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GLEICHENIA DELICATULA, 
-= HEER -© | 

Tab. XXVII., obr. 10. 

- Tato něžná kapradina jest hojná u Otrub a lze ji snadno rozeznati od 
druhů Gleichenia otrubensis Bayer dle hustých, čtverhranných, nepatrných 

úkrojků listových. Na obrázku znázorněny jsou fotograficky dva fragmenty, 

na nichž patrné jest zcela zřetelně dichotomické větvení. Tento druh představuje 
vev 

rovněž xerofilní týp a jest taktéž v cenomanských vrstvách Čech velmi rozšířen. 

GLEICHENIA INTEGRA 
VEL. ET VIN. 

Tab. XXIV., obr. 10—11. 

Jediný tento fragment na obr. 11 od Otrub představuje podivuhodnou ka- 
pradinu. Dichotomické dělení listu, jakož i kolmé postavení lístků, dokazuje 

zřetelně, že jedná se zde'o Gleichenii, úkrojky jsou však úzké, dlouhé, nikoli vy- 

krajované, na basi náhle okrouhle rozšířené, avšak nesplývající. Nervatura jest 
velmi jemná, tvořená z vidličnatých žilek. Na některých basálních úkrojcích 

jest zřetelná jamka po velkém sporangiu. Tyto okolnosti svědčily by o tom, že 

zde máme nový rod nebo novou sekci rodu Gleichenia, k němuž v recentní floře 
nelze nalézti žádné obdoby. Bude ovšem nutno nalézti ještě další, lépe zachované 

doklady. í 

- Dichotomické dělení listů vyskytuje se ještě pouze u r. Lygodium, zde 

ovšem jsou jinak utvářena sporangia. 

MATONIA PUSILLA 

VEL. ET VIN. 

Tab. XXIV., obr. 8—9. 

| Tento druh nalezen byl u Otrub pouze ve dvou exemplářích, které jsou na 

obr. 8 a 9 znázorněny. Obr. 8 jest mimo to ještě dvakráte zvětšen. List jest 
v obrysu okrouhlý, s tenkou stopkou. Skládá se z 10 rovných, úzkých, špiča- 
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tých, na.okraji hluboce a ostře zubatých cípků, které však na basi splývají. 
Nervatura tvořena jest stejně tenkými, jemnými nervy. 

Již samotný charakter nervatury svědčí o tom, že jedná se tu o kapradinu. 
Mezi recentními kapradinami jest to pouze rod Matonia, který má podobně 
utvářeny listy. Její listy jsou však mnohem větší a mají nervaturu znoženou, 
která u našeho fossilního druhu není patrna. Proto možno druh Matonia pusilla 
pokládati za nový typ z příbuzenstva r. Matonia. Matonia Wiesneri Krass., 

kterou popisuje Krasser z moravské křídy, jest ovšem zcela rozdílná. 3. čer- 
vence 1930 podařilo se nám opětně získati u Otrub fragment (obr. 9), na 
němž patrny jsou taktéž četné gracilní, koncentricky sbíhavé lístky, které 
jsou však 1—2krát dělené. | 

FILICIPHYLLUM DENTATUM 
VEL. ET VIN. 

Tab. XXIV., obr. 7. 

Vyobrazený fragment kapradinový lze nesnadno ztotožniti s druhem Pteris 
frigida Heer, který rovněž se hojně u Vyšerovic vyskýtá. Úkrojky listové jsou 
mnohem delší, na basi sotva rozšířené a na okraji hrubě zubaté, kdežto u Pteris 
frigida jsou celokrajné. Jest pravděpodobno, že náš nový druh k r. Pteris vůbec 

nepatří, protože ozubené okraje nemohou vytvářeti okrajové sori. 

Bude nutno zkoumati druh tento ještě dále na základě lepšího materialu. 

SELAGINELLA DICHOTOMA 

-© VEL. FARNE D. BOHM KREIDEFORM, TAB. VL 

Tab. XXVII., obr. 5. 

Až dosud známy byly jen nepatrné fragmenty tohoto druhu od Vyšerovic. 

V r. 1929 podařilo se nám u Vyšerovie nalézti nádherný a dobře zachovaný kus. 

Jest nade vši pochybnost, že se zde jedná o pravou Selaginellu. Osa jest zřetelně 
opětně dichotomicky dělena a po obou stranách hustou řadou lístků posázená. 
Na ostré ose lze pozorovati ještě mimo to řadu malinkých lístků, asi takových, 
jaké vyskytují se u recentní Selaginella bella. Na velkých listech krátce zašpi- 

čatěných místy patrný jest střední nerv. 

Větvička jest sterilní a náleží svrchní části rostliny, která postrádá kořeno- | 
nosců. 

V jedné fytopaleontologii uváděna byla Selaginella dichotoma Vel. jako 
pochybný druh — ovšem právem — nyní snad nebude již více námitek proti 
tomuto druhu. Tato nejstarší Selaginella jest v každém ohledu podobná žijí- 

cím, takže lze míti za to, že žijící Silaginella existovala v téže formě již v me- 

sozoiku. Nejnověji nalezli jsme fragment tohoto druhu též u Otrub. 
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MICROZAMIA GIBBA 
CORDA. 

Tab. XXV., obr. 1. 

Seward (Fossil Plants, Vol. I., 504) poznamenal, že Microzamia gibba 

- vůbec žádnou Cycadeou není. Velenovský před mnoha lety (Gymnospermen d. 
bohm. Kreideform., str. 6, 1885) zevrubně tuto Gymnospermu popsal a rovněž 

jako Corda s r. Zamia srovnával. Zevní formou jakož i složením šišek jest ná- 

padně podobná žijícím druhům r. Zamia, takže lze těžko obě navzájem rozli- 

šiti. Avšak přisedání šišek na dlouhé, rozvětvené větévky vylučuje příslušnost 

| jejich k č. Cycadeae, neboť zde šišky obojího pohlaví obklopené basemi listo- 
vými přisedají bezstopečně na kmeni. 

Listy a kmeny druhu Microzamia nelze až dosud nikde zjistiti. Vyslovili 

jsme v tomto díle zprvu domněnku, že velké zpeřené listy druhu Podozamites 

bohemicus od Černíkova (u Kounic) mohly by náležeti r. Microzamia, neboť 

v téže vrstvě vyskytla se v hojnosti též semena r. Microzamia. Předpoklad tento 
však zdá se býti nesprávným. 

Také Bayer (1902) poznamenává, že vegetativní části r. Microzamia ne- 
zná, ačkoli tato fossilie u Vyšerovic jest velmi obecná. Zdá se tudíž. téměř ne- 
možné, aby se zde listy nemohly nalézti. : 

Při opětovných návštěvách lomu p. Stupeckého u Vyšerovic, kde jest Micro- 

zamia tak hojná, snažili jsme se nalézti ji ve spojení s větvemi. Krásný kus 
zobrazený před léty Velenovským (Gymnospermen d. bohm. Kreideform.) jest 

dosud jediným, kde šiška jest ve spojení s větví. Nyní nalezli jsme 5 otisků 
těchže šišek, na jichž basi patrny jsou silné větévky. Nejlépe zachovaný exem- 
plář zobrazen jest na obr. 1. Na větvi možno rozeznati zřetelné, podlouhlé pol- 

štáře listové, na jichž špičce nalézá se rhombická jizva. Tato jizva bývá pokryta 
vrstvou uhelnou. Nikde však, obzvláště ne na okraji větví není patrná špička 
listová. Proto nutno se domnívati, že listy vyvinuty byly pouze v podobě krát- 

kých, malých, tuhých a opadavých jehlic. 

Z toho důvodu nelze ovšem Mircozamii považovati za , Cycadeu. í 

U oddělení Conifer nenalézáme však žádné analogon, z čehož by vyplývalo, 

že Microzamia gibba jest novým samostatným typem Gymnosperm, který stojí 

uprostřed mezi skupinami Cycadeae a Coniferae. 

Bylo by velmi důležito poznati samčí orgány květní. Musí se samozřejmě 

též u Vyšerovic objevovati. Otázku tuto bude nutno ještě v budoucnosti rozře- 

šiti. Bayer (1. c. 1914) popisuje šišku, podobnou Microžamii (Microzamia gibba 

var. elongata), která však jest velmi úzká, dlouhá a zašpičatěná, kdežto šišky 

druhu Microzamia gibba jsou tlustě válcovité a na konci zaoblené. Jest to ovšem 
jiný druh. Doklady těchto šišek máme též od Vyšerovic a Slivence. 

Nemohli jsme tudíž nikterak druh Microzamia gibba restaurovati, neboť 
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jehlice listové jsou nám dosud neznámy. Rozhodně však tato fossilní Gymno- 
sperma náleží k nejpozoruhodnějším zástupcům křídové flory. 

WIDDRINGTONIA REICHII 
ETTINGSH. (SROVN. VELENOVSKÝ GYMNOSPERMEN D. 
BOHM. KREIDEFORM.— BAYER, PERUCKÉ VRSTVY 1902; 

ZDE VEŠKERÁ LITERATURA,) 
Tab. XXIII, obr. 1—10. 

Tato konifera náleží k nejrozšířenějším rostlinám v cenomanských vrstvách 
křídových ve střední Evropě. V Čechách i na Moravě vyskytuje se na každém 
nalezišti, místy ve velkém množství. U Vyšerovic na př. téměř každá plotna 
pokryta jest krásně zachovanými větévkami mnohdy až 40 em dlouhými. Zde na- 
lézá se také velmi hojně plodních šišek, a to v lomu p. Stupeckého v Credneriové — 

etáži. Letošního roku pak nasbírali jsme těchto plodních útvarů větší množství. 
Taktéž samčí květy podařilo se nám nalézti, takže možno na základě toho podati 
úplný obraz této konifery. í 

Silné větve dělí se v četné, dlouhé, nitkovité větévky, které obyčejně ve e vel- 
kém množství paralelně probíhají na plotně, kterou úplně pokrývají. Proto 
jemné tyto větévky visely patrně dolů se stromu, dodávajíce tak stromu ozdob- 

ného vzezření. Šupiny listové jsou všude střídavé, malé, dlouze zašpičatěné a 
přitisklé; nitkovité větévky byly proto zelené. V díle Velenovského Gymnosper- 

men der bóhm. Kreideform. jest vyobrazena větévka, na níž přisedají na kon- 

cích okrouhlé, samčí květní šištice. To jsou však jen vegetativní pupeny. Po- 
slední rok získali jsme tři větévky Widdringtonie, které byly ukončené válcovi- 
tými květními šišticemi (květy), které byly velmi pěkně zachovány. Prašné 
šupiny jsou malé, rhombické, s větším počtem prašných pytlíčků na spodním 

okraji a jsou spirálně uspořádány. Totéž možno pozorovati u samčích květů 
recentního rodu Callitris. 

Na silnějších větvích možno viděti nezřídka plodní šišky, které v otiscích 
jeví se jako eliptické útvary, velmi hluboce otisklé a černou vrstvou uhelnou 
vyplněné. Podařilo se nám po velké námaze získati z nich pomocí plastické mo- 

delářské masy dobré otisky a tak jejich pravou podobu a složení vystihnouti. 
Jsou to velmi tlusté, dřevnaté šupiny, vpředu zaokrouhlené, na basi zúžené bez 

jakékoli struktury; jen vpředu jest malinký pupíček. Šupiny však jsou téhož 
charakteru jako u plodních šištic r. Callitris. Šiška má většinou 4 šupiny. Na 
"otisku obr. 3 jest dobře viděti, jak 4 takové šupiny jsou spojeny představujíce 

tak zralou otevřenou šišku. Ostatní šupiny jsou bez jakéhokoli pořádku otištěny 
a částečně odlomeny. — 

Šišky seděly po 4—6 po straně na hlavní větvi, která mnohdy (zda všude?) 
nahoře dále pokračovala a se rozvětvovala. Velmi názorný jest v tom ohledu obr.7. 

— 6 —



Shrneme-li všechna tato pozorování, získáme tak restaurovaný obraz dr. 
Widdringtonia Reichii, jak jest znázorněn na-obr. 1. Jest nesporno, že zde jde 
pouze o příbuzenstvo r. Callitris (incl. Frenela a Widdringtonia). U recentních 
druhů (Afrika) setkáváme se se šupinami brzo vstříčnými, brzo střídavými, 

„1 když jsou plodní šupiny párovité. 

© Widdringtonia Reichii byl asi strom, který tvořil husté lesy, představuje 
rovněž xerofilní typ. V jeho společnosti však vyskytují se u Vyšerovic velkolisté 

dřeviny, na př. Credneria bohemica, Aralia Kowalewskiana, Eucalyptus, Mag- 

nolia a j., které okupovaly vlhká místa u vody.. 

WIDDRINGTONIA OTRUBENSIS 
VEL. ET VIN 

Tab. XXIV., obr. 5. 

V slabé, okrově zbarvené vrstvě u Otrub vyskytuje se někdy konifera s vy- 
soce jemnými, bohatě a krátce vidličnatě rozvětvenými větvičkami, jež jsou 
pokryty nepatrnými, krátkými, přitisklými šupinkami, které upomínají ná- 
padně na žijící druhy r. Frenela. Šupiny jsou střídavé, což odpovídá též alter- 

nujícímu postavení postranních větví. Druh tento nelze ztotožňovati s dr. Wid- 

dringtonia Reichii, který má větvičky nitkovité, málo větvené, dlouhé a para- 
lelně probíhající. : 

í Vidličnaté větvení dr. | Widdringtonia otrubehsis opakuje se u žijících 
druhů r. Frenela. 

Druh tento nutno ovšem  studovati dále; zejména nález šišek byl by velmi 

důležitý. 

KETTNERIA ELEGANS 
VEL. ET VIN 

(CUNNINGHAMIA ELEGANS CORDA). 

Tab. XXIV., obr. 1—3. 

ve ve 

R. 1929 odkryli jsme u Vidovle větší část hlinitých lupků, obsahujících 

velké množství fossilních rostlin, které zpracovávali jsme postupně z vyšších 

vrstev do spodních. Z nejspodnějších vrstev získali jsme řadu ploten, které ob- 
sahovaly množství krásně zachovaných listnatých větévek dr. Kettneria elegans. 
Mezi nimi ležely též četné, celé šišky, některé ještě přisedlé na listnatých vět- 

vičkách. Jedna z nich zobrazena jest na obr. 1. Mnohé šišky obsahovaly mezi 
šupinami četná semena a na jednom kuse nalezli jsme šupinu, s přitisklými 

dvěma semeny. Tato semena leží mimo to tu a tam i mezi listnatými větév- 
kami ve velkém množství. Jsou vejčitá, poněkud smačklá, pod Šupinou obrá- 
cená, se zřetelnou mikropylí (obr. 2). : 

Tuto koniferu, která jest pro evropskou křídu tak charakteristická, známe 
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nyní již tak dokonale, že ji možno lehce restaurovati (obr. 3). Šišky s větviček 

neupadaly, neboť je velmi často nalezneme na větvičkách přisedlé. Jelikož větve 
byly silné, možno se domnívati, ž že šišky okončovaly hlavní větve a byly vzpří- 

mené. 

EPHEDROPSIS OTRUBENSIS 
VEL. ET VIN. 

Tab. XXVIII., obr. 1—2. 

U Otrub vyskytují se vedle kulatých šišek dr. Seguoia crispa ještě malé, 
více prodloužené elipsovité šišky s rhombickými apofysami a maličkým pupkem 
uprostřed. Jsou zde velmi hojné, ale zřídka kdy zastihneme je ještě přisedlé na 

větvičkách, jak znázorněno jest na obr. 1., kde ještě možno spatřiti jiné dlouhé, 
bezlisté větvičky, které jistě náleží společné větvi. Jest evidentní, že to jest r. 
Ephedropsis, který jsme popsali od Černíkova a Slivence, jedině s tím rozdílem, 
že tyto šišky nejsou kulovité, nýbrž eliptičné, takže jedná se zde pouze o jiný 

druh. Také zde nelze zjistiti na větvích žádné stopy po nějakých šupinách nebo 
polštářcích listových přes to, že otisky jsou krásně zachovány. Větve byly tudíž 

bezlisté, což jest u konifery zjevem nezvyklým. Možno, že Ephedropsis vůbec 
žádnou koniferou není; zcela dobře by to mohla být Amentacea, neboť na př. r. 
Alnus má velmi podobné šišky. Pokud ovšem nebudeme míti více srovnávacího 

materiálu, nelze tu dáti definitivního úsudku. 

SEGUOTIA CYLINDRICA 

VEL. ET VIN. 

Tab. XXVII., obr. 2—14. 

V šedých lupcích u Slivence nalézají se často velké, čtyřhranné šupiny, 

které jsme zprvu považovali za šupiny dr. Seguoia major. Nejsou také nikterak 
od plodních šupin tohoto druhu odlišné. Zařadili jsme je tudíž tehda k dr. Se- 

guoia major, kteréžto určení potvrzovaly četné otisky charakteristických větvi- 
ček, zde se nalézajících. : 

Nyní však získali jsme dvě krásné šišky (obr 8, 4),z nichž větší je zacho- 
vána celá, z menší pak střední část. Tyto šišky jsou však od šišek z Lobče zcela 
odlišné, neboť jsou sotva 1 cm silné, dlouze válcovité, vpředu znenáhla. zašpi- 
čatělé a jen z mála šupin složené. Štítky šupin jsou velmi pěkně otisknuty, takže 

lze velmi lehko šišky restaurovati (obr. 2). Drobné lístky na starších, silných 
větvích jsou krátké a hranatě sbíhavé, na konečných, tenkých větvičkách jsou 
však naproti tomu rovné, dlouze jehlicovité, čtyřhranné. a odstávající. J sou ještě 
delší než u S. major. 

Nyní žijící dvě Seguoie představují vlastně dvě odlišné sekce; jedna má 
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ploché, rovné, dvouřadě postavené listy (S. sempervirens), druhá oblé, srpovitě 

zakřivené, všestranně odstávající a neopadavé listy (S. gigantea). K těmto 

dvěma typům počítáme nyní také všecky křídové druhy (na př. S. fastigiata, 
S. crispa). Obě křídové Seguoie, S. major a S. cylindrica, představují třetí typ, 
s.listy srpovitými na starých hlavních větvích a s jehlicovitými, rovnými, čtyř- 

hrannými listy na mladých větévkách a s prodlouženými, cylindrickými šiškami. 

Tento typ vymizel v třetihorách. : 

SEGUOITIA FASTIGIATA STERNE. 

FL. CRET. II. 

Tab. XXVI., obr. 2. 

Pro srovnání zobrazena jest na obr. 2 větvička se šiškou dr. S. fastigiata 
od Strádonic. Šišky jsou asi stejně velké a stejného tvaru jako šišky dr. S. crispa, 
jenom bývají poněkud prodlouženy. Jsou u Strádonic právě tak hojné jako 8. 
erispa u Otrub. Místy nalezli jsme i šišky, jež přisedaly na větvích. Listnaté 

větévky dr. S. fastigiata jsou u Strádonic velmi obecné, množství ploten jest 
jimi přímo poseto. Jsou však odlišné od dr. S. crispa. Šupinovité lístky jsou 
rovně ku předu namířeny (nikoli zakřivené), dosti dlouhé, spirální, na hřbetě 
kýlnaté. Větve jsou daleko hustěji rozvětveny. í 

Otisky dr. S. fastigiata u Strádonic jsou pravidelně sprovázeny dr. F're- 
nelopsis a S. major. Rhombické apofysy S. major jsou zde neobyčejně veliké 

(nezřídka přes 1 cm široké). 

Z toho všeho vyplývá, že 4 křídové Seguoie (S. major, cylindrica, fasti- 
giata, crispa) jsou nejlépe známy. S. Reichenbachii, která bývá autory velmi 

často uváděna, jest kolektivní název, pod nímž shrnuty jsou odedávna různé 
druhy. Rozlišení jich možno však provésti jen na základě originálního mate- 
riálu. 

SEGUOTA CRISPA 
VEL. GYMNOSP. D. B. KR, KVĚTENA 41, 42, 49, 58. 

Tab. XXVI., obr. 8—4. 

Tato ozdobná konifera vyskytuje se v lupcích u Otrub (Lidice) velmi hojně; 
lze ji dle šišek i listnatých větévek lehce poznati. Získali jsme asi 20 krásných 
otisků šišek, jakož i četné listnaté větévky. Šišky jsou téměř kulaté, s rhombic- 
kými, pupkatými štítky v parastichickém uspořádání. Listy na větvích jsou 

střídavé, dosti krátké a velmi silně srpovitě dovnitř zahnuté. Větve jsou dlouhé 
a málo rozvětvené. Restaurovaná větev na obr. 3. jest věrně podle originálu pro- 
vedena. Tento druh byl za doby křídové v Čechách velmi rozšířen. Zjistili j jsme 

jej rovněž na nalezišti u. Lipence, Jinonic a Hloubětína. 
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PINUS PROTOPICEA 
O VEL. GYMNOSP, T. VII 

Tab. XXVII., obr. 1. 

Až dosud znám byl jediný exemplář této pozoruhodné šišky od Vyšerovic, 
vyobrazený a popsaný Velenovským r. 1885 (Gymnosp. d. b. Kreideform.). Zde 

zobrazena též dobrá restaurace této šišky. Utváření šupin (bez apofys), jakož 
i parastichické uspořádání vylučuje jakoukoli pochybnost, že by se zde nejed- 
nalo o pravý druh nejstarší r. Picea. 

Nyní našel p. Stupecký (Vyšerovice) v pískovci ještě druhý kus (obr. 1) 

téže podoby a velikosti. Šupiny jsou vyklenuté, ploché, vpředu tupé nebo slabě 
vykrojené. Na negativu lze zjistiti rhachis, z níž vystupují do šupin svazky 

cevní. Na postranních rozlomených šupinách jest zřetelná špičatá, podpůrná 

braktea. Dole, kde base šupin jest zachována, lze viděti zcela dobře dvě úžlabní 
semena. Zkoumáme-li šupiny žijícího druhu Picea excelsa, tu vidíme, že spodní 
polovina jest silnější a dřevnatější než hoření. Totéž možno pozorovati na příčně 
rozlomených šupinách Protopicey. Šupiny dr. Picea excelsa jsou kratší a čet- 

nější než u fossilní Protopicey. Jsou to tudíž vesměs znaky, které rod Picea 
dobře charakterisují. 

Přítomnost rodu Picea ve staré křídě jest velmi důležitá, neboť má se ) vše- 
obecně za to, že r. Picea představuje moderní mladý typ konifer. Oba rody 

Pinus i Picea jsou stejného stáří jako Seguoie a Araucarie, leč Araucariaceae 
a Taxodineae v nové době v dalším vývoji se zastavily, kdežto Abietineae se 
značně rozšířily a bohatě rozčlenily. 

Na fotografickém snímku jsou bohužel detaily málo znatelny. Fotografo- 
vání fossilií lze sice uplatniti v některých případech, avšak dobrá kresba podá 
nám i nepatrné detaily, které na fotografii, zejména pak v reprodukci, bývají 

často potlačeny. | 

DIPLOSTROBUS STUPECKYANUS 
VEL. ET VIN. 

Tab. XXV., obr. 2—11. 

(Echinostrobus sguamosus Vel. e. p. Gymnosp. d. b. Kr. tab. VI. — Kvě- 
tena česk. cenomanu, str. 9, t. II, 2, — E. Bayer. Fytopal. příspěv. kříd. vr. 
peruc. 1914, str. 29. — Spermatostrobus suspectus Fl. cret. II.). 

Tato fosilie jest nejlepším důkazem toho, jak těžko lze rostlinné zbytky 
ze starších period systematicky a morfologicky analysovati zvláště na základě 
nedostačujících fragmentů a náleží-li nad to rostlina k cizímu, vymřelému typu. 
Něco podobného možno konstatovati u podivuhodného r. Krannera. Bylo vyslo- 
veno též mínění, že v křídové době nelze zjistiti žádné cizí rody, které by récent- 
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ním byly nepodobny, leč právě naopak, jak jsme zjistili, vykazuje křídová flora 
řadu typů, které s recentními typy rostlinnými nelze stotožňovati. Příkladem 

takové rostliny jest právě zmíněný Diplostrobus. 

V šedých břidlách u Vyšerovie, a to v lomu p. Stupeckého v oné etáži, v níž 
hojně přichází Aralia Kowalewskiana a Credneria bohemica, vyskytují se velmi 

často eliptické, 1—2 cm dlouhé šištice, které jsou vždy po dvou spojeny. Jsou 

pouze dole srostlé, v celé hoření části však volné a v ostrém úhlu odstávající. 
Na desce břidlové jsou plasticky vyklenuty a místy do té míry zuhelnatělé, 
takže jest patrna spodní i svrchní epidermis, což svědčí o tom, že nebyly to 
pouhé kožovité šupiny, nýbrž masitý útvar. Na basi jest ostře ohraničená, rhom- 

bická jizva s tečkou uprostřed. Pak následují spirálně četné, tlusté, malé šu- 
piny a nad nimi v hořejší části eliptické, větší, tupé šupiny, na nichž patrna 

jest krátká, dopředu zakřivená špička. Na otisku po stranách jsou šupiny tyto 
dobře patrny, na plošném otisku vystupují v podobě kulatých teček. Bayer již 

dříve je správně vyobrazil. | 
Šupiny musily býti po celé délce srostlé, nevyskytují se totiž nikdy po- © 

různu a nikde nenalezli jsme rozlomenou šišku, jak tomu bývá pravidelně u Se- 
auoií. Jsou tudíž srostlé podobně jako šišky r. Juniperus, jsou však dřevnaté, 
nikoli bobulnaté. Obsahovaly pravděpodobně pouze jediné semeno, což potvrzuje 
též okolnost, že nezřídka možno pozorovati uprostřed podélně elipsovité tělísko. 

Spirální uspořádání šupin nesouhlasí však s párovitými plodními šupinami Cu- 
pressineí. Je-li to vůbec konifera, musila by býti zařaděna k Taxodineím. 

Jelikož hrubé, husté, krátké šupiny na basi dvojitých šištic značně podo- 
bají se šupinám dr. Echinostrobus sguamosus, spojil Velenovský (1. c.) dvo- 
jité šištice v jedno s dr. Echinostrobus sguamosus. Nověji byly však na Mo- — 
ravě u Kunštátu nedaleko Jevíčka nalezeny krásné větve dr. Echinostrobus 
sguamosus ve spojení se šiškami. Šišky tyto jsou však zcela jinak utvářeny a 
připomínají spíše kulaté šišky r. Seguoia. í 

E. Bayer (1. c.) zobrazil dále dlouhé, válcovité šišky, o kterých správně 
tvrdí, že složeny jsou z dvojitých šištic. Měli jsme právě v poslední době štěstí, 
že získali jsme množství exemplářů těchto 4—12 em dlouhých, válcovitých, vel- 
kých šišek v nejspodnější etáži ve společnosti dvojitých šištic (obr. 4, 5, 6, 7). 

Centrální vřeteno jest silné jako brko a posázeno týmiž jizvami, jaké vidíme na 
dvojitých šišticích. Ojizvené centrální osy byly dávno Velenovskému známy, ne- 

mohl však příslušnost jejich rozřešiti. Na mnohých šiškách jest pěkně viděti, jak 
dvojité šištice jsou na centrální ose zasazeny. Fragment na obr. 7 znázorňuje. 
větev, jejíž šiška nese 4 dvojité šištice. Jest nejpravděpodobnější, že uzrálé dvo- 

jité šištice upadaly s centrální osy, na níž zbyly pouhé jizvy. Velenovský již r. 
1889 zobrazil takový úlomek šišky (Květ. čes. cenom. tab. II, 12). 

Válcovitá šiška okončuje pravidelně hrubou, silnou větev. Pod šiškou však 
odbočují po obou stranách nebo jen na jedné straně dlouhé postranní větve, 
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které šišku daleko přerůstají. Máme zde tudíž dichasiální rozvětvení. Tyto větve 

jsou ve zmíněné vrstvě všude obecné a Ize je snadno dle silných, kuželovitých 
postranních pupenů poznati. Šupiny, jež obalují pupeny, jsou podobné šupinám 
na basi dvojitých šištic. Na povrchu větví však nelze zjistiti ani šupiny, ani pol- 

štáře listové nebo nějaké jizvy po listech. 

Šupiny vyskytují se pouze pod šiškami v podobě nízkých, široce kuželovi- 
tých hrbolů, které však na starších větvích zcela zmizí. Jen na mladých větvích 
lze spatřiti malé okrouhlé hrboulky ve spirálním pořádku. Silnější větve jsou : až 

6 cm silné. Možno se tudíž domnívati, že náležely velkému stromu. 

Jaké místo v systému možno těmto zbytkům rostlinným vyhraditi? Měla-li 
by to býti konifera, tu nenalézámé nic podobného ani mezi žijícími ani mezi vy- 

mřelými rody. Jako konifera by? mohl Diplostrobus být zařazen jedině k č. Taxo- 
Wy 

2 AA 

hlavní osu, jak vyskytuje se u č. Taxaceae. Srůstání šupin známo jest u r. Po- 

docarpus. Tvar listů opakuje se u Microcachrys. 

Ve IT. části našeho díla „Flora cretacea Bohemiae“ Tab. XI. zobrazen jest 

pochybný otisk, nazvaný provisorně Spermatostrobus suspectus. Jest nyní zřej- 
mo, že jest to špatně zachovalá, uprostřed rozlomená šiška r. Diplostrobus. 
Ostré jizvy na ose, které srovnávali jsme se sporangiemi, jsou jizvy po odpad- 
lých dvojitých šišticích. 

U Vyšerovic odkryli jsme poslední rok velkou větev 40 cm dlouhou, jejíž 
tři ramena okončena jsou třemi šiškami. Pro nedostatek místa na tabulích ne- 
bylo možno tento krásný exemplář vyobraziti. 

Nutno zdůrazniti, že vrstva, v níž nachází se Diplostrobus, jest jen ne- 
patrně mocná a že právě tento rok (1930) majitelem bude odvezena, takže na- 
leziště r. Diplostrobus navždy zmizí. V našich sbírkách však máme krásné a 
bohaté kolekce dvojitých šištic i velkých šišek r. Diplostrobus. 

Nedávno odkryli jsme na proslulém nalezišti u Otrub 3 šišky s větvemi a 
více dvojitých šištic. Tyto jsou však daleko menší. Šiška jest pouze 3—4 cm 
dlouhá, nahoře více zašpičatělá. Dvojité šištice jsou o polovic menší než od Vy- 
šerovic. Jest to pouze jiný druh téhož rodu, který nazveme Diplostrobus otru- 

bensis. 

DICHANDRIUM CRETACEUM 

VEL. ET VIN. 

Tab. XXIV., obr. 6. 

| Tři vyobrazené dvojité květy pocházejí od Otrub, kde se dosti často vysky- 
tují. Jsou to válcovité, tupé jehnědy, všude po dvou na basi spojené a zde větší- 
mi, širokými šupinami obdané. Vyskytne-li se jehněda uprostřed rozlomená, 

tu vystupují z centrální osy kolmé proužky, na okraji obloukovitě končící. Pod 
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těmito liniemi lze spatřiti četná elipsoidická tělíska. Není-li jehněda rozlomena, 
nýbrž otištěna s povrchu (tak většinou krásně na špičce), tu lze zřetelně viděti 
rhombické štítky, pod nimiž na okraji vystupují 38—4 kulatá tělíska. 

Dle těchto okolností možno souditi na samčí květ konifery, složený z čet- 
ných prašníků. Prašník se 3—4 prašnými pytlíčky prozrazuje svoji příslušnost 
k č. Taxodineae. Tyto prašné pytlíčky jsou všude na otiscích dobře znatelny. 

Jejich spirální uspořádání jest rovněž patrné. 

Máme za to, že tyto dvojité květy náleží rodu Diplostrobus, který u Otrub 
též přichází. Z morfologie jest známo, že samčí a samičí orgány v diklinických 
květech pravidelně na tomtéž plánu jsou vytvořeny. Samičí dvojité šištice r. 

Diplostrobus vyskytují se tudíž v samčím pohlaví rovněž co květy dvojité. A Jest 
pozoruhodné, že také zde jedna polovice jest vždy větší než druhá a že obě mají 

na basi kulatou jizvu. 

Na základě toho nutno svrchu popsaný Diplostrobus považovati za koni- 
feru, a to z č. Taxodineae, která v následující periodě beze stopy zmizela. Před- 

stavuje opět xerofilní bezlistý stromovitý typ jako Frenelopsis, Ephedropsis, 

Widdringtonia atd. 

CERATOXYLON LATERALE 

VEL. ET VIN 

Tab. XXVIII., obr. 8—7. 

U Vyšerovic nalezneme nezřídka v šedých břidlách silné i tenké větve, 
které nemají ani listy ani šupiny, ale v pravidelných vzdálenostech nesou 
okrouhlé skupiny zobanitých plodů. Tu a tam se zdá, že jsou zde jakési šupinky, 

ale jsou špatně zachovány. Uvnitř glomerulí jsou patrna jakási malá tělíska, 
na basi však jsou zřetelné, malé šupinky. Nad nimi nalézají se dva větší elipso- 
vité (nanejvýš 142 em) plody s dlouhým, úzkým zobanem. Fragmenty na obr. 
5 znázorněné představují větvičky, avšak v květném stadiu, kde dva zobanité 
plody vystupují ze šupinatého receptakula jako malé semeníky. 

Nelze rozhodnouti, zda v jednom klubku jest snad více receptakulí, neboť 
na otisku hoření část jest zakryta v substrátu. Těžko rovněž vyzkoumati, zda 
byla to nažka nebo vícesemenná tobolka. Jest však jisté, že květní i plodní vě- 
tévky jsou pouze samičí, kdežto samčí pohlaví až dosud známo není. Jest na 
snadě domněnka, že by to mohla být A petala nebo konifera. 

Tyto fossilie připomínají živě plodní větvičky dr. Diceras cenomanicus, 

jehož plody však zaujímají na větvích terminální postavení. Mohly by to být 
konečně dva druhy téhož rodu. Basální receptakulum mohlo by býti srovnáváno 

s analogickými útvary Cupulifer. Ceratoxylon laterale vyskytuje se hojně též 
v plastických lupcích u Slivence. Diceras cenomanicus Vel. popsán byl od Vy- 
šerovic. 
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ANTHODIUM INVOLUCRATUM 
VEL. ET VIN 

Tab. XXV., obr. 12. 

Obraz 12 znázorňuje nám podivuhodné květenství. Ze šupinatého involukra 
vystupuje dlouhá, tenká, jednoduchá osa, na níž přisedá 6 párů válcovitých 
jehněd. Tyto jsou pokryty malými zrníčky spirálně uspořádanými. Jsou to ne- 

patrné štítky s pupkem uprostřed. Mohly by to býti prašníky, neboť na květy 
byly by příliš nepatrné. Osa jest nahoře ulomena, mohla však míti ještě ale- 

spoň jeden pár jehněd. 

Jest nejpravděpodobnější, že tato jediná fossilie představuje květenství a 
náleží snad některé konifeře. Jehnědy byly dle všeho samčí květy, které v mládí 
byly zahaleny v involukru. Máme na mysli na př. složené samčí inflorescence 

dr. Pseudolarix Kámpferi, kde rovněž zákrovový věnec přichází. | 

Kterou koniferu naše Anthodium představuje, nutno ponechati budoucímu 
zkoumání. Na větvi pod květenstvím nelze spatřiti žádné listy. Pěkný tento otisk 
nalezli jsme v r. 1930 u Vyšerovic v lomu p. Stupeckého. 

CERATOCARPUS FENDRYCHI 

VEL. ET VIN. 

Tab. XXXII., obr. 5—8. 

PVD 

Vyobrazená tobolka byla nalezena ve třech exemplářích v šedých lupcích 
u Otrub. Z otisků jest zřejmo, že tobolky tyto byly silné, dřevité, ze tří stejně 
velikých chlopní tvořené. Chlopně jsou eliptičné, uprostřed hluboce kýlnaté, a 
vpředu ve dva stejné rohy vybíhající. Uzavírají určitě tříhrannou tobolku, ob- 

sahující semena. Kterému rodu nebo ke které čeledi plod tento náleží, nelze 
zatím rozhodnouti. Na fragmentu obr. 8 lze spatřiti na basi 3 malé jamky, kde 
snad přisedala semena. Na tomto fragmentu jest třetí chlopeň odlomena. Plo- 
cha chlopní jest na vnitřní straně svraskalá. Na obr. 7 jest celý plod 
zrestaurován. í : 

MYRICANTHIUM AMENTACEUM 

VEL. ET VIN. 

Tab. XXVI., obr. 5—9. 

Úzká tato květenství, tupými šupinami spirálně posázená, vyskytují se. 
téměř ve všech našich vrstvách s cenomanskými rostlinami. Zřídka však najde- 
me je přisedlé na silné ose. Tato osa přisedá patrně článkovitě na osu ještě sil- 

- nější, takže zde bude asi květenství složité. Na jednom kuse možno spatřiti ale- 
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spoň ještě zbytek společného vřetena. Úzké klásky odpadávaly též článkovitě, 
neboť se vyskytují takto velmi často. Šupiny jejich jsou nepříliš husté, 
kožovité, vpředu okrouhlé, na basi poněkud zúžené, bez jakékoli struktury. 
V úžlabí jich lze nanejvýš někdy spatřiti jakési nitky, snad zbytky po nitkách 
prašníkových. Byly to tudíž asi samčí klásky. Na společné ose přisedají vstříčně. 

Daleko řídčeji vyskytují se podobné klásky květní, které však pokryty jsou 
kulovitými tělísky a všude na společnou osu přisedají (nikdy neobjevují se jed- 
notlivě). Pod kulatými tělísky jsou četné, nepatrné šupinky (obr. 9). Považu- 
jeme tyto otisky za samičí orgány, a to v plodném stadiu. Plody byly kulaté, 

nepatrné nažky. í í 
Velenovský již r. 1889 (Květena č. cenom. tab. II.) správně zařadil tato 

květenství k jednomu druhu, domníval se však, že obě pohlaví přisedají na spo- 
lečnou osu, kdežto dle dnešních zkušeností možno se domnívati, že květenství 
tato byla diklinická, snad dvoudomá. 

Popsaná květenství pak srovnával Velenovský s č. Myricaceae (dle před- 
chůdce svého Heera). Klásky této čeledi jsou však jednoduché a netvoří nikdy 
složitá květenství. Do tohoto příbuzenstva možno spíše zařaditi dr. Myrica deci- 
dua, popsaný v I. části tohoto díla. Jest nápadné, že Myricanthium amenta- 

ceum vyskytuje se nejčastěji tam, kde přicházejí zároveň listy dr. Dewalguea 
coriacea. V písčitých vrstvách nad Jinonicemi vyskytují se listy tyto téměř je- 
diné ve velkém množství ve společnosti hojných květenství Myricanthium amen- 

© taceum. Možno-li přijímati údaje tyto za správné, byla by Dewalguea skutečně 
zcela cizím typem neznámého příbuzenstva. Složená květenství nemají ovšem 
v čel. Amentaceae žádné analogon, spíše by zde přicházela v úvahu čel. Pipe- 
raceae. 

INVOLUCRUM TRIPTERUM 

VEL. ET VIN 

Tab. XXIV., obr. 12—18. 

Otisk zobrazený na obr. 12 v přir. vel. nalezli jsme r. 1930 u Otrub. Jest 
velmi pěkně zachován. Jsou to 3 kožovité lístky, z nichž dva jsou vpředu na 
rozšířené basi spojeny, kdežto třetí oba dva zevně kryje. Lístky jsou zašpiča- 

těné a ostře zubaté se třemi paralelními nervy. Na basi jest znatelná ostrá 
vowe 

jizva, kde pravděpodobně přisedal plod. Jemnější nervatury zde není. 

Tyto tři lístky představují buď část listnatého involucra nebo třílistečnou 

cupulu, jaká se vyskytuje u r. Carpinus. Později nalezl p. Fechtner ještě jed- 
notlivé lístky, které by svěděily o tom, že zde bylo vícelistečné involucrum, které 

se nakonec rozpadlo v jednotlivé lístky. Systematickou příslušnost lze těžko 
rozřešiti. | 
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ANGORAECARPON CRISTATUM 

VEL. ET VIN. 

Tab. XXVII., obr. 6. 

Tento rozlomený plod od Otrub jest nejpodivuhodnějším útvarem plodním 

v české křídě. Získali jsme celkem tři celé, stejné kusy. Plod byl tvrdý, téměř 
kulovitý (ve stavu fossilním vyplněn uhelnou hmotou), bezstopečný, posázený 

na povrchu tuhými, kuželovitými ostny, které jsou ukončeny kotvovitou cri- 

stou. Obsah je solidní, bez jakýchkoli přihrádek nebo semen. Byl to tudíž buď 
ořech nebo nažka. 

Jelikož plody tyto nalezeny nebyly ve spojení s větvičkou nebo plodenstvím, 

nelze zatím o jejich příslušnosti rozhodnouti. Možno, že náleží drobnější bylině. 

GLOBOCARPON OTRUBENSE 

VEL. ET VIN 

Tab. XXIV., obr. 15. 

. Tento vyobrazený plod objevuje se u Otrub velmi často. Jest kulovitý, 
s krátkou, tlustou stopkou, která přisedá k inserci článkovitě. Uvnitř jest zře- 
telné, pevné jádro. Příslušnost ovšem těžko lze zjistiti, pokud nenalezneme plůdky 
tyto ve spojení s mateřskou rostlinou. Podobné plůdky nalezli jsme u Lobče; za- 
řadili jsme je tehda k dr. Feildenia obtusa. Ony od Otrub jsou poněkud menší. 

U Otrub jsme sice Feildenii nenašli, ačkoliv není vyloučeno, že by se zde ne- 

mohla objeviti. 

HYMENAEA PRIMIGENIA 

í SAP. 
Tab. XXXII., obr. 2—3. 

Zobrazené dva listy již dávno známého dr. Hymenaea primigenia vy- 
skytly se hojně v poslední době ve zvláště pěkných exemplářích v credneriové 
vrstvě u Vyšerovic. Typická nervatura na nich vyniká velmi zřetelně. Byly 

velmi kožovité a vyskytují se všude po dvou spojené v jednu silnou stopku. Jsou 

téměř dvakrát tak velké jako Diplophyllum cretaceum Val et Vin. od Černíkova 
(srov. Fl.cret. III.). 

STERCULIA LIMBATA 

VEL. 

Tab. XXXI., obr. 8—10. 

Tento druh listů vyskýtá se u Otrub velmi hojně; tři kusy z nalezených 
exemplářů jsou tuto vyobrazeny. Jsou buď třílaločné, buď pětilaločné, avšak 
vždy jsou daleko menší než Sterculia Kodymi Fl. eret. II. Jemnější nervatura — 
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není patrná. Dle objímavých basí listových možno poznati druh tento i v ma- 

lých úlomcích. 

TRIPHYLLUM FECHTNERI 

VEL. ET VIN. 

Tab. XXXI., obr. 6—?. 

Vyobrazené listy od Otrub podobají se velmi listům dr. Aralia Daphno- 
phyllum, které jsou v českém cenomanu velmi hojné a které v několika exem- 
plářích získali jsme i u Otrub. Listy našeho nového druhu jsou však menší, 

většinou silně nesouměrné, uzší a krátce řapíkaté. Na obr. 6 vidíme tři takové 
listy, přisedlé na společné stopce; z nich postranní jsou nesouměrné, kdežto 
střední jest symetrický. Nervatura jest tvořena 3 basálními nervy a několika, 
slabě znatelnými nervy sekundérními. O jejich příbuzenství nelze nic určitého 
říci. Upomínají mnoho na Bignoniaceae. 

PSEUDOGINGKO BOHEMICA 

(VEL. ET VIN. FL. CRET. I 

Ta b. XXXI., obr. 8. 

vv 

Tento druh listů jest v nejspodnější etáži u Oťtrub velmi hojný, nelze 
ovšem tak lehce celé exempláře vydobýti. Vyobrazený exemplář jest téměř celý 

zachovalý. Forma těchto listů jest velmi měnlivá, zvláště co se dělení týče. 
Mnohdy jsou listy stopečkovitě peřenodílné, jindy jsou jen laločnaté. Také co 
do velikosti značně varirují. 

Jest nade vši pochybnost, že listy tyto nelze zařaditi k čel. Gingkaceae. 
Z hlavních nervů vycházejí četné postranní nervy, což u č. Gingkaceae nepři- 

chází. Již dříve vyslovená domněnka, že listy tyto mohly by náležeti k č. Pro- 
teaceae, dochází nyní potvrzení tím spíše, neboť ve floře u Otrub jsou tyto 

velmi hojně zastoupeny. 

MYRICOPHYLLUM DENTICULATUM 
VEL. ET VIN. 

Tab. XXX., obr. 8—11. 

DAMA 

Vyobrazené listy od Vyšerovic upomínají živě na velmi rozšířený druh 
Myrica Zenkeri Ettings., přece však liší se od něho dosti podstatně. Listy dr. 

Myrica Zenkeri jsou větší, širší (nezřídka až 5 cm šir.) na okraji hrubě a hlu- 
boce zubaté s hustší nervaturou. Listy dr. Myricophyllum denticulatum mají 
jen oddálené, nepatrné zoubky, na okraji jsou ponenáhlu zašpičatělé a mají 
velmi charakteristické, obloukovitě daleko od kraje anastomosující sekundérní 
nervy. Systematické postavení jest dosud neurčité. 
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CUSSONIA PARTITA 

VEL. 

Tab. XXX., obr. 5. 

Vyobrazený fragment jest velmi bídně zachován, kdyby byl lépe zachován, 
představoval by podivný list. Byl nalezen u Vyšerovic r. 1930. List musil býti 

dlanitě peřený, se třemi úkrojky, které článkovitě upadaly, což jest velmi pa- 
trné na inserci. Stopka jest dole ulomena. Fragment jeví do jisté míry podob- 
nost s listy od Hodkovice, které Velenovský popsal jako Cussonia partita. Vy- 
šerovický fragment lze ovšem 1 posuzova ti jen jako první stopu tohoto příbuzen- 

stva u Vyšerovic. 

TERNSTROEMIA CRASSIPES 

VEL. 

Tab., XXX., obr. 4, Tab. XXXII., obr. 1. 

Oba vyobrazené fragmenty listové jsou velmi pěkně zachovány, zvláště co 
se týče base listové a nervatury. Velmi charakteristické jsou hrubé zuby na 
okraji a silný nerv na spodu. Tento druh listů jest u Vyšerovic dosti řídký. 
Jeho pojmenování jest ovšem jen provisorní. 

BRESCIPHYLLUM CRETACEUM 

VEL. KVĚT. Č. CEN. 1889. 

Tab. XXIX., obr. 9—10. 

Oba vyobrazené listy souhlasí dobře s originály autorovými. Vyznačují se 
klínovitou celokrajnou basí a hrubě zubatou přední částí. Nervatura vystupuje 

jen slabě a nepodobá se nikterak nervatuře listů Cissophyllum exulum. 

CISSOPHYLLUM EXULUM 

VEL. KVĚT. Č. CEN. 1889. T. VI 

Tab. XXIX., obr. 11—14. 

Vyobrazené čtyři listy od Vyšerovic podávají nám nejlepší představu 

o tomto druhu. Listy tyto mají 5 basálních nervů, velmi velké a nezřídka ne- 
pravidelné zuby, jsou téměř trojhranné se slabě zřetelnou nervaturou. Jsou 

velmi nápadně podobné listům čel. Vitaceae. 
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BOMBACIPHYLLUM CORIACEUM 

: VEL. ET VIN 

Tab. XXIX., obr. 7%. 

Na tomto jediném, krásném listu od Vyšerovic jest patrná tuhá konsi- 
stence, leč zcela žádná nervatura, vyjma střední nerv. Vpředu jest štětinovitě 

zašpičatěný, ostatně celokrajný. Příbuzenské postavení lze dosud těžko určiti. 
Podobné listy vyskytují se v č. Bombacaceae. 

DRYANDRA BAYERI 

VEL. ET VIN. 

Tab. XXVIII., obr. 10., Tab. XXIX., obr. 6., Tab. XXXI., obr. 5. 

Pro příklad vyobrazili jsme několik listů tohoto krásného druhu od Otrub, 
které zde byly r. 1930 nalezeny. Jsou tu velmi hojné a nejrozmanitější podoby. 

Jejich vztahy k čel. Proteaceae jsou nápadné. 

EPACRIDIPHYLLUM GUINGUENERVIUM 

VEL. ET VIN 

Tab. XXVII., obr. 7. 

Dva listy znázorněné na obr. 7 jsou jediným nálezem tohoto druhu. Přes 

to však nelze je se žádnými známými listy z křídy identifikovati. Jeden jest na 
basi ulomen, druhý na basi tupý a pravděpodobně bez stopky. Jsou velmi tuhé 
konsistence, mají 5 basálních nervů, z nichž dva vnější dosahují jen do polovice 
listu. Jiná nervatura není patrna. Bylo by třeba nalézti více materiálu. Lístky 

tyto nápadně se podobají recentním druhům r. Epacris. 

PROTEOPHYLLUM SUBTILE 
BAYER. SROVN.FL. ČRET.I. 

Tab. XXXI., obr. 1—2. 

Tento fragment větvičky s listy náleží určitě k druhu listů, uvedenému 

jako (1. c.) Proteophyllum subtile. Úzké, gracilní, jemně a řídce zubaté listy 
jsou ve všech vrstvách u Otrub obecné a pokrývají místy celé plotny. Jest však 
pozoruhodné, že bělavá vrstva, obsahující četné otisky tohoto druhu listů, chová 

četné plody dr. Asterocelastrus. Obr. 2, představující plod Asterocelastrus, jest 
právě znázorněn dle otisku z této vrstvy. Vyskytují se však též takové plotny, 
na nichž leží pohromadě nesčetné plody Asterocelastrus promíchané listy dr. 

Proteophyllum subtile. Jest tudíž na snadě domněnka, že obě tyto fossilie ná- 
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leží k téže mateřské rostlině, stromu či keři. Formou listů, ozubením jakož i ner- 

vaturou shoduje se druh tento značně s listy Celastraceí. 

PROTEOPHYLLUM LAMINARIUM 

VEL. KVĚT. Č. CEN. 1889. T. IV., 7. 

Tab. XXIX., obr. 8. 

Dva vyobrazené listy vyskytují se u Otrub dosti hojně a upomínají velmi 

na druh Conospermites hakeaefolius, známý z Vidovle. Tento druh má však listy 
daleko širší, krátce zašpičatělé, mnohdy téměř eliptičné, kdežto listy od Otrub 
jsou dlouze protáhlé a ponenáhlu zašpičatěné. Nervatura tvořena jest četnými 
paralelními nervy, odbočujícími od hlavního nervu pod velmi ostrými úhly. 
Tím se též liší značně od listů r. Eucalyptus. Jsou konsistence tuhé, kožovité. 

Listy recentního rodu Conospermum jsou našemu druhu listů nápadně 

podobny. 

PROTEOPHYLLUM ENERVIUM 

- VBL. ET VIN. 

Tab. XXX., obr. 7. 

List na obr. 7 jest jediným kusem, který jsme u Otrub získali. Jest tuze 
kožovitý, podlouhlý, celokrajný, velmi krátce stopkatý a vpředu tupý. Z nerva- 

tury jest patrný pouze střední nerv. Systematické postavení jest doposud 
sporné. 

PROTEOPHYLLUM SAPORTANUM 

VEL. KVĚT. ČES. CEN. 1889. T. V. 
Tab. XXIX., obr. 1., Tab. XXX., obr. 6. 

Vyobrazené listy od Otrub jsou zde jako ukázky různého tvaru uvedeny. 
Jsou u Otrub velmi hojné a velmi pěkně zachovány. Zvláštní nervatura, ostré 

zuby na okraji opakují se nezřídka též u žijících Proteaceí. Forma a velikost 
jest zatím různá. Lze vším právem očekávati, že se u Otrub objeví i plody 

tohoto druhu. 

PROTEOPHYLLUM CISSIFORME 

VEL. ET VIN 

Tab. XXVIII., obr. 18—18. 

Z tohoto ozdobného druhu listů nalezli jsme u Otrub ještě daleko více 
exemplářů než je zde vyobrazeno. Listy tyto jsou měnlivé, brzy s úzkými laloky, 

brzy široce laločnaté. Střední nerv jest velmi tenký a žilnatina jest slabě zna- 
telná po obou stranách pouze na listech široce laločnatých. Stínované části 

jsou zachovány, bílé doplněny. — 
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PROTEOPHYLLUM ARALIOPSIS 

VEL. ET VIN. FL. CRET. II. 

Tab. XXX., obr. 2—3, Tab. XXIV., obr. 14, Tab. XXVII., obr. 9, 

Tab. XXIX., obr. 8—5. 

V posledních dvou letech získali jsme u Otrub celou řadu zajímavých 
těchto listů, jichž studium poskytlo zajímavý výsledek. Tvar listů jest tak měn- 

livý, že lze stěží nalézti dva stejné listy. Nejčastěji nacházejí se více méně troj- 
laločné (XXVIII 20, XXIX 4, 5, XXX 2, 3), čímž připomínají do jisté míry 
druh Aralia formosa z čes. cenomanu. Dle ostré, drátovité nervatury lze však 

oba druhy lehce rozeznati. Vyskytují se však též formy listů pouze se dvěma 
laloky nestejně velkými (tab. XXIX, 3, tab. XXX, 4). Výklad tohoto tvaru 

podán jest na podivuhodném otisku tab. XXXII, 4, na němž celá spodní část 
jest krásně zachována a dělení segmentů názorně podáno (segmenty jsou do- 

plněny — bílá místa okonturovaná). Jest zřejmo, že list složením svým byl znožený, 
ato tak,že postranní segmenty rovnaly se dvojlaločným svrchu zmíněným listům. 
Tři segmenty upadaly článkovitě od společné stopky, což jest patrno též na otisku. 

Na základě toho možno souditi, že tyto listy pocházejí z příbuzenstva č. 
Proteaceae. Znožené listy jsou v rostlinstvu velmi vzácné, a to ještě více u stro- 

movitých druhů. Tvarem listů, zvláště však nervaturou podobá se Proteophyl- 
lum Araliopsis ve velké míře listům r. Helleborus, který jest však znám v re- 

centní floře jen co bylina. Připustíme-li, že tyto dva typy byly příbuzné, byli 
by předkové r. Helleborus dřevovité povahy. 

Křídový rod Dewalguea má rovněž znožené listy, nelze ho však naprosto 
ztotožniti s r. Araliopsis, neboť nervatura jest zcela jiného charakteru. O zvlášt- 
ním složení listů r. Dewalguea zevrubně pojednal Velenovský r. 1889 v Kvě- 
teně čes. cenomanu. Také utváření listů nepřipouští žádné srovnání s r. Ara- 
liopsis. Leč ještě třetí názor o příbuzenství r. Araliopsis mohl by býti vzat 
v úvahu. Jako Dewalguea představuje typ Apetal, tak bylo by možno považo- 
vati r. Araliopsis za apetalní dřevinu. Na jiném místě jsme vykládali, že kří- 
dová flora vedle Gymnospermů vyznačuje se přítomností četných Amentaceí 

a Apetal. Nebyla by tudíž absurdní domněnka, že nejstarší křídová perioda 
zahrnovala v sobě jen sporé typy velkokorunných a krásně zbarvených květů. 

Vývoj barevných, krásných květů dál se stejně s vývojem terrestrické flory na 
zemi. Krásně kvetoucí rostliny vyskytují se teprve v tertieru, zatím co starší 
křída vykazuje výhradně jen bezkorunné typy. V juře nevyskytují se vůbec 
žádné typy s krásnými květy. Nádherně kvetoucí rostliny nové doby nutno po- 

važovati za poslední stupně vývoje rostlinného na zemi. 

Jest však. zajímavo, že apetalní dřeviny z kteréhokoli příbuzenstva vysky- 

tují se vždy ve velkém počtu v takových tropických zemích, kde flora i fauna 

má archaistický charakter. To souhlasí úplně s předcházejícími úvahami. 
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Že vývoj krásných květů nezpůsobil snad hmyz, vysvětlil s dostatek Vele- 

novský ve své srovn. morfologii. Jest to zastaralá a téměř naivní představa 
biologů, kteří se domnívají, že rostliny proto krásné koruny vytvořily, aby lá- 
kaly hmyz. Je to nelogičnost — hysteron proteron. 

PROTEOPHYLLUM DICHOTOMUM 
ó VEL. ET VIN. 

Tab. XXVIII., obr. 11—12, Tab. XXIX., obr. 2. 

Z lístků, jež jsou tuto vyobrazeny, získali jsme pouze 3 fragmenty, ale 

dosti zachovalé. Jsou to nepatrné lístky s krátkou stopkou a s úkrojky, jež se 
pravidelně dichotomicky dělí ve velmi úzké, jedním nervem opatřené laloky. 
Malé lístky dr. Proteophyllum cissiforme zdají se na první pohled podobné, 
dělení jejich je však odlišné. Fragment na obr. 2 náleží k většímu listu, který 
nutno ještě doplniti. Některé Proteaceae (na př. australský rod Simsia) mají 

listy zcela podobné. 

PROTEOPHYLLUMDECORUM 

VEL. 

Tab. XXV., obr. 18—15, Tab. XXVI., obr. 10, Tab. XXVIII., obr. 9. 

Tento ozdobný druh, původně popsaný dle jediného fragmentu, vyskytuje 
se nyní v šedých lupcích u Otrub velmi hojně. Nalezli jsme zde extremní formy, 
které vyobrazeny jsou na tabulkách. Byly nanejvýš kožovité, takže jen střední 
nerv místy jest poněkud znatelný. Povrch listu bývá pokryt silnou vrstvou 
uhelnou. Postranní úkrojky jsou mnohdy tak zkráceny, že jsou až eliptičné, 

tak že se zdá, že náleží k jinému druhu. Jest zde však mnoho přechodů k for- 

mám s dlouhými laloky. 

PROTEOPHYLLUM ACUS 

VEL. ET VIN 

Tab. XXVIII., obr. 8. 

Na lupkových plotnách u Otrub objevují se nezřídka hluboce a ostře oti- 
štěné jehlice, bez jakékoli struktury, rovné, nebo poněkud ohnuté, na konci tupé, 
na basi zúžené a potom opět prodloužené. Musely to býti tvrdé, rigidní jehlice, 
asi 1 mm silné, hladké, se ztluštělou přisedající basí. Takové, rigidní, jehlico- 
vité listy vyskytují se často v čeledi Proteaceae. Otisky jsou pokryty černou 
hmotou uhelnou, což ukazuje na dřevitou povahu. Ježto jehlice jsou dlouhé asi 
6—8 cm a leží ve všech směrech, podaří se zřídka na plotně vypracováti celý 

exemplář. | 
rt) K 

— 22 —



POPIS NALEZIŠŤ KŘÍDOVÝCH ROSTLIN 
V ČECHÁCH. 

(DOPLNĚK KU SPISU VELENOVSKÉHO »KVĚTENA ČESKÉHO CENO- 
© MANU« Z R. 1889. ROZPRAVY KRAL. ČES. SPOL. NAUK) 

OTRUBY U SLANÉHO. 

Toto naleziště označoval Velenovský r. 1889 (Květena českého cenomanu) 

jako Lidice, ale vesnice Otruby jest mnohem blíže, ležíc hned pod drahou, kte- 
rou řeže silnice jdoucí od Slaného. Silnice tato zařezává se právě do vrstev ce- 

nomanských, takže na straně západní lze viděti pískovce a na východní profil 
rostlinonosných lupků. Lupky tyto objevil zde právě Velenovský r. 1884. Flora 
jejich jest snad po vyšerovických nejpamátnější, obsahujíc nejen množství 

- druhů, ale i proto, že otisky zdejší jsou překrásně jemně zachovány. Vedle 
listů jsou tu hojné různé plody a květy. Jsou barvy hnědé na šedém podkladu. 
Z konifer jsou tu hojné: Ephedropsis, Widdringtonia, Seguoia crispa, S. hete- 

rophylla, Ceratostrobus. Nápadné jest tu, že všechny listy jsou drobné a silně 
kožovité, ukazující zřetelně na čeleď Proteaceae. Rozdíl tento v porovnání k lo- 

mům vyšerovickým jest zvlášť nápadný, kde jsou listy namnoze veliké, svěd- 
čící vlhčí, bujné, lesní vegetaci. Flora otrubská jeví veskrze charakter xero- 
filní. Tu na př. vyskýtá se také drobounká Gleichenia delicatula, která patrně 

rostla také na suché stepi. | 

V pískovcích nalézá se vrstva, v níž je hojný Platanus rhomboidea a Kett- 
neria. 

Lupky otrubské jsou zvlášť poučné. Opět se tu objevují ve 2 etážích, z nichž 
dolejší pokračuje do hloubky až na 2 m a tu mění se v plastické, mastné jíly 

bez otisků rostlinných. Nad touto vrstvou jest 1 m silná vrstva, složená střídavě 
z rostlinonosných lupků v tloušťce asi 1 cm a slabé vrstvičky oblásků a hrubo- 
zrnného písku. A to asi ve 20 vrstvách. Pak následuje vrstva rostlinonosných 
lupků 1 m silná a po této několik metrů mocný pískovec. Výše pak jsou opuky. 
Zajímavá jest ona vrstva 1 m silná, která dále na sever vzrůstá v pískovec 

až 3 m silný. Jest tedy vrstva ona okrajem velkých vod (mořských), jež zde 
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občas pobřežní vegetaci zaplavovaly a svým pískem zakrývaly. Dále ovšem usa- 

zovaly trvale vrstvy pískové. 

Tomuto výkladu nasvědčuje i ta okolnost, že v jedné šedé vrstvičce (asi 

3 cm) nad sterilními jíly, nalézají se ve spoustách smeti rostlinné, usazené po- 
hyblivou vodou. 

U Otrub tedy jasně vidíme, že doba cenomanská značí moře v Evropě roz- 
lehlé, jež po určitých periodách krajiny a celé země zaplavovalo. Lze ovšem 
těžko říci, jak dlouhé byly tyto periody, ale máme na mysli podobné periody 

WP A 

v době diluviální, značící období vlhké a studené a období suché a teplé (stepní). 

Roku 1913 byly nedaleko Slánské hory vyházeny šedé jíly ze štol, vrtaných 
na zkoušku při hledání karbonského uhlí. Tyto jíly obsahovaly spoustu listů 
Podozamites obtusus a Frenelopsis. Oboje byly tu zachovány jako černé slupky, 

slupující se od substratu. Jmenovitě ony listy Podozamitu (Feildenia) jeví se 
jako živé, tvrdě kožovité, nerozpadavé, ale černé. Jsou ve sbírkách Botan. 

ústavu. Haldy tyto r. 1929 zmizely. 

Naleziště otrubské mělo by býti znovu pečlivě ohledáváno. Není tu žád- 
ných obtíží, neboť majitel onoho pozemku, p. J. Hořejší, statkář z Otrub, ochotně 

nás v pracích podporoval. í 

 PERUC A STRÁDONICE. 

V Nár. museu již od časů Friče a Krejčího uschovány jsou četné šedé 
lupky s černými, pěkně zachovalými otisky rostlin, ale naleziště se úplně ztra- 
tilo, takže dnes ani přibližně nevíme, kde je hledati. Šedé lupky toho druhu na- 
lezl Velenovský před 50 roky u samého města, ale ty neměly tehdy žádných 
rostlin. Nejrozšířenější druhy ze ztraceného naleziště jsou: Seguoia hetero- 
phylla, kousky kapradiny Gleichenia Zippei (také plodné!) Laccopteris Dun- 
keri, větve Kettneria elegans, šupiny Dammara borealis, Widdringtonia Rei- 

chii, Seguoia fastigiata, Seguoia major, Aralia Daphnophyllum, Eucalyptus a j. 

Pod Perucí táhne se dolů příkře lesní údolí (v něm také mohutný starý 

dub Oldřichův), po jehož pravé (východní) straně v stráních vystupují četné 
profily lupků v různé mocnosti, jež však neobsahují nikde zřetelných otisků. 

Teprve na konci údolí, již nad samou vsí Strádonicemi, asi uprostřed východ- 

ních strání nalézá se štola, kterou hledáno bylo uhlí. Stěny této štoly tvoří temně 
hnědé lupky, jež obsahují množství krásně zachovalých rostlin. Pracovali jsme 
tu několikráte po celý den v úpalu slunečním a odměněni jsme byli bohatou 
kořistí. í 

Vůdčími druhy zde jsou Widdringtonia Reichii, Seguoia fastigiata, Se- 
guoia major, veliké, podivné listy Sterculia Kodymi, které by každý považoval 

za Aralia Kowalewskiana, nenalezl-li by dolejší část listu, Oreodaphne cretacea 
a j. Také Kettneria elegans není tu vzácností. Nejvíce tu budí pozornost veliké 
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množství plátovitých otisků, jež představují jakoby lupenitou kůru až 1m dl. 

a 10—20 cm širokou. Jedna vrstva jest plná těchto fossilií, takže se velké kusy 
podle oněch plátů lehce rozštěpují. Dali jsme si velkou práci, zjistiti obrysy a 
význam těchto otisků, ale nedošli jsme k žádnému výsledku. Mohla by to ovšem 

býti loupající se a opadaná kůra (viz platany), ale mohly by to také býti květní 
obaly velikých Bennettitaceí. Odporučujeme tuto věc řešení budoucích fyto- 
palaeontologů. í : 

Není vyloučena možnost, že ještě jinde v okolí Strádonic naleznou se lupky 
rostlinonosné. U Divic poblíže Loun vyházeny byly zcela podobné lupky s po- 

dobnou florou. 

KOUNICE. 

| Stanovisko od Velenovského r. 1889 (Květena česk. cenomanu, str. 38) 
popsané jest dnes r. 1929 úplně zmizelé. Byly to lomy u silnice vedoucí nad 
Kounicí k Čes. Brodu. Dnes jsou zasypány a osázeny ovocnými stromy. Lupky 

zdejší byly šedé, s krásně zachovalými otisky, z nichž hlavně vynikaly vějíře 
kapradiny Thyrsopteris, nezřídka i plodné. Byly tu také listy Credneria (Pla- 
tanus laevis). V pískovcích nalezeny byly zde krásné kmeny kapradin Oncop- 

teris a Dicksonia, uložené v Nár. museu. 

ČERNIKOV. 

Na západ od Kounice leží za listnatým hájem rozsáhlé, dnes však úplně 
opuštěné a namnoze vegetací zarostlé lomy pískovcové před vesnicí Černiko- 

vem. Jen jeden veliký lom jest ještě otevřen a v něm posud láme se kámen na 
stavby. V tomto pískovci jsou velmi hojné, zachovalé, ale vyloužené kmeny 
stromů, jež však nelze nijak analysovati. Nad mohutnými kvádry pískovcovými 
nahoře na stráni jest jen asi 30 cm mocná vrstva světle šedých lupků rost- 
linonosných, v nichž zvláště charakteristickou jest Ephedropsis strobilifera, 

jejíž kulaté šištice nejsou tu vzácností. Mimo to jest tu velmi hojnou Micro- 

zamia jak v šiškách tak v semenech. Nalézají se tu také veliké listy Podozamites 
bohemicus. Vedle Widdringtonií jest tu také hojný Acoxylon. Z dvoudělož- 

ných tu jsou nejčastější Eucalyptus an gusta, Aralia Kowalewskiana a Aralia 
Daphnophyllum. 

Pod lupky jest asi 50 em silná vrstva pískovce a pod tímto opět šedé lupky, 
které však obsahují jen rozbité, špatně zachovalé úlomky. Konec vrstvy této 

nahoře složen jest z černého mouru rostlinného jako u Hloubětína. 

Jest skoro jisté, že 1 v druhých lomech budou rostlinonosné lupky, ale tu 
by musela kryjící je vrstva humusu a nánosu býti odstraněna. 

Nedaleko Černikova jest ves Břežany, odkud pochází nádherný otisk cyka- 
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sovitého listu Jirušia bohemica, kterou popsal E. Bayer. Naleziště toto jest 
dnes zasypáno a nepřístupno. 

I u Černikova i u Břežan by měli budoucí badatelé ještě po nových rostlino- 
nosných lupcích pátrati. 

NEHVÍZDY. 

Na jih od městečka Nehvízdy (u Čelákovic) rozkládají se uprostřed polí 
rozsáhlé lomy pískovcové, znatelné zdaleka vysokými kopci vyházeného drob- 

ného pískového kamení, na němž usadila se bohatá, písečná vegetace. Lomy tyto 

jsou prastaré, praví se, že již za Karla IV. v nich se pracovalo a pískovec na 
Karlův most a chrámy v Praze odtud se vyvážel. Dnes (1929) jsou úplně opu- 
štěny. Posledně tu pracováno pro regulaci Labe. V lomech nalézají se malé ryb- 
níčky, což jest dokladem, že pod nimi leží vodu nepropouštějící lupky, které 
však zde v profilech nikde nejsou k spatření. 

Druhdy se tu nalézaly hojně otisky rostlin, ale v nemnohých druzích, 
hlavně Bombax, Eucalyptus a zvláště znamenitá Krannera mirabilis, a to sou- 

časně v listech, plodech i šiškovitých kmenech. Skalníci je schovávali a praž- 
ským návštěvníkům lomů ke koupi nabízeli. V Nár. museu jest jich mnoho pěk- 
ných kusů. Toto současné objevování se všech tří součástí památné konifery 

potvrzuje také jejich příslušnost. 

Otisky jmenované nalézají se vždy v nejspodnější vrstvě pískovců, zde asi 
12 m silných. Leží sem tam přeházeny (nikoliv v horizontální vrstvě), což 

dokazuje, že sem pohyblivou vodou byly naplaveny. Proto také pískovce z oné 
spodní vrstvy nemohli skalníci k ničemu užívati, poněvadž se hlavně podle listů 
Kranner nepravidelně rozštěpoval. Jest to tatáž vrstva, ve které se nalézají 

u Vyšerovic a Vysočan kmeny kapradiny Protopteris. 

SLIVENEC. 

Na jihovýchod od vsi Slivence u Prahy nalézají se dva lomy, v nichž kopá 
se šedý, velmi plastický jíl k zpracování šamotovému (u Zbraslavi). Lom z r. 
1913 jest nyní opuštěn. Byl výše položen nad dolejším. V něm byly hojné otisky 

rostlin, zvláště Seguoia heterophylla a Widdringtonia. 

V lomu dolejším se posud pracuje. Jíly zdejší dosahují až 10 m mocnosti. 

Nahoře kryty jsou jen slabou vrstvou pískovce, nad níž jest drobivý pískovec. 
I zde lze dobře rozeznávati spodní a vrchní vrstvu jílů, oddělených slabší 

vrstvou pískovce. 

Rostliny jsou tu krásně zachovalé, ale jíly jsou v suchém stavu velmi dro- 
bivé, takže ztěžka lze získati větších kusů. Jako nejvýznačnější druhy lze ozna- 
čiti: Stachyura, jejíž celé větve i s květenstvím pokrývají místy v množství 
každý kus, Ephedropsis i se šiškami, Myrica serrata, která ve spoustách vypl- 
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ňuje celou jednu vrstvu, Eucalyptus angusta, Aralia Kowalewskiana, Euca- 

lyptus Geinitzi a Ficus Peruni. Také kapradiny tu bývají častým zjevem. 

Jíly slivenecké i způsobem zachování otisků mnoho připomínají bývalé jíly 

chuchelské, jež úplně byly vyčerpány a odvezeny, takže památné naleziště Dry- 
andra cretacea navždy zmizelo. 

Mohutné jíly nad popsaným nalezištěm jsou beze všech rostlin a dosahují 

až několik metrů mocnosti. Jako jinde zadržuje se na nich dešťová voda tvořící 

kaluže. 

VYŠEROVICE. 

Lomy vyšerovické (vlastně vyšehořovické) táhnou se od vsi Vyšerovic 
směrem západním nad lučním údolím, jímž protéká potok. Na stráních otevřeny 

jsou pískovcové vrstvy starými lomy, takže tu možno pěkně studovati uložení 

vrstev v profilu. Ještě r. 1929 pracuje se v některých lomech, láme se pískovec 
k stavbám i k účelům technickým (žlaby, schody, kvádry atd.). Asi uprostřed 
pískovců táhne se 1—2 m mocná vrstva lupků rostlinonosných. Jen nad lomem 

p. Stupeckého (u vsi) přecházejí břidlovité, černavé lupky v mocné (až 10 m) 
jíly, nevrstevnaté, šedé, až i do běla přecházející. Ty neobsahují rostlin a jsou 
nyní vykopávány a odváženy do továren do Švédska (majetek Liechtenstein- 

ský). Toliko ve vrstvě těsně nad loupavými lupky jsou spousty Butomites — 
tak jak to bývá na jiných nalezištích. Nad těmito jíly jest jen asi 1 m mocná, 

tmavá ornice, kdežto všude k západu nalézají se kvádry, jež končí drobivým 
- pískovým kamením asi 1 m síly. Jak si máme vysvětliti tyto mocné jíly bez 

pokryvu pískovcového, není nám dosti jasným. Všude jinde, kde jíly se vysky- 
tují (Slivenec, Hloubětín) uloženy jsou nad nimi pískovce. Snad u Vyšerovic 

byly odplaveny v době třetihorní. Rukou lidskou nemohly býti odstraněny, po- 

něvadž mohutná vrstva ornice je neporušená. 

Lupková vrstva je místy zdvižena, takže ji nalézáme v lomech v různé 
výšce. V posledním lomu na. západě je pěkně na profilu viděti, jak se v pískovci 
ztrácí. Je tu tedy okraj vodního jezera nebo zátoky. Zde jsou lupky světle šedé, 

velmi připomínající lupky u Černikova a obsahující jen málo rostlin, hlavně 
Widdringtonia, Myrica Zenkeri, Microzamia a Eucalyptus angusta. 

V polích na sever od Vyšerovic byl asi v letech 1912 otevřen lom, v němž 

byla vrstva lupků světle šedých až bělavých, jež obsahovaly spoustu větví Kett- 
neria elegans i s hojnými šiškami, Widdringtonia a Seguoia minor, což jest tím 

podivnějším, že tyto konifery (vyjma Widdringtonii) v lomech ostatních nikde 

se neobjevují. Lom onen však r. 1928 byl již úplně zasypán a srovnán beze 
stopy s okolním polem. Tyto lupky však vystupují přímo na návsi vyšerovické. 

Roku 1913 nalezl prof. Velenovský dole u cesty vedoucí k Tlustovousům na 
venek vystupující lupky černé, v tenké lupeny se štěpící, jež obsahovaly hojnost 
Seguoia crispa a docela jinou společnost rostlin než v lomech nahoře na stráni. 
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Naproti za údolím, kde zvedají se veliké stráně s krásnou florou (Viscaria, 
Anthericum) na dolejšku nad potokem jsou také šedé lupky, ale v těch není 

žádných rostlin.: 

Nejznamenitější jsou lupky uprostřed stráně a na začátku v lomu p. Stu- 

peckého. Jsou velmi pevné, temně šedé až černé, více méně prostoupeny ma- 
lými lupénky bílé slídy. Štípou se v desky až 1 m v průměru, překrásně černo- 
hnědými otisky listů, větví, plodů, květů a'šišek ozdobené. To jsou ony desky 
vyšerovické, rozšířené po všech velkých musejích Evropy i Ameriky. O rozší- 
ření jich získal si zásluhu hlavně p. Kalina, skalník ve Vyšerovicích, jenž po 

řadu let před 50 roky pilně lupky ony štípal a po světě rozesílal. Od něho také 
pocházejí krásné kusy v Nár. museu uložené, které prof. Frič od něho kupoval. 
V těch dobách pracoval také prof. Velenovský řadu let v lomech vyšerovických 
a v díle jeho popsané rostliny ve sbírkách musejních zdarma ukládal a tím 
obrovské sbírky křídové květeny v Nár. museu založil. 

Proslulé ony lupky vyznačeny jsou hlavně nádhernými velikými listy Čre- 
dneria bohemica, Aralia Kowalewskiana, Dewalguea coriacea, Myrica Zenkeri, 

Eucalypťtus Geinitzi, Aralia Daphnophyllum, Hedera primordialis, Magnolia a 
Hymenaea vedle větví Widdringtonie (často plodné) a hojných šišek Microza- 
mia. Často se tu objeví i celé, na střevíc veliké větve s listy a květy Eucalyptus 

© Geinitzi. 

Asi uprostřed stráně jest nyní opuštěný lom, jehož šedé lupky obsahují 

hojnost krásných receptakulí Proteopsis Proserpinae. 

Za prvním lomem vysoko, skoro pod drobivými pískovci jest nyní nepří- 

stupná (zanešená) vrstva s přehojnými škeblemi sladkovodními (Unio) zároveň 

s větévkami Ceratostrobus. 

V lupcích zdejších nezřídka se objevují otisky krovek brouků, ale po ko- 

stech obratlovců nikde se nenaleznou žádné stopy. 
vf VA 

Nad lupky v dolejší části pískovců objevují se někdy až na 1 m dlouhé, 

sploštělé kmeny stromovitých kapradin. (Dicksonia punctata). Obyčejně oba- 
leny bývají černým mourem, zuhelnatělými to vzdušnými kořínky. Odtud po- 
cházejí také klasovité šišky Pinus Kettneri, jež prý byly dle sdělení skalníků 
zvláště hojné v pískovcích u Mochova a Břežan. Také listy Krannery se zde obje-. 

vují. Místy jsou hojné kusy dřev úplně zuhelnatělé (jako u Kralup). To je tatáž 
basální zona, jako v lomech pískovcových u Nehvízd. Můžeme se právem domní- 

vati, že lupky vyšerovické jdou horizontálně pod pískovci až k Nehvízdům a že 
by se kopáním do hloubky a lámáním pískovce v celé zdejší rovině až k Počer- 

nicům všude přišlo na lupky. Kdyby věnovala se státní subvence na podobný 

podnik, nalezlo by se ještě množství nových rostlin. 

Dle sdělení p. Stupeckého nalézá se pod pískovcem pod lupký uloženým 

(který sám láme a zpracovává) asi 1 m silná vrstva čistě bílého pískovce, stme- 
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leného bílou. hmotou. Hornina tato jest pro rostliny jedovatá, neboť na vyve- 
zené haldě po dlouhá léta ani jedna rostlina se neusadí. A pod tímto bílým 
pískovcem nalézá prý se ještě jedna vrstva lupků, které posud nikdo z ba- 

datelů neviděl a neohledával. Bylo by proto nejvýš důležité obsah těchto lupků 

ještě prostudovati. Snad jest to ona vrstva, výše vzpomenutá se Seguoia crispa. 

Tyto lupenité černé lupky jsou doslovně tytéž, které Velenovský r. 1913 nalezl 
vyházené na haldách u Hloubětína za Vysočany, odkudž. také po prvé popsal 

Seguoia crispa. Tu byly také kusy křídového, zápalného uhlí a malé kousky 

jantaru. Existence dvou pásem lupků, mocnou vrstvou pískovců oddělených 

u Vyšerovic jest nejvýš důležitou, neboť se potvrzuje výše uvedený fakt, že 
všude v cenomanských vrstvách v Čechách i na Moravě jsou dvě periody vege- 
tační či dvě epochy geologické v době oné. | 

V lomech vyšerovických jsme pracovali od r. 1924 po 6 roků pilně a ač 
jen ztěžka nalézali jsme něco nového, přec vždy ještě jsme přinášeli nové druhy, 

takže naleziště to jest takřka nevyčerpatelným a bude vždy vděčným zdrojem 
budoucím badatelům. Naše nálezy jsou t. č. uloženy v botanickém ústavu Kar- 
lovy university. 

Zvláštními díky jsme povinováni p- Stupeckému, občanu vyšerovickému, 

jenž nám při pracích byl vždy s ochotou nápomocen. Vyšerovice jsou dnes lehce 

přístupné z Prahy, poněvadž jezdí autobus po krásné asfaltované silnici z Prahy 

až ke křižovatce půl hodiny od Vyšerovic (směrem k Čelákovicům — kde řeže 

se silnice Poděbradská se silnicí Čes. Brod— Vyšerovice—Čelákovice). 

Pan Stupecký nám r. 1929 vypravoval, že vrstva pískovců, přecházející 

do spodních lupků má podivné jámovité otisky „„po kopytech velikých koní“ ve 
velikém množství. Snad jsou to otisky stop obrovských ještěrů, které líčí Vele- 
novský ve své skizze z lomů vyšerovických v díle „Obrázky“ vyšlém r. 1928. 

Jsme přesvědčeni, že lomy Vyšerovické skrývají ještě veliká překvapení 

ze zoologie i botaniky. 

HLOUBĚTÍN A VYSOČANY. 
-Jižní úklony strání táhnoucích na východ od Vysočan nad Hloubětínem 
směrem k Počernicům ukazují nám na více místech pěkně odkryté vrstvy pe- 
rucké. V podstatě opakují se tu opět lupky a pískovce v podobném uložení jako 

u Vyšerovic. Drobivé, skoro černošedé lupky blíže Vysočan obsahují v jedné 
vrstvě množství zuhelnatělých kousků dřev, jež zavdaly podnět k nešťastným po- 
kusům dobývati zde uhlí. Drobivé lupky zdejší mají jen praskrovné otisky 

špatně zachovalých rostlin. Bylo tu možno až posud toliko rozeznati: Kettneria 
elegans, Laccopteris Dunkeri, Eucalyptus angusta, Grevillea constans a Buto- 

mites cretaceus. : 

Dále na východ nad Hloubětínem jsou místy vrchní vrstvy splaveny a 
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lupky hněděšedé neb černavé pokrývají zde menší pahorečky. Lupky tyto jsou 

celkem slabé mocnosti a nejvýš křehké a drobivé, takže zachovalé na nich otisky 
jen s velkou opatrností v celosti lze odtud odnésti. Jedna vrstva nad lupeni- 

tými lupky proniklá jest spoustou částí rostlinných a hmota její má podobu 

houbovitou a jest nápadně lehká. Zde jest sídlo pěkných listů Podozamites ob- 
tusus (Feildenia). 

V lupcích lupenitých jsou rostliny velmi hojné a po většině krásně zacho- 
valé. Pokožka na listech slupuje se co jemná hnědá blánka a jeví pod mikro- 
skopem buněčné složení. Bohužel, že zde rostliny tvoří vrstvičku sotva 2 cm 
silnou a substrát jejich při sebe menším dotknutí se drobí a rozlupuje. Mimo 
různé plody a otisky posud neurčené jsou tu zvláště hojné větévky a šišky Se- 

ouoia heterophylla, řidčejší jest Seguoia major, Frenelopsis bohemica, Widdring- 
tonia Reichii, Kettneria elegans, Dammara borealis, Laccopteris Dunkeri, Glei- 

chenia delicatula, Grevillea constans, Myrica Zenkeri, Myricanthium, Eucalyp- 
tus, Proteophyllum produchum (zvláště hojné), Dewalguea coriacea a. Buto- 

mites cretaceus. | 

Roku 1913 vyházeli z vrstev těchto z větší hloubky černošedé lupky na 

velké hromady za účelem výroby šamotové. Na těchto hromadách mimo malé 
kuličky žlutého jantaru nalezl Velenovský hojné kusy černého uhlí lasturovi- 

tého lomu, které hořely jasným plamenem jako nejlepší uhlí kamenné. Byly to 
kusy až jako pěst veliké (jsou uloženy ve sbírkách botan. ústavu). Bližším 
ohledáním shledáno, že jsou to zuhelnatělá dřeva stromů, jichž listy a plody 

objevují se v lupcích. 

Roku 1925 objevili jsme však u Hloubětína nové, nejvýš bohaté a zají- 

mavé stanovisko rostlinonosných jílů peruckých. Leží blízko za pahorkem, tvo- 

řeným z šedých, plastických jílů devonských, které se tu nyní kopají a v cihelně 

zdejší vypalují na cihlý a dlaždice. Jest to jen malá jáma asi 2 m v průměru, . 

těsně pod mocnými kvádry pískovcovými. Jíl jest jemný, šedavý a obsahuje 
spousty překrásně zachovalých otisků rostlinných, jež lze ohledávati jako živé. 

Vrstva ta jest však toliko asi půl metru silná. Nejvýznačnější jsou tu tři koni- 

fery: Seguoiopsis, Frenelopsis a Araucaria bohemica. Frenelopsis tvoří tu ne- 

zřídka větve až 50 cm dlouhé, ale jest velmi nesnadno získati větších kusů, poně- 

vadž jsou tyto jíly v suchém stavu velmi drobivé. Plodní šupiny Araucarií jsou 
tu hojné, ale také celé, krásně zachovalé šišky nezřídka se tu objevují. Větévky 

Seguoiopsis leží téměř na každém kousku a často i se šiškami. Vyskytují se tu 

také šišky charakteristické Seguoia major, často i ve spojení s větvemi. Listy 

dvouděložné tu jsou dosti řídké. Mohli jsme zaznamenati toliko Diospyros 

cretacea. 

Poněvadž se tu často vyskytují i otisky Butomites, je vrstva těchto jílů 

určitě svrchní či druhá. Nad ní ku podivu nalézá se vrstva až 15 cm silná, 
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složená z černého, sypkého mouru, patrně to zuhelnatělých drobných, sem na- 
plavených částí rostlinných. Nelze ji považovati za vrstvu rašelinňou, neboť 

začíná zuhelnatělými kousky dřev, vodou splavených. 

VIDOVLE. 

Návrší, rovně se táhnoucí nad Jinonicemi k Motolům nad Cibulkou tvoří 

v dolejší části břidly silurské nebo místy devonské, na něž ihned ukládají se 
šedé nebo hnědé lupky perucké, jež tu a tam (nad Cibulkou a Košíři) přechá- 
zejí v šedý jíl, na kterém bývá viděti mokřadlo. Na lupeích spočívají mohutné 

vrstvy peruckých pískovců, na těchto zelenavé pískovce korycanské a nejvýše 

zvonivé opuky bělohorské. Na Vidovli i na protilehlých stráních bělohorských 
kope se pilně sypký písek perucký a korycanský různé barvy. 

Rostliny vyskytují se na Vidovli na 4 místech: na západě nad Motoly, na 
severním svahu nad Košířemi, na východní straně nad Jinonicemi. Nejbohatší 
stanovisko jest nad Košířemi, hned u samé cesty. Jest tu lehce přístupné. Lupky 
tu tvoří vrstvu asi 119 m silnou, jsou barvy hnědavé, ale ve stavu zvětralém 
velmi drobivé. Rostliny jsou tu tak hustě na sobě směstnány, že se jednotlivé 

otisky těžko dají od sebe rozeznávati. Nejhojněji se tu objevují listy Myrica 
Zenkeri, Myricanthium, Conospermites hakeaefolius, Gleichenia vidovlensis a 
Seguoia crispa vedle obvyklých listů Eucalyptových. V nejdolejší vrstvě jsou 

listy řidší, za to však objevují se tu překrásně zachovalé, až na 50 em dlouhé, 

listnaté větve Kettneria elegans. Ano, jsou tu dosti hojné i pěkně otisklé šišky 
této zajímavé konifery. Přinesli jsme jich odtud přes 20 kusů. Musel tu druhdy 
růsti celý kettneriový les, z něhož větve opadaly. Šišky nikdy samy neupadaly, 

nýbrž vždy s větévkou. 

Jdeme-li odtud na východ cestou nad Jinonice (bývala tu studna s čistou, 
pitnou vodou), nalezneme po pravé ruce opět až na 3 m silné, drobivé lupky 

šedé barvy, v nichž je plno rostlin, ale poněvadž jsou lupky ty velmi drobivé, je 

těžko vypracovati pěkný kus. Kopali jsme až na 1 m do hloubky a přece jsme 
WVOAve 

pevnějších lupků nenalezli. Ale společnost rostlinná podobá se právě popsané. 

Pod těmito lupky (!) něco dále, nad velkou zahradou a cestou uloženy jsou 

jemné pískovce, vrstevnatě se štípající, které také obsahují rostliny, ale v skrov- 
ném počtu, a to v docela jiném složení než z prvých dvou stanovisk. Jsou pěkně 

hnědě otisklé, Zvláště hojné jsou tu listy Dewalguea, větévky (i se šiškami) 

Seguoia fastigiata a krásné úlomky Gleichenia delicatula. Zde také nalezli jsme 

několik šištic Distichostrobus pusillus. Myslíme, že by se zde mělo ještě pilně 
dále kopati, že by se nalezly zajímavé novinky. 

Západní úklony Vidovle nad Motoly obsahují šedé lupky, přímo přiléhající 

na vrstvy devonské, takže oboje se místy těžko od sebe rozeznávají. Jen několik 

centimetrů silná vrstvička dolejší má sporé zbytky rostlin hlavně Eucalyptus 
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Geinitzi a E. angusta. Tu nalezli jsme také jeden překrásně zachovalý otisk 
šištice Dištichostrobus. Lze však doufati, že při. pečlivém ohledání by se tu 

mohly nalézti ještě jiné druhy. 

Nad těmito lupky následují vrstevnaté pískovce s černými, zuhelnatělými 
kousky dřev a nad těmito opět asi 50 em silná vrstva mastných, šedých lupků, 
naplněných spoustou listů Butomites. Žádný jiný otisk se tu neobjevuje. Proto 

lze souditi, že pentlicovité, dlouhé listy této podivné jednoděložné rostliny rostly 
z rhizomů na dně vody se plazících. Tento Butomites sprovází většinu lupků 

rostlinonosných v Čechách a je tím hojnější, čím měkčí a jílovitější vrstvy jsou, 

čili čím klidnější a hlubší vody druhdy byly. 

Hned pod vrstvou Butomitovou jest bělavá vrstva, pískem a jílem proniklá, 
jež obsahuje množství větviček kořenových, jdoucích nikoli vodorovně, nýbrž 
kolmo na rovinu štěpnou. Jsou to patrně kořeny vodních rostlin. 

Návrší, jež táhne se od Bílé Hory a Hvězdy ku Praze, kdež končí vyso- 
kými úklony Strahovskými a Petřínskými, spadá více méně příkrými svahy na 
severu k Liboci, Veleslavínu a Dejvicům, na jih k Motolům: a Košířům. Tady 
všude lze viděti pěkně profily mocných pískovců peruckých, na nichž ukládají 
se zelené glaukonitické pískovce, místy hojnost mořských lastur obsahujících. 
Na nich spočívají mocné vrstvy opuky bělohorské, která. se tu posud láme na 
stavby pražské. V těchto opukách jsou mořské ryby a raci, ale nejvýš vzácně 

kdy nějaká rostlina. 

Lupky jsou tu zřídka kde, prozrazujíce se trvalými mokřadly, tak na př. 

pod Libocí nad údolům šáreckým. Nevíme, jsou-li tu nějaké rostliny. 

Když upravoval se Nebozízek, tu na úpatí, hned nad budovami Malé Strany, 

viděl prof. Velenovský před dávnými lety mocné vrstvy šedých lupků, v nichž 
nalézaly se otisky Eucalyptus Geinitzi. To by bylo stanovisko v samé Praze se 

nalézající. 

KRALUPY, LOBE Č. 

Perucké pískovce ukládají se u Kralup v značné síle přímo na štěrkovi- 
tých a bizarně vyhlodaných skalách pískovcových útvaru kamenouhelného. Nej- 
lépe můžeme sledovati uložení vrstev našich na vrchu Hostibejku nad Kralupy 

-a v blízkých roklích, jež sbíhají k Vltavě. 

U česty, jež sbíhá s Hostibejku do údolí Zákolanského, lze místy dobře 

viděti šedivé lupky perucké, any se skoro bezprostředně ukládají na útvar ka- 
menouhelný. Neobsahují zde ale žádných rozeznatelných druhů rostlinných, 
nýbrž jen zbytky uhelné, kořínky a p. V slabé vrstvě uhelné, která se připo- 

juje k lasturnatým pískovcům korycanským, jež se tu ukládají v mocné vrstvě 
nad peruckými, nalezena překrásná šiška Pinus longissima. Šiška tato jest 
značně dlouhá, úzká, s dobře zachovalými šupinami a semeny. Patří zajisté 
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k rodu Pinus, jest to však druh, jemuž podobného v nyní žijící přírodě více 

nenalézáme. Jehlice jeho posud jsou neznámy. 

V tomže pískovci nalézá se hojnost zuhelnatělých dřev a rozličných plodů 

a šištic. Tyto jsou ale pro hrubozrnnost pískovce k studiu nezpůsobilé. 

Za vsí Lobčí zvedá se jiný vršek podobný Hostibejku. Na jeho straně zá- 

padní prorývá hluboká cesta v značné hloubce perucké pískovce. I zde prostu- 
puje pískovec šedavý lupek ve větší neb menší mocnosti. Jest však silně písčitý 

a prost všech otisků. 

U samé cesty a paty skály nalézá se vrstvička lupků sotva několik centi- 
metrů silná a sotva 1 m v ploše obšírná, jež zabíhá přímo pod povrch silnice. 
Lupky tyto jsou silně písčité a mají barvu bělavou a žlutavou. Zde uložena, jest 
opět zcela zvláštní a zajímavá flora křídová, jejíž zbytky. pokrývají kusy kru- 

chých lupků v podobě nebarvených, vyloužených a silně smačklých otisků. 

Druhů tu mnoho nerozeznáváme. Z dvouděložných jest tu opět hojným 

Eucalyptus angusta. Celé plochy pokrývá však množství větévek jehličnatých 

druhů Ceratostrobus seguoiaephyllus a Widdringtonia Reichii. Mezi těmito leží 

u velikém množství co vlašský ořech veliké (a větší), velkošupinné šišky Se- 
guoia major, Jež Jest pro toto naleziště nejvýznačnější. Bohužel, že tu posud 

křídovými. 

Vedle jmenovaných otisků vyskytují se v Lobečském nalezišti hojně sou- 
běžně žilkované listy Krannera mirabilis. A s nimi nezřídka vyštípneme tu 
smačklé domnělé šišky téhož druhu. Ano, na některých kusech překrásně vidíme, 
že listy k šupinám domnělých šišek přisedají, čímž příslušnost obou nejjasněji 

jest dokázána. Zde tedy máme Krannery v lupcích, kdežto jinde obyčejně jen 

v pískovcích se objevují. 

V roklích sbíhajících k řece nalezneme ještě více lupků peruckých, tyto 

však nemají žádných rostlin. 

Nad vsí Lobčí v údolí ležící, zvedá se opět vysoké návrší, pod nímž pro- 
jíždí dráha nad řekou Vltavou. Nahoře bývaly rozsáhlé lomy pískovcové, jež 
jsou dnes opuštěny a vzdělány na pole a zahrady. Stěny těchto lomů ukazují 
pěkné profily peruckých pískovců, v nichž asi uprostřed táhne se jen několik 
centimetrů silná vrstva šedých lupků, které však žádných rostlin neobsahují. 
Za to sejdeme-li na samý okraj skalní stěny nad drahou, nalezneme v travna- 

tém drnu objevující se šedé lupky, velmi drobivé, jež naplněny jsou spoustou 
otisků rostlin. Toto hnízdo jest však sotva 3m v průměru široké a vrstva sotva 
20cm silná! Otisky představující samé listy Podozamites obtusus (Feildenia) 
v krásně zachovalém stavu. Dělá to dojem, jako by tu byl druhdy les složený 

z této Gymnospermy, jehož půda vystlána byla samými listy se stromů opada- 
lými. Jimi naplnily se také blízké zátoky vodní. Mezi listy jsou viděti všude ku- 
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laté plody, jež určitě k témuž druhu náležejí, neboť mimo jediný druh dvou- 

děložných listů (Diospyros cretacea.) zde jiné rostliny nejsou. Také tu leží hojně 

krásně zachovalých větévek Podozamitových. Z toho ovšem plyne zcela určitě, 
že Podozamites obtusus českých nalezišť není žádná Cycadea, nýbrž konifera 
z příbuzenstva Gingkovitých nebo Cordaitaceí. 

Těsně pod popsanou právě vrstvou ukládá se sotva 1 m silná vrstva pís- 

kovce přímo na pískovce kamenouhelné. V tomto pískovci jest opět hojně otisků 
rostlinných žlutě zbarvených. Jsou tu hlavně F'renelopsis, množství šišek Se- 

guoia major a krásné listy Credneria Purkyněi a četné větévky Seguoiopsis 
mezi listy Eucalyptus angusta. Tu také nalézáme veliké dlouhé listy Krannera, 
ale bez plodů a domnělých šišek. í 

Karbonské pískovce prostoupeny jsou šedými lupky, obsahujícími krásné 
otisky karbonských kapradin a listů Cordaitů, které se tak podobají hned nad 

nimi se nalézajícím Krannerám, že by neorientovaný lehce mohl vrstvy kar- 

bonské považovati za křídové. 

Perucké pískovce s Krannerami končí nahoře vrstvou, jež naplněna jest 

zuhelnatělými kusy dřev, jež sem byly patrně naplaveny. 
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GEOLOGICKÝ CHARAKTER VRSTEV 
PERUCKÝCH V ČECHÁCH. 

V díle prof. Velenovského „Květena českého cenomanu“ r. 1889, rovněž 

i v souborném díle Bayerově a Fričově „Studie v oboru křídového útvaru čes- 
kého, Perucké vrstvy“ (Praha 1903) jest podrobně popsáno uložení peruckých 

pískovců a lupků, takže by bylo zbytečno toto všechno opakovati. Zde připojíme 

jen některé poznámky, k nimž dospěli jsme během doby, měníce mnohý názor 

před lety Velenovským vyslovený. 

Lupky v pískovcích uložené jsou brzo vodorovně štípatelné, brzo mění se 

v mastný, obyčejně šedý, neštípatelný jíl, který zpravidla žádné otisky rostlin 

neobsahuje. Tak u Slivence, kde jíly ty jsou až 8 m mocné. Ani lupky břidlič- 
naté ani jíly vodu nepropouštějí, následkem čehož se voda na nich udržuje v po- 

době louží a mokřadel, čímž se v krajině všude snadno prozrazují. Také lupky 
štěpné jsou různě mocné, dosahujíce tloušťky 3 cm až 5 m. Ale nikde nemají 

plošný průměr veliký, ano nezřídka představují toliko hnízda sotva 1—10 m 

v průměru. 

Rostliny v těchto hnízdech jsou vodorovně v klidu uloženy, nerozbité, listy, 

květy, plody, větévky pohromadě, tak jak v klidu v lese na místě opadaly. 
Představují tudíž hnízda lupků mělké klidné vody v lesích nebo zátoky větších 

jezer. Rostlin prázdné jíly představují dno hlubších vod, kam s břehů pa- 

dající listy a plody již nedosáhly. Vlastní, ve vodě rostoucí rostliny jsou vzácné, 
bezpochyby že byly měkké podstaty a proto se nezachovaly. Toliko Butomites 

vyskýtá se někdy v nesmírném množství a značí vždy hořejší horizont. Jsou 
tedy lupkové usazeniny určitě původu sladkovodního, což potvrzují i nezřídka 

objevivší se zbytky brouků, chrostíků a v jedné vrstvě u Vyšerovic spousta 
sladkovodních škeblí (Unio). 

Lupkové usazeniny nikdy nejsou sprovázeny vrstvami uhlí jako jest v mio- 
cenových, hnědouhelných pánvích v sev. Čechách, nebo v karbonských pánvích. 
Vyskytují-li se tu kusy uhlí černé barvy, snadno hořící, jsou to zuhelnatělá 

dřeva, kmeny stromů, jež někdy byvše z okolí splaveny tvoří i vrstvy mocnější 

80—70 em (tak na Moravě u Mor. Třebové, Boskovic, Obory, Písečné, Krhova 
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— viz práci Dr. Vojt. Smetany 1921), takže se i tu uhlí toto doluje. Nezřídka 
sprovázeno bývá uhlí toto kusy až jako hlava velikými valchovitu, jasné to pry- 
skyřice na způsob jantaru. To jsou patrně se stromu konifer steklé pryskyřice 
(snad Dammara a Araucaria). Menší zrnka toho druhu, jako hrách veliká, 

jsou dosti častým zjevem ve všech lupcích a svědčí o přítomnosti konifer. — 

Jest tudíž pro perucké vrstvy nejvýš význačnou známkou, že se v nich nikde 
nevyskýtá pánevní uhlí. Nebylo tudíž v oné době pánví rašelinných s bažinnou 
vegetací. Také zde se vyskytující stromy nenáležejí rašelinným typům (Taxo- 
dium), nýbrž typům vlhkého sice, nikoli však bažinného lesa, což potvrzují 
stromovité kapradiny a Cycadeae. Ano, překvapiti nás musí, jak velký počet 
tu máme stromů a keřů charakteru xerofilního (F'renelopsis, Ephedropsis, Wid- 
dringtonia, četné Proteaceae). Musíme si proto představiti tehdejší přírodu 

jako prales složený z obrovských Seguoií, Araucarií, Myrtaceí, Crednerií, Pla- 
tanů, Myricaceí, jenž přecházel v suchou step, porostlou bylinami a keři a 

stromy metlatými, bez zelených listů. 

Suchomilný, stepní charakter ukazuje nejvíce bohatá flora vrstev otrub- 

ských, nejméně vrstvy vyšerovické. Můžeme tudíž právem tvrditi, že česká kří- 
dová flora značí periodu velmi horkého a suchého podnebí. Bezděky nám při- 

chází na mysl stepní perioda doby diluvialní. Tu by se zdálo, že na naší pla- 
netě z neznámých příčin suchá stepní doba pravidelně se opakuje. V dobách 

palaeozoických, kdy ještě země kryla rozsáhlejší vodstva, není vliv suché a 
horké periody na vegetaci tak patrný, ale v juře a křídě se již zřetelně proje- 
vuje a zvlášť v tertieru dá se dobře sledovati. Všude tam, kde se objevuje xero- 
filní vegetace oněch period, mizí také tvoření se rašelinných pánví a tedy také 
uhelných formací. Rozřešení těchto podivných záhad bude úlohou palaeontologů 
budoucnosti. : 

Těžko říci, jak dlouhou dobu tato klidná, majestátní vegetace představuje. 
Po ní následovalo zaplavení velikými, pohyblivými vodami, jež usadily různě 

mocné, pevné pískovce (někde jen několik centimetrů, jinde tvoří vrstvu až 
4 m mocnou). Potom nalézáme opět lupky rostlinonosné, zpravidla však s od- 

lišnou vegetací, ale téhož stepního charakteru. Tedy všude lze sledovati dva 
hlavní odstavce, v nichž lupky se objevují. Po této druhé vrstvě lupků násle- 

dují mohutné pískovce, tvořící celé skalní útesy v sev. Čechách. Tyto pískovce 
jsou původu mořského, neboť se v nich objevují mořské ryby, mořské lastury 
a jiná zvířata. Následovala tedy po klidné době náhlá veliká záplava mořem, 
z něhož usadily se písky a pískovce. Že to byly dravé, pohyblivé vody, viděti 
také krásně na rostlinách, které se v nejspodnější vrstvě pískovců nalézají. Jsou 

rozmeteny, otlučeny, rozlámány a ve všech směrech uloženy — tak jak je vody 
na pobřeží sebraly a do zátok s pískem uložily. U Hořic nalézáme Krannery, 
Araucariopsis a různé listy dvouděložné v pískovci ve společnosti mořských 

Mollusků! Jinde jsou v pískovci kmeny kapradin. 
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Po pískovcích nahoře následují mladší vrstvy korycanské (mořské) a po 

těchto křídové opuky (mořské). V opukách jsou rostliny nejvýš vzácné a nelze 

posud floru té doby dobře popsati a poměr její k floře lupků vyznačiti. 

Je tudíž nejvýš pozoruhodným nedostatek rašelinných formací v době 

křídové. Z doby ledové víme, že pánve rašelinné sprovázejí periodu ledovou, 

tedy ochlazení. Víme také, že periody ledové objevují se ve všech dobách, ano 
i v karbonské. Flora karbonská je vlastně jen florou rašelinných pánví, takže 

dodnes nevíme, jak vypadala vegetace karbonská z krajin suchých, kde vším 
právem hledati musíme první začátky Angiospermů. Vždyť přece není možno, 
aby najednou v křídě takové množství Angiospermů se objevilo. Musily nutně 
existovati již v dobách starších, ale my jsme tyto začátky posud neobjevili. 

Také v permu a karbonu nalézáme mohutné pískovce mořské, jež značí 

mořské vody, které zaplavily tehdejší vegetaci náhle (!). V peruckých pískov- 

cích zřetelně je viděti, že náhle přivalivší se vody strhaly na souši vegetaci a 
zbytky její vyplavily pak na pobřeží. Tedy zaplavení toto povstalo náhle. Mo- 

derní geologové neradi přijímají náhlé katastrofy geologické, ale pozorující 
fytopalaeontolog nemůže si mnohé změny flor jinak vysvětliti. Tak je stejně 
jisto, že doba ledová zachvátila floru pliocenovou v Evropě náhle. Vždyť by při 

pozvolném ochlazování muselo se mnohem více zástupců z té doby zachovati. 
Ale flora pliocenová byla mimo teplé Středozemí úplně náhle zničena. Po ní po 

nastalém oteplení objevují se rostliny zcela nové, do Evropy z Asie a s vyso- 
kých hor a krajin borealních se nastěhovavší. 

Zbytky flory křídové udržely se v tropech, odkudž pak rozšiřovaly se znovu 

do pevnin, jež vody mořské opustily. Také dodnes v tropech všech zemí jsou 

zbytky teplých flor palaeo- i mesozoických. 

Tytéž spodní vrstvy pískovcové, jež obsahují zbytky rostlin, obsahují často 
kusy dřev a kmenů, přeměněných v měkké černé uhly (dřevěné uhlí). Ano místy 

je až na 30 cm mocná vrstva mouru uhelného, což není nic jiného, než vlno- 

bitím na břehu nanesené odpadky a smetí rostlinné, jež pak přikryto pískem, 
zetlelo v černý mour. 

Je přirozeno, když flora lupků odpovídá vegetaci téhož místa, kdy se usa- 
zovaly, že různá stanoviska budou obsahovati také různé druhy. Ovšem že ně- 
které druhy jako dnes byly všeobecně rozšířeny. Takovými v Čechách, na Mo- 

ravě a ve Slezsku jsou: Frenelopsis bohemica, Eucalyptus Geinitzii a E. angu- 
sta, Myrica Zenkeri, Widdringtonia Reichii, Aralia Daphnophyllum. 

Z toho také plyne, jak důležité jest ohledávati různá stanoviska. Uvá- 
žíme-li, že tropická flora křídová obsahovati musela v Evropě (bývalé) ale- 

spoň 4.000 druhů rostlin jednosnubných a Pteridophytů, jeví se nám nějakých 
400 druhů v Čechách a na Moravě nalezených nepatrným zbytkem bývalé flory. 
Je proto ještě práce v budoucnosti dosti. Na perucké lupky přichází se často 
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nahodile při hloubení studen, dělání průkopů, při stavbách, hledání kamenného 

uhlí a j. Takové příležitosti má se vždycky využíti. Zvláštní pozornost má se 
věnovati plodům, květům a květenstvím, které nás mohou vésti k morfologie- 

kému řešení nalezených rostlin. 

V novější době ukazováno bylo k tomu, aby se ohledávaly anatomicky po- 
kožky na listech, které se jako blanky často s otisku slupují. Tu ovšem lze dobře 
tvary buněk pokožkových rozeznati, často i utvářením průduchů, ale každý 

v systematice oriéntovaný botanik ví, že podle pokožek se system rostlinstva 
nebuduje a rody neurčují. Povaha pokožek je anatomický detail, vzniklý adap- 

- tací rostliny k životním podmínkám, ale o příbuznosti fylogenetické nám nic 
říci nemůže. K fytopalaeontologickému studiu jest především žádoucna doko- 
nalá znalost morfologie a bohaté vědomosti v tropické floře. 

Čím jemnější jsou jíly, prosty písku a slídy, tím lépe jsou otisky rostlin 
v nich zachovány. Ano, často můžeme plody, šišky, květy ohledávati v těchto jí- 

lech tak, jako by byly živé. Nejhorší jsou otisky v pískovcích. Ale také tak na 
pohled efektní otisky z Vyšerovic jsou namnoze špatné, neboť břidly vyšero- 

vické obsahují mnoho slídy a často i písek. Kmeny kapradin. (Protopteris, On- 
copteris) nelze na výbrusech sledovati, protože jsou pískem proniklé a jen na po- 
vrchu ukazují strukturu. Spíše lze na výbrusech sledovati anatomickou struk- 
turu na zuhelnatělých větvích Frenelopsis z mnohých stanovisk, jež v našich 

sbírkách uchováváme. To nechť provedou budoucí badatelé. 

Jest nám posud nevysvětleným faktem, že v tak četných nalezištích flory 
křídové v Čechách posud nikdy se nenalezly zbytky koster ryb, ještěrů nebo 

ptáků a vůbec obratlovců. Vždyť dlužno míti za to, že do jezer a zátok často 
mohly upadnouti mrtvoly zvířat, která zdržovala se v okolí. Jmenovitě nikdy 

také nenalezneme zbytky obrovských ještěrů, kteří přece v těchto dobách ještě 
žili (srovn. pěkné články v díle „Wunder der Natur“). : 

Dokud jsou lupky mokré z hloubky vykopané, jsou špatně štěpné, takže 

"nesnadno z nich pěkné otisky vytlouci. Nechají-li se však asi půl roku ležeti 
na vzduchu, štípou se výborně a tu také snadno pěkné otisky získati. Ne- 

chají-li se jmenovitě velké kusy přes zimu volně ležeti, štípou se na jaře 

v tenké lupeny. í 

Každý palaeontolog ví, že nalezení důležitých fossilií závisí | mnohdy na 

šťastné náhodě. Často pracovali jsme celý den v lomu a neodnesli domů nic no- 
vého. Často však jsme vešli do lomu a první kus břidly, který jsme vzali do ru- 

kou, nesl skvostný nový otisk rostliny. Proto také mimo práci v lomech jest 

radno prohlížeti místní sbírky ve školách a okresních museích. Tu nezřídka 
bývá vzácný kus, který neurčen po léta zde ležel. Tím způsobem získali jsme 

také mnoho krásného materiálu. | : 

Pískovce obsahující lupky perucké uloženy jsou dle krajiny různě. V okolí 
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pražském na př. spočívají na siluru, u Čes Brodu na permu, u Kralup a Sla- 

ného na karbonu. Není nám známo, jsou-li kde uloženy na prahorní žule. Při 
kutání na kamenné uhlí ve středních Čechách velmi často musí se prorážeti 
pískovce a lupky křídové, než se dostanou hledači na pískovce a lupky karbon- 

ské. Tu znalost povahy rostlinných otisků může býti výborným vodítkem. Je- 

diný úlomek lupků s otisky křídovými ukáže, že pracuje se v křídě a nikoliv 

v karbonu. 

Pátrání po uhlí v českém cenomanu je vždy pošetilým a bezvýsledným. 

Mnohý podnikatel prokutal tím způsobem veliké sumy peněz. Vždyť nikdy nikde 

pánevní uhlí křídové neexistuje. 

— 39 —



VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA, 
CENOMANSKÉ KVĚTENY). 

Botanikové, kteří se nezabývali studiem fossilních rostlin, hledí na určo- 
vání křídových a tertierních rostlin s nedůvěrou. Nelze popříti, že při tomto 
studiu máme co činiti s materiálem zcela jiným, než jsou živé rostliny a že ba- 
datelé musí užíti jiných method, výsledky jsou však vždy hodny námahy, aby- 
chom mohli nahlédnouti alespoň částečně do života rostlin před miliony let žijí- 
cích. Je-li jen malá část popsaných fossilních rostlin systematicky a morfolo- 
gicky bezpečně určena, jest to vždy ještě cennější pro fylogenii rostlin než 

všecky spekulativní theorie evoluční. A jest jisto, že jedině palaeontologie jest 
oprávněna mluviti o dějinách evoluce organické přírody na zemi. Morfologická 
pozorování na žijících rostlinách musí se pak všade shodovati s nálezy palaeon- 

tologickými. 

Toto palaeontologické studium vyžaduje v každém ohledu značné praktické 
zkušenosti. Nalezneme-li jednou stopu některého druhu rostliny, tu dlužno delší 

dobu na nalezišti tomto sbírati všecky fragmenty, až se podaří sestaviti obraz 
celé rostliny. Dlužno si všimnouti, v které vrstvě a v které společnosti pří- 
slušný druh se nalézá. Otisk nutno pak opatrně z vrstev vypracovati. Jest vždy 
nebezpečné jediný kus popisovati a systematicky určovati. Špatné fragmenty 

není radno sbírati. Bohužel i dobrá díla (Ettingshausen, Heer, Saporta a j.) 
obsahují mnoho nepotřebných fragmentů. 

Způsob zachování fossilních otisků jest dle povahy horniny různý. V hru- 

bých pískovcích, písčitých břidlicích bývají otisky špatně zachovány; znatelny 

bývají pouze kontury, jemnější struktura jest však setřena. Naproti tomu v jem- 
ných, plastických jílech vypadají otisky jako živé rostliny v herbářích, takže 
všecky detaily možno na nich studovati. U Lobče a Lipence odlupují se listy r. 

Feildenia a větévky r. Frenelopsis tak, že dělají dojem sušeného herbářového 
materiálu. 

Jedná-li se o šišky nebo plody, tu máme hleděti získati kromě otisků s po- 
vrchu též otisky šišek nebo plodů rozlomených. Poměrně nejlepší materiál ke 

*) Srovnej výstižné poznámky v Gothanově knize Lehrbuch der Palaeobotanik p. 342, 344—350. 
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studiu poskytují otisky konifer a Pteridofyt. Na plodné větévce koniferové na- 
lezneme všecko, jako v živém stavu: listy, rozvětvení, postavení listů, šišky, plody, 

semena, na listech kapradin patrny jsou sori, u Eguisetaceí a Lycopodiaceí listy 

a plodní klasy. Velmi obtížné jest naproti tomu určování dvouděložných i jedno- 
děložných listů. Má-li list nápadnou formu a podobu s recentním druhem, tu 

není tak za těžko, jeho příbuzenství označiti, tak na př. u druhů Dryandra 

cretacea nebo Aralia Kowalewskiana, je-li to však rod vymřelý (Credneria bo- 
hemica, Dewalguea coriacea), tu zůstávají listy takové vždy sporné. Podobně 

bývá u listů celokrajných bez jakékoliv struktury a nervatury. Přes to však 
není nikdy zbytečné také takové listy zobraziti a přenechati tak budoucímu ba- 
dání. Máme-li četné otisky listů jednoho druhu, jest vhodné zhotoviti dle nich 
dobrý restaurovaný obraz tohoto druhu. Na restaurovaném obraze lze postřeh- 

nouti okamžitě vše a získá se tak správná představa o příslušném druhu. Re- 

staurovaná větvička koniferová se šiškou nebo větve dvouděložných s květy a 
plody jsou vlastně výsledkem studia. Takovéto restaurování může provésti jen 

zručný kreslíř a badatel zároveň. Každý palaeontolog má dobře kresliti, jelikož 

fotografie pro tyto účele není tak vhodná, neboť hrubé kontury horniny silně 
vyniknou, zatím co jemné detaily otisku úplně zmizí. V tmavém stínu zmizí 
obrysy a pozorovatel srovnává smutně krásný otisk s fotografií. Fotograficky 

lze znázorniti pouze vnější habitus nebo hrubé předměty (kmeny, šišky, plody). 

Svěří-li fytopalaeontolog nakreslení svých otisků kreslíři, který věci neroz- 
umí, tu jsou tabulky tyto pochybné ceny a namnoze nepoužívatelné (Heer, Et- 
tingshausen). í 

Čím starší jest geologické období, jemuž náleží fossilní rostliny, tím těžší 

jest jejich systematické zařazení. Ve starých obdobích vyskytují se většinou 
cizí typy, k nimž v recentní květeně nenalézáme žádných shodných typů. Tak 

tomu jest v devonu a částečně i v karbonu. Zde však přichází v úvahu výhodná 
okolnost, že rostliny až na malé výjimky náleží Pteridophytům. Gymnospermy 

jsou řídké a Angiospermy scházejí. 

Také tertierní flora má jisté přednosti pro badatele, neboť rostliny zde 

se vyskytující jsou recentním druhům velmi podobné a příbuzné. Listy rodů 

Guereus, Ulmus, Acer, Tilia, Fagus, Laurus, Cinnamomum a p. lze lehce na 
první pohled poznati. 

Největší potíže při studiu fossilního materiálu skýtá však křídová kvě- 

tena, a to proto, ježto křídová květena promísena jest z poloviny dikotylními 
Angiospermy, které recentním jsou jen málo podobny a příbuzny. Gymnospermy 

mají cizí charakter a jiný poměr číselný než v přítomné době. Uvádíme na př. 
r. Krannera, Feildenia, Microzamia, Diplostrobus Ceratoxylon, pro něž v re- 

centní floře nelze nalézti analogon. Přišli jsme nezřídka do rozpaků, zda, rost- 

lina představuje koniferu nebo apetalní Amentaceu. Většina dikotylních listů 

zůstává sporná, nebo je lze jen přibližně s žijícími rody srovnávati. Nezřídka bý- 
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vají nalezeny krásně zachované plody Angiospermů, které však nelze blíže určiti. 
Výsledek však, z něhož jasně vysvítá, že křídové rostlinstvo obsahuje cizí 

rody a větším dílem náleží k Apetalám, a že jednoděložné tvoří mizivě malé 
procento, jest pro evoluci rostlinnou nejdůležitějším poznáním. V dřívějších 

dobách domnívali se botanikové, že palmy představují prastarý rostlinný typ. 
Z palaeontologie však vyplývá závěr, že palmy objevují se na zemi teprve 

v eocenu a plného rozvoje dosahují v nové době.*) Cykasovité mají převahu 

v juře, kdežto konifery největšího rozvoje dostupují v křídě. 
V následujícím seznamu vidíme, které a jak četné druhy systematicky 

pevně stanovené vyskytují se v české a moravské floře cenomanské. 

1. Systematicky pevně stanovené druhy. 

Drynaria astrostigma, fascia. 

Pteris frigida. 
Gleichenia delicatula, Zippei, rotula, 

multinervia, acutifolia, otrubensis, 

Sternbergii. 

Nilssonia bohemica. 
Dioonites cretosus. 
Encephalartos Jiruschi. 
Podozamites bohemicus. 

Feildenia obtusa. 
Krannera mirabilis. 
Kettneria elegans. 

| Araucaria bohemica. 
Araucariopsis cretacea. 
Dammara borealis. 
Plutonia cretacea. 
Frenelopsis bohemica. 
Widdringtonia Reichii. 

Ephedropsis strobilifera, otrubensis. 
Seguoia fastigiata, crispa, hetero- 

phylla, major, cylindrica. 

Seguoiopsis perucensis. 

Ceratostrobus seguoiaephyllus, 
echinatus. 

Echinostrobus sguamosus. 
Microlepidium striatulum. 

Sagenopteris variabilis. 

Selaginella dichotoma. 
Matonia Wiesneri. 
Drepanolepis cretacea. 

Dicksonia punctata. 

Cyparissidium minimum. 
Inolepis imbricata. 

Pinus Kettneri, Guenstedti, longis- 

sima, protopicea, vyšerovicensis. 
Diplostrobus Stupeckyanus. 
Proteopsis Proserpinae. 
Dryandra cretacea, Bayeri. 
Listy Proteaceí. 
Magnolia amplifolia (Heer, plodná). 
Platanus laevis, rhomboidea. 
Hymenaea primigenia. 

Leptospermum cretaceum. 

Callistemon cretaceum. 
Eucalyptus Geinitzi, angusta. 

Cussonia partita. 
Aralia Kowalewskiana, formosa, 

furcata. 

Hedera primordialis. 
Rhizophorocarpon decapetalum. 

Asterocelastrus cretaceus. 

+) Vše, co až dosud bylo popisováno z mladší křídy jako zbytky palem, jest chybné nebo velmi 

sporné. Rovněž Flabellaria minima Lesa, a Flabellaria magothensis Holl. z. dakotských vrstev amerických. 
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řazené. 

Ostatní popsané druhy jsou buď sporné nebo jeň přibližně do systemu zá- — 

V následujícím seznamu uvedeny jsou druhy více méně pevně stanovené, 

eizí to typy, k nimž v recentní floře nelze zjistiti analogií. 

a) V Čechách a na Moravě. 

Oncopteris Nettwalli, Kauniciana, 
Cordae. 

Kirchnera arctica. — 
Onychiopsis capsulifera. 

Nilssonia bohemica. 

Podozamites lanceolatus, pusillus. 
Microzamia gibba. 
Feildenia obtusa. 
Krannera mirabilis. 
Kettneria elegans. 
Plutonia cretacea. 

Echinostrobus sguamosus. 
Microlepidium striatulum. 
Cyparissidium minimum. 

, Araucariopsis cretacea. 

Myricanthium amentaceum. 
Credneria bohemica, Purkyněi. 

Sterculia limbata, Kodymi. 

Cussonia partita. 
Aralia furcata, Daphnophyllum. 

Dewalguea coriacea. 
Diceras cenomanicus. 
Ceratoxylon laterale. 

Sagenopteris. 

Weichselia. 

Nilssonia. 

Williamsonia. 
Zamites speciosus, borealis. 

Glossozamites. 
Pterophyllum. 

Sagenopteris variabilis. 

Pseudasterophyllites cretosus. 
Drepanolepis eretacea. 

Seguoia major, cylindrica. 

Ceratostrobus seguoiaephyllus, 
echinatus. 

Frenelopsis bohemica. 
Ephedropsis strobilifera, otrubensis. 

Seguoiopsis perucensis. 
Striaestrobus bohemicus. 
Anthodium involucratum. 
Pinus longissima. 
Diplostrobus Stupeckyanus. 

Acoxylon suspectum. 
Pseudogingko bohemica. 
Triplicarpus Purkyněi. 

Stachyura spicata. 

Gupulicarpus Fechtneri. 
Butomites eretaceus. 

Sparganiocarpus terminalis. 

b) V cizině. 

Onychiopsis. 
Drepanolepis. 

Baiera. 

Czekanowskia. 

Gingko (různé druhy). 
Araucarites. 

Moriconia. 
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Sphenolepidium. “ Inolepis. 
Brachyphyllum. Cyparissidium. 

* 

Credneria (různé druhy). Liriodendron Meekii. 
Dewalguea (různé druhy). > Populus Bergr. (arct.). 
Macelintockia. 

Počet dosud známých křídových rostlin v Čechách není tedy tak velký, ale 
již tento poznatek dovoluje odvoditi z charakteru křídové flory zajímavé zá- 

věry. Hojnost konifer jest nápadná a jest se nadíti ještě dalších nálezů. Čeledi 
Taxodineae a Araucariaceae, které v nové době tak slabě jsou zastoupeny, jsou 
zde velmi četné. Tak jen v Čechách jest rod Seguoia zastoupen 8 druhy, z nichž 
Seguoia major a Seguoia cylindrica jsou typy cizími. Zdá se, že mezi dvoudělož- 

nými mají převahu Apetalae, zvláště Amentaceae. Pozoruhodné jsou Protea- 

ceae, které u Otrub v tak velké míře vystupují. Recentní Proteaceae jsou vý- 
značné po výtce pro australskou a jihoafrickou pustinnou floru. 

Kapradiny vykazují množství typů, které jako representanti starých geo- 

logických období v nové době jsou jen slabě zastoupeny: Matonia, Gleichenia, 

Dicksonia, Laccopteris (Microdyction), Thyrsopteris (Onychiopsis), Marattia, 
Kirchnera. Jest to především Gleichenia, která ve všech křídových květenách 

v tolika druzích se vyskytuje. 

Jest však nemalý počet recentních čeledí, které v křídové době zcela chybí, 
tak na př. Compositae, Umbelliferae, Cruciferae, Labiatae, Rosaceae, Alsina- 
ceae atd. Jsou to typy, jež dosáhly v přítomné době největšího rozvoje, ome- 
zeny jsouce převážně na mírné pásmo. 

Značné zastoupení Gymnosperm, Amentaceí, Proteaceí, Hymenaeaceí, Mag- 
noliaceí, Platanaceí, Araliaceí, Myrtaceí, Myricaceí potvrzuje názor, že tyto če- 

ledi značí v systemu staré typy, což shoduje se se stanoviskem srovnávací mor- 

fologie. Lze se vší určitostí tvrditi, že v křídě scházely stromy s opadavými 
listy, čímž liší se již od flory tertierní, která tak jeví odlišný charakter. 

Tajnosnubné cévnaté, které v palaeozoiku byly tak všeobecně rozšířeny a 

ještě v juře byly dosti hojné, jsou v křídě již na ústupu. Cycadofilicineae schá- 
zejí úplně a z Benettitaceí vyskytuje se tu již jen Nilssonia a Williamsonia. 
Lepidodendraceae, Sigillariaceae a Calamariaceae beze stopy zmizely. Jejich 
nepřítomnost v mesozoiku souvisí se suchým, terrestrickým klimatem této 

epochy. 
| V novější době vysloveno bylo mínění, že Amentaceae vyšly z konifer a že 

Nymphaeaceae jako prastarý typ představují předky monokotyledonů. Oba 

názory jsou nesprávné a nemožno je potvrditi ani ze srovnávácí morfologie ani 
fakty palaeontologickými. Nymphaeaceae jsou zastoupeny již v křídové floře 

(Heer, Arct., Saporta, Portugal, Potomac Amer.) a s nimi zároveň vyskytují 
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se též vysoce vyvinuté Monocotyledony (Eolirion, Yucca, Cyperaceae a j.). 
V mesozoickém období dálo se patrně štěpení jevnosnubných a zde vzaly původ 
recentní typy jevnosnubné tak jako v palaeozoiku děla se evoluce tajnosnubných 

cévnatých. 

Amentaceae jsou zajisté v mesozoiku silně vyvinuty, avšak tvoří spíše sa- 

mostatnou řadu, paralelní koniferám, z níž vyšly recentní Amentaceae. Otázka, 

zda jiné čeledi dikotylních Angiosperm vzaly vznik svůj z Apetal, nelze zodpo- 
věděti, neboť nikde nenacházíme přechodných forem. Máme spíše za to, že 
polyfyletismus Englerův lze právem přijímati než stupňovitý původ čeledí bě- 
hem mnoha milionů let vývoje. Původně žilo více typů, které v následujících 

obdobích se rozmnožily, v nové době však svůj vývoj zarazily nebo naopak. 

Možno se tudíž domnívati, že Ceratophyllaceae, Nymphaeaceae, Myristi- 

caceae, Myrsinaceae, Sterculiaceae, Čelastraceae, Calycanthaceae, Magnolia- 

ceae, Anonaceae, Artocarpaceae, Vitaceae, Rubiaceae představují starý typ. 
Jest vždy pochybné dle redukovaných květů souditi na starý typ. Redukce může 

vznikati jen následkem adaptace (na př. Callitriche, Lemna). 

Amentaceae nemohly z konifer vzniknouti již z toho důvodu, že nemají 

žádných vzájemných vztahů chemických. Chemické látky bývají nejlepším uka- 
zatelem pravého pokrevenství. Vedle Amentaceí jsou to dále též Piperaceae, 
Lauraceae, Platanaceae, Balsamifluae, Artocarpaceae, které představují staré 

typy s redukovanými květy. 

Crednerie, tak charakteristické pro křídu, mohly by býti zařazeny poblíže 
Platanaceí. í 
-Skupina Polycarpicae považuje se rovněž za východisko angiospermních 

Dikotyl. Tento názor podepřen jest i srovnávací morfologií. Skutečně vysky- 

tují se v každé křídě zbytky Magnolií a Liriodendronů, tak zvláště ve staré 
křídě severoamerické. Zmizení Liriodendronů v nové době s tím rovněž souhlasí. 
Wieland považoval Magnoliaceae za přímé potomky Bennettitaceí, s čímž však 

nemožno souhlasiti. Bennettitaceae jsou ještě silně charakteru cykasovitého a 

jejich morfologie květní nesouhlasí nikterak s utvářením květů č. Magnoliaceae. 

V Nymphaeaceích vidíme sice starý typ, o čemž svědčí spirální uspořádání 
květu a dvojí bílek v semenech jakož i isolované postavení v systemu, avšak 

s Monokotyledonami nemají žádných vztahů. Také klíčením poukazují toliko 
na Dikotyly. Mezi Monokotyledonami možno za staré typy považovati přede- 

vším čeledi Najadaceae, Butomaceae, Pandanaceae, Typhaceae (incl. Sparga- 
niaceae), Dioscoreaceae. Ze skupiny Liliiflorae možno jako staré rody označiti 

r. Dracaena, Xanthorrhoea, Yucca, Dasylirion, Cordyline, Smilax. 

Výskyt Sparganiaceí v křídě souhlasí s naším výkladem. Také v nejstar- 
ším tertieru vyskytuje se všude Sparganium a Typha. Právem mohli bychom 

v křídě ještě zbytky Pandanaceí předpokládati. 

Jest dokázané faktum, že Gramineae, které v tertieru jakož i v recentní 
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floře v mírných a subtropických pásmech hrají tak velkou roli, v mesozoiku 

jsou neznámé nebo vzácné. Ve všech tertierních vrstvách, rostliny obsahujících, 
objevuje se množství listů Gramineí a Cyperaceí, naproti tomu však ve vrstvách 
křídových nelze zjistiti ani stopy nebo jen sporé a pochybné otisky. K naším a 

Heerovým listům r. Cyperacites scházejí doklady květů a plodů. Bohaté čle- 
nění Gramineí a Cyperaceí ve všech pásmech ukazuje na moderní evoluci Glu- 
maceí a udržuje stejný krok s palmami.. Kde, v kterém geologickém období 

možno hledati první jich předky, nevíme. 

Heer uvádí z portugalské jury jakési Bambusinum, avšak bez květů a plodů. 
Tyto listy jsou však recentním bambusům velmi podobné. Z morfologie jest 

známo, že Bambusy představují archaistický typ Gramineí, pročež by nebylo 
nic divného, kdyby se objevily v křídě. 

V české křídě tak často vyskytující se Eolirion opakuje se též v cizí křídě 
(arct. Flora, Portugalsko) ; mohl by býti pokládán za liliovitou z příbuzenstva 
r. Yucca (srovn. Fl. eret. I.). Jest to ovšem opět archaistický typ. 

Za nejzajímavější a zároveň nejstarší typy možno zatím považovati druhy 

Krannera mirabilis, Nilssonia bohemica, Microzamia gibba, Sagenopteris varia- 

bilis, Drepanolepis cretacea a Diplostrobus Stupeckyanus. Podivuhodná Kran- 
nera mirabilis souhlasí úplně v listech i plodech s palaeozoickými Cordaity. 

V recentní floře nemá žádné analogie. Nilssonia shodná s podobnými relikty 
v cizině jest bezpečně určena, přes to, že její plodné stadium dosud jest neznámo. 

Nověji byla popsána semena tohoto rodu tak hojného v triasu a juře, utvá- 
ření květní a postavení květů zůstává však dosud neznámo. Podoba jejich s listy 
r. Wielandiella a Williamsoniella poukazuje však na úzké vztahy k Bennetti- 

taceím. Ostatně též četná triasová a jurská Pterophylla bez plodních dokladů 
mohla by se rovněž zařaditi k Bennettitaceím. Microzamia byla dosud řaděna 
mezi Cycasovité; představuje však buď nový typ Gymnosperm nebo jest pří- 

buzná Bennettitaceím. Sagenopteris jest posledním zástupcem tohoto příbuzen- 
stva v mesozoiku. O r. Diplostrobus nevíme, zda jest i to Gymnosperma či An- 

glosperma. 

Stromovité palaeozoické Calamariaceae, jakož i různé rody Eguisetineí 
z triasu a jurské periody, zmizely v křídě úplně a v přítomné době zastou- 

peny jsou jen bylinnými druhy r. Eguisetum (Heer, Arct. Fl., Atanéské 
vrstvy). 

Cykasovité jsou v české křídě slabě zastoupeny, kdežto v ; arktické křídě, 
jakož i v potomakových a dakotských vrstvách amerických vyskytují se tak 
pěkné druhy. Rod Cycas byl již vícekráte i v plodech (samčích i samičích kvě- 

tech) popsán, a to z jury (Beania Carnt.) a z wealdu (Seward). 

Právem vytýká Gothan, že křídová a rovněž i jurská flora, pokud jsou zná- 

my, sestávala z dřevin, z čehož však nikterak nevyplývá, že tu byliny scházely. 
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o Ty se asi pro svoji měkkou konsistenci neuchovaly a mohly se nanejvýš 

v tvrdých plodech dochovati. Avšak také tyto pohřešovány jsou všude, ačkoli 

v tertierních sedimentech velmi často se objevují. To by mohlo vésti k názoru, 
že primérní typy ve starých geologických obdobích byly vůbec dřevité povahy 
a teprve v chladnějších periodách novějších přeměnily se ve formu bylinnou. 

Dřevitá vegetace tropických pásem a ponenáhlé ubývání stromů a keřů smě- 
rem k polárním krajinám potvrzují do značné míry tento názor. S touto ideou 

souvisí také okolnost, proč Gymnospermy nevykazují žádných bylinných typů. 
To jsou staré typy geologické, které též v nové době již jsou neschopné pře- 

měniti se v mírných pásmech v byliny. Byliny nutno považovati za degenero- 

vané formy nové doby z dřevitých předků palaeozoika a mesozoika. 

tO Enea 
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SROVNÁNÍ ČESKÉ A MORAVSKÉ 
KŘÍDOVÉ KVĚTENY S KŘÍDOVÝM ROSTLINSTVEM 

JINÝCH ZEMÍ. 
České křídové uloženiny jsou velmi mocné a jsou rozčleněny ve více stupňů 

různého stáří. Nemíníme se s tímto rozčleněním podrobně zabývati a odkazu- 

jeme v té příčině na obsáhlé práce prof. Čeňka Zahálky a prof. Dr. Břetislava 
Zahálky nebo na klasickou Geologii Krejčího. Vrstvy obsahující rostliny vysky- 
tují se pouze v peruckých břidlách, v opukách stupně bělohorského a v chlomec- 

kých a březenských vrstvách. Rostliny nalezené v opukách jsou zatím velmi 

sporé (Geinitzia, Fričia, Microzamia, Seguoia Reichenbachii, Pinus, Euca- 
lyptus) a nedostačují nikterak k posouzení charakteru a stáří. Výskyt r. Micro- 

zamia a Eucalyptus v opuce mohl by vésti k mínění, že perucká flora pokra- 
čuje v opuce. Chlomecké rostliny jeví však vysloveně odlišný charakter a náleží 

určitě daleko mladšímu období. Znalost jich jest však tak nepatrná, že i zde 

jakékoliv srovnání odpadá. Šupiny r. Araucaria jsou nejbezpečnějším nálezem 

ve vrstvách těchto zjištěným. 

Zbývá tudíž perucká flora, o níž možno zevrubněji pojednati. Rostlinný 
materiál z tohoto období jest v Čechách i na Moravě obrovský, snad nejbo- 
hatší v celé Evropě. Dosud jest známo asi 50 nalezišť peruckých rostlin v Če- 

chách a každý rok objeví se naleziště nová při pracích železničních, při kopání 
studní, regulaci silnic, jakož i při hledání uhlí. Téměř každé nové naleziště ob- 

sahuje nové druhy. Ovšem mnohá stanoviště brzo beze stopy zmizí, tak na př. 
znamenité lupky u Tachlovic nebo u Landsberga nebo u Mělníka nad Sázavou, 

u Chuchle a j. Nevyčerpatelné poklady skrývají ovšem proslulé lomy u Vyše- 

rovic, Kounic (Černikov), Otrub a Lipence. 

Prací naší není ovšem badání v tomto oboru nikterak ukončeno a při dal- 

ších výzkumech možno vždy ještě objeviti pozoruhodné rostliny nebo novými 
nálezy staré údaje doplniti nebo opraviti. Nálezy dokonalých kusů jsou většinou 
náhodné a budou-li moci v budoucnu badatelé pracovati za příznivějších pod- 
mínek a s lepšími prostředky, přijdou zajisté k znamenitým výsledkům. Práce 

tato pak nechť slouží jim za základ. : 
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Perucké vrstvy byly až dosud kladeny do střední křídy (cenoman). Nověji - 
však vyslovil Zahálka mínění, že náleží staršímu stupni, t. zv. urgonu. Z ná- 

sledujícího ovšem vyplývá, že mezi urgonem a cenomanem nelze činiti roz- 
dílu na základě floristických nálezů. Srovnání cizích křídových květen přivádí 

nás nutně k tomuto závěru. í 

Nejdůležitější jest ovšem hojný výskyt Bennettitaceí ve floře Potomaku a 
v starších křídových vrstvách v Evropě, zatím co v české křídové floře tento 
typ rostlin není zastoupen, rovněž jako v gronské floře stejného stáří vysky- 

tuje se velmi spoře (Williamsonia). To však není dle našeho mínění rozhodu- 
jícím, neboť v budoucnu mohou býti Bennettitaceae i v české křídě objeveny. 

Nejcennější údaje o křídové floře nalézají se v Heerově díle „Flora fossilis 
arctica“ Vol. I.— VII. (1868—1883). Tato křídová květena má tentýž charakter 

a totéž složení, jako cenomanská flora česká. Vyskytují se zde podobné druhy 

r. Gleichenia, Sparganium, Credneria, Magnolia, Nilssonia, Pteris, Platanus, 
Hedera, Aralia, Dewalguea, Eolirion, Dicksonia, Seguoia, Kettneria, Myrica a 

j. Též poměr Filicinaeí a Gymnosperm k Angiospermám co do počtu jest zde 
tentýž jako v Čechách a na Moravě. Heer člení ovšem arktickou floru ve 8 

stupně: komský, ataneský a patotský; dle toho ataneský stupeň byl by iden- 

tický s českým cenomanem, kdežto komský stupeň odpovídal by urgonu. Leč 
přes nejlepší snahu nemohli jsme nalézti podstatného rozdílu mezi těmito třemi 

stupni Heerovými. Tyto rozdíly zakládají se na rozdílnosti nalezišť, jakož 

i břidel na sobě uložených, které však náleží téže periodě. Totéž bývá i v Če- 
chách. Samozřejmě lokální poměry různých nalezišť mají za následek též jiné 

floristické složení, a to tím spíše, byla-li vegetace na delší dobu přerušena zá- 

plavami. V křídové floře Heerově vyskytuje se mnoho zajímavých druhů, které 
doplňují obzvláště obraz křídové květeny. Tak zde máme pravý Cycas Steen- 

strupi (též plodný), podivuhodný druh Pterophyllum concinnum a Glossoza- 
mites jurského charakteru, mimo to pravé Gingko, krásná Torreya, Czekanow- 

skia, Baiera a proslulá Williamsonia. Pozoruhodná jest pravá Cyathea, Lirio- 

dendron (Meekii), Moriconia, Libocedrus, Cyparissidium. Seguoia macrolepis, 
ovšem jen ve špatném fragmentu, bude zajisté s naším druhem Seguoia major 

identická. Velký počet Cycadeí a konifer jest zastoupen v témže poměru 

i v Čechách. K tomu přistupuje ještě Artocarpus Dicksoni, popsaný Nathorstem 
z gronské křídy na základě krásných listů a plodů. 

Flora z Niederschony v Sasku jest úplně totožná s českou, jejíž jest vlastně 
pokračováním. í ——— | 

K arktické floře Heerově druží se dále flora, kterou popisuje Seward v r. 
1926 z Gronska (The Cretaceous Plant-bearing Rocks of Western Greenland). 

Shledáváme se zde s naším druhem Onychiopsis, Laccopteris, se šupinami r. 

Dammara, jest zde Cyparissidium gracile, 2 druhy Platanophyllum, Kran- 
nera marginata a četné Gleichenie. 
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Flora Auedlinburgská od Heera a P. Richtera vykazuje rovněž řadu iden- 
tických nebo podobných druhů. Crednerie zde popsané upomínají živě na české 

druhy. Zdá se dokonce, že Credneria posthuma jest identickou s naším druhem 

Credneria bohemica. S obzvláštním důrazem nutno připomenouti, že téměř 
všecky křídové sedimenty vykazují Crednerie nebo Platany. V přítomné době 
jest již téměř jisté, že sporné Crednerie náleží k Platanovitým. Bezkorunné 
Platanaceae a příbuzné Balsamifluae (Liguidambar) jsou velmi starého pů- 

vodu a jsou právě velmi dobrým dokladem k našemu názoru, dle něhož množ- 
ství dikotylních Angiospermů za doby křídové vyznačovalo se bezkorunnými 

květy. 

Křídová flora Westfálská (Hosius und Mark 1850) náleží patrně mlad- 

šímu stupni křídy; shoduje se úplně s druhy v české křídě. Vidíme zde druhy 
Kettneria elegans, Credneria, Seguoia, Dewalguea, Dicksonia punctata, Lac- 
copteris, Sagenopteris (!), Dioonites, různé Zamie a překrásné velké druhy r. 
Pterophyllum, ne nepodobné americkým druhům. Autoři popisují zde též ně- 
které druhy r. Guercus, které však oproti recentním jsou poněkud odlišné. Zde 

zobrazen jest též kmen pokrytý šupinami, popsaný jako Cathraria (Cyca- 
deae). Zcela podobný kmen získali jsme z pískovců od Podhorního Újezda 
u Hořic (odb. učitel Šťovíček). Tento kmen jest však špatně zachovalý ; jest na 
něm patrna pevná střední osa, zevně pokrytá šupinatou korou. Jiných znaků 

(jizvy, vnitřní struktura a pod.) nelze zjistiti a proto Jej mezi vyobrazeními 
vůbec neuvádíme. 

Křídová flora Hainautská (na belpicko-francouzské hranici), kterou po- 

pisuje E. Coemans, vykazuje některé zajímavé konifery; z nich na př. Cedrus 

Corneti se od recentních druhů r. Cedrus téměř neliší. To nám živě připomíná 
náš druh Pinus Protopicea. Z toho vidíme, že nyní žijící konifery mají své 
předky již v mesozoiku. Pinus Andraei má mnoho podobného s dr. Pinus 
Auenstedti. 

Rostliny, které v novější době uveřejnil Kristofovič z uralské křídy ( Petro- 

hrad, Akademie 1914), nejsou sice četné, jeví však tentýž charakter jako české 

(druhy r. Platanus, Pteris frigida). 

Vysoce důležité jsou zbytky rostlin, které popisuje Seward (Flora weal- 

dienne de Bernissart, 1900) z vrstev wealdenských od Bernissartu z Belgie 
a které dle autora jsou stejného stáří s wealdem anglickým, portugalským a 

severoněmeckým. Autor nenalezl zde žádné Dikotyledony, pouze Pteridophyta 
a Gymnospermy. Z toho ovšem nelze souditi, že by Dikotyledony zde a vůbec 
ve wealdenu scházely. Předky dvouděložných dlužno naopak hledati právě ve 
wealdu. Wealdská květena liší se od křídové toliko větším počtem Gymnospermů. 
Důkladnější znalost wealdské flory poskytne nám jednou klíč k porozumění 

křídové květeny. Bernissartská flora má společné s křídovou florou druhy Lac- 
copteris Dunkeri, Onychiopsis, Weichselia, Sagenopteris, Matonidium. Jest po- 

— 50 —



zoruhodné, že ve vrstvách těchto nalezeny byly vr.1877 četné kostry Iguano- 
dontů. 

Saporta (Flore fossile du Portugal. Lisbonne, Royal Acad. 1894) svými 

studiemi neobyčejně naše vědomosti o křídové floře obohatil, zvláště proto, ježto 
údaje jeho týkají se nejstarší křídové doby. 

Začíná líčením mladší jurské doby, v níž vedle četných forem vyskýtají se 
význačné konifery: Brachyphyllum, Pachyphyllum, Sphenolepidium, Frene- 
lopsis, Widdringtonites, Palaeocyparis, Thuyites; vyskytují se zde sice jen ve 

vegetativních větvičkách, nicméně i tak potvrzují nepopíratelně příbuznost s po- 

dobnými relikty v křídě. Nejvýš pozoruhodné pak jsou zbytky, které Saporta 
uvádí jako listy Gramineí (Poacites) a Rhