die Ga ttung Castanea enthält desgleichen drei
trockene Schließfrüchte in eine Cupul a, Ebenso Anona weist Früchte auf, die
am Blütenboden mehrere Fruchtknoten bilden. Die Proteaceen hingegen enthalten in einem Receptaculum eine Menge Fruchtknoten. Die Receptacula sind
sehr hart und aus ungleich langen, dachartig geordneten Schuppen gebildet.
Die Cupulen der Lauraceen kommen nicht in Betracht, weil sie aus der Achse
entstehen, nicht durch Verwachsung der Phyllorne.
Von den Receptaculen der Proteopsis Proserpinae ist der Cupulicarpus
nicht nur durch die geringe Größe, sondern auch durch die stumpfen Schuppen
verschieden. Die Proteopsis Proserpinae ist in der böhmischen Kreide recht
häufig. Wir haben schöne Stücke unlängst bei Vyserovice, Strädonice und Otruby
gefunden.
SPARGANIOCARPUS TERMINALlS
VEL. ET VIN.

Taf. XXI, Fig. 17-19.
Auf den drei abgebildeten Abdrücken von Slivenec erblicken wir walzenförmige, scharf zugespitzte Fruchtstände, welche eine dicke, glatte Achse beendigen. Dieselbe Acbse war wahrscheinlieh ein Stengel oder Ast einer größeren
krautartigen Pflanze. Der Fruchtstand ist eine dichte Kolbe, dicht mit kleinen,
harten Früchten besetzt. Die Früchte sind mit einem kegelförmigen, spitzen
Schnabel abgeschlossen und vielleicht vierkantig, da man auf guten Abdrücken
allenthalben eine Mittelfurche wahrnimmt.
Die Früchte fielen wohl ab, während die Zentralspindel auf der Achse
stehen blieb. Diese Verhältnisse erinnern lebhaft an die Fruchtstände der Sparganiaceen oder Pandanaeeen. Die Abdrücke sind nicht gleich mit jenen, welche
wir im I. Teile als Sparganium Dinosauri beschrieben haben. Sie unterscheiden
sich auch von allen Sparganien durch die endständige Stellung der Kolben.
Es ist interessant, daß man in der unteren Kreide schon Spuren nach den
Sparganiaceen antrifft, obwohl die Monocotylen hier so selten sind. Die Sparganiaceen mit den Pandanaceen stellen aber in morphologischer Hinsicht einen
uralten Pflanzentypus dar, aus dem andere Monocotylen der jüngeren Perioden
hervorgehen möchten. Es wäre demnach anzunehmen, daß in den Kreideschichten noch andere Sparganiaceen und Pandanaeeen entdeckt würden.
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Man könnte hier auch an eine Aracee denken, die Achse ist jedoch rigid
und der Fruchtstand von keiner Stützscheide (Spatha) gedeckt. Die Früchte
sind überdies schnabelartig, was bei den Araceen auch nirgends bekannt ist. In
jedem Falle liegt hier eine Spadiciflore vor.
Der Fundort bei Slivenec scheint unerschöpflich zu sein, leider ist das tonartig bröckelige Material für das Gewinnen größerer Handstücke derart
ungünstig, daß man von den zwar gut erhaltenen Pflanzen bloß Fragmente
herauszuarbeiten vermag. Mit Nachdruck bemerken wir noch dazu, daß im
Frühjahr all das Material auf immer verschwindet, indem es zur Chamottwarenerzeugung verbraucht würde. Hier ersieht man, unter welchen Umständen
die Palaeontologie fortschreiten muß.
DISTICHOSTROBUS PUSILLUS
VEL. ET VIN.

Ta!. XXI, Fig. 6-7.
Auf der Vidovle gegenüber Jinonice in der braunen Sandsteinschicht, die
durch zahlreiche Fragmente der Sequoia rigida gekennzeichnet ist, kommen
nicht selten kleine, breit elliptische Zäpfchen zum Vorschein. Sie liegen immer
einzeln, stiellos und sind aus dichten, breiten distichisch angeordneten Schuppen zusammengesetzt, die am Rande auf dem Abdrucke zahnartige Kontur
bilden. Auf einer grauen Platte oberhalb Motoly fanden wir ein schön erhaltenes Exemplar (Fig. 7), an welchem die einzelnen Schuppen und ihre Anordnung deutlich hervortritt. Sie lösen sich vom Schiefer als schwarzes Blättchen
ab. Es mußten dieselben fest lederartiger Consistenz sein und auf der Oberfläche ganz glatt.
Da sie nirgends einen Stiel zeigen, ist die Vermutung am Platze, daß sie
von einem zusammengesetzten Fruchtstande gliederig herabfielen. Die Zugehörigkeit dieser Fossilien ist derzeit unergründlich. Wir wissen nicht einmal,
ob sie einer Gymnosperme oder Angiosperme oder letzten Endes einem Pteridophyte hinzuzählen sind.
Eine gewisse Ähnlichkeit findet man in den männlichen Zäpfchen der Welwitschia wieder. Diese zeigen die gleiche Zusammensetzung und die gleiche Größe
und fallen ebenfalls stiellos von der Inflorenscenz ab. Es müßte nicht gerade die
Gattung Welwitschia sein, welche für das Wüstenleben angepaßt ist, sondern
eine verwandte Gnetaceengattung aus dieser Verwandtschaft. Man darf ja im
voraus erwarten, daß die Gnetaceen, welche einen übergang von Gymnospermen zu Angiospermen bilden, in der Kreide die dicotylen Angiospermen vorangehen müssen. Der xerophile Charakter der Kreideflora Mitteleuropas wäre
zu ihrer Entwicklung wohl geeignet gewesen.
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STROBILANTHUS CRETACEUS
VEL. ET VIN.

Tat. XXI, Fig. 14-16.

In den grauen Tonschichten von Slivenec findet man nicht selten eigenartige Inflorescenzen, welche eine dichte, 3-4 cm lange, etwa 1 cm breite Ähre,
mit einem dünnen Stiele von 1-2 cm Länge vorstellen. Die Ähre ist aus kleinen
Zäpfchen zusammengesetzt, welche kleinliche, stumpf abgerundete Schüppchen
zeigen. Die Schüppchen, wenn das Zäpfchen gebrochen vorliegt, erscheinen
zweireihig, scharf abgedruckt, wenn es aber von der Oberfläche abgedruckt ist,
so treten sie als rhombische Schildchen hervor. Nach Samen oder' Antheren ist
nirgends eine Spur erkennbar. Die Zäpfchen sind dicht an der gemeinsamen
Achse zusammengestellt.
Es ist am wahrscheinlichsten, daß diese Abdrücke männliche Inflorescenzen darstellen, vielleicht einer Conifere oder einer Amentacee angehörend, welche nach dem Verblühen vom Baume herabfielen. Dies bezeugt auch der Umstand, daß sie auf einigen Platten massenhaft erscheinen und nirgends in
Verbindung mit den Ästen stehen.
In ihrer Gesellschaft kommen regelmäßig die kleinen, schmalen, am
Rande fein gezähnten Blätter der Myrica serrata zum Vorschein, so daß man
leicht an ihre Zugehörigkeit denken könnte.
Von der Stachyura unterscheiden sich die Strobilanthus-Ähren durch kleinere, kürzere, nicht gekrümmte Kätzchen und durch dünne, durchwegs gleich
lange, abfallende Stiele, ohne Verbindung mit den Ästen. Hiemit ist die Hoffnung ausgeschlossen, sie könnten einmal in Verbindung mit Blattzweigen vorgefunden werden.
STROBILANTHUS MINOR
VEL. ET VIN.

Tat. XIX, Fig. 8.

Wir besitzen 3 Stücke von dieser Pflanzenart, ebenfalls aus den Tonschichten von Slivenec stammend. Sie sind viel kleiner und graziler als die
Inflorescenzen von Strobilanthus cretaceus. An der Achse sitzen 2-3 kleine
länglich-elliptische Körperchen, mit 2-3 Längsfurchen. Der Stiel ist desgleichen abgeschlossen und dadurch auch gliederartig abfallend.
Es fällt schwer diese Abdrücke morphologisch zu enträtseln. Wir wissen
nicht einmal, ob sie Blüten- oder Fruchtstadium vorstellen. Man muß daher dieselben weiterer Nachforschung überan tworten.
o
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ERKLÄRUNG DER TAFELN.
Fig.

Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.

Tafel XVII.
1-4. Spherurpteris cretacea. VeI. et Vin. Alles aus den grauen Tonen von Slivenec;
2. der Farn mit Staehyura-Blättern gemischt; 3. ein Blattsegment. detailliert durchgeführt ; 4. fruchttragende Blattpartle,
5-6. Aaplenium Foereteri Ett. et Deb. Zwei Fragmente von Oernikov.
7. Gleichenia S ternbergii Vel. et Vin. Blattfragmente von Cernikov.
8---9. Gleichenia delieatula Heer. Zwei Blattfragmente aus den Sandsteinschichten
der Vidovle bei Jtnonlce.
10. Diplophyllum cretaceum Velo et Vin. Ein Blattfragment von öemikov,
11. Aco.xylon suspectum Vel. et Vin. Ein ÄStchen mit 3 Nadeln, von Cernikov.

Tafel XVlII.
Fig. 1. Dioonites eretoeus Schimp. aus dem Sandsteine von Vojice bei Hofice; eine Blatt-

partie zweimal verkleinert.
Fig. 2, 3. Araucariopsis cretacea Vel. et, Vin. aus dem Sandsteine von Vojice bei Hofice ;
ein ganzer, längs gebrochener zapfen mit langem, aber blattlosem Zweige; 3. ein
längs gebrochener Zapfen, oben die Spitze abgebrochen.
Fig. 4. Onoopterie Cordae Velo et Vin. aus dem Sandsteine von Vojice bei Hofice; eine
Stammpartie, in natürlicher Größe.

Eig,

Fig.
Fig-.
Fig.
Fig.

Tafel XIX.
1---6. Araucariopsis eretaoea Velo et Vin. Sämtlich aus den Sandsteinen von Holice;
1. ein längsgebrochener Zapfen mit einem teilweise beblätterten Zweige; 2. quergebrochener Zapfen mit ZentralachBe ; 3. eine Schuppenpartie mit Samen; 4. zwei
restaurierte Fruchtschuppen. eine en face, andere im Profil; 6. restaurierte Zapfen
in natürlicher Größe; 5. ein Blattzweig.
7. Oneopterie Cordae Vel. et Vin. Eine Stammpolsterpartie aus dem Sandsteine von
Hofice, schwach vergrößert ; oben Blattnarbe mit Gefäßsträngen.
8. Strobilanthus minor Velo et Vin. von Slivenec. Eine Fruchtähre in natürl. Größe;
rechts eine Partie vergrößert.
9. Araliopsis pragensi8 Velo et Vin. Eine Blattpartie aus den grauen Tonen von
Slivenec.
10. DiplophyUum cretaceum Vel. et Vin. Ein Doppelblatt von Cernikov.

Fig. 1.
Fig. 2
Fig. 5.
Fig. 6.

Tafel XX.
Aco%ylcm suspectum Vel. et vtn, Ein Zweig mit langen Nadeln; rechts ein Stamm;
von Slivenee.
4. Stachyura spicata Vel. et Vin. von Sliven.ec; 2. ein blütentragender Zweig mit
einem Blatte (rechts); 3. ein Zweigfragment mit vier weiblichen Zäpfchen; 4. drei
Blätter in natürlicher Größe.
Diplophyllum oretcceum Velo et Vin. Ein Blatt von Cernikov.
A splenium Foereteri Ett. et Deb. Blattfragmente von Tachlovice j rechts ein Blatt
von Nilssonia bohemica.
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Tafel XXI .

Fig. 1-2. Credneria (Platanus) [(uvis Vel. Zwei Blätter, zum Teile ergänzt. in natürl.
Größe, von Slivenec.
Fig. 3. Butomites cretaceus VeI. Ein Rhizomsttlck samt Blättern und einer Wurzel; von
Slivenec.
Fig. 4-5. Cupulicarpus Fechtneri VeI. et vtn. von Slivenec; 5. ein Receptaculum (ergänzt)
in natürlicher Größe; 4. da sselbe restauriert.
Fig. 6-7. Distichostrobus pusillus Velo et Vin. von der Vidovle bei Prag; 7. ein Zapfen,
schwach vergrößert (Motoly); 6. Sandsteinstück von Jinonice, natürliche Größe.
Fig. 8---9. Diplaphyllum cretaceum Vel. et Vin. Doppelblätter von öernikov.
Fig. 10-13. Ephedropsis strobilifera Vel. et Vin . Zweigfragmente mit aufsitzenden
Zapfen; 10., 11. von Slivenec, 12., 13. von öernikov.
Fig. 14-16. S trobilanthus eretaceus Velo et Vin. von Slivenec; 14., 15. Abdrüeke in natürlicher Größe; 16. eine Inflorescenz vergrößert und restauriert.
Fig. 17-19. SparganiQcarpus terminali8 Vel. et Vin. Drei Fruchtstände, in natürlicher
Größe; 17., 19. die Hauptachse abschließend; 17. eine geechnabelte Frucht, vergrößert und restauriert.
Tafel XXII.

Fig. 1-4. Acoxylon smpectum VeI. et Vin. von öerntkov: Zweige mit aufsitzenden Nadeln; 1. ein dünner Zweig mit einer endständigen und einigen seitenständigen Nadeln.
Fig. 5--6. Podocarpus mucronatU8 VeI. et Vin. von Slivenec; 5. Blätter von einem Zweige
(abgebrochen) entspringend; 6. Blätter in natürlicher Größe.
Fig. 7, 9. DiplophyUum oretaceum. Vel. et Vin. von öemikov,
Fig. 8. A splenium Focrsteri Ett. et Deb. von Tachlovice; eine Blattfieder, treu samt Nervatur durchgeführt.
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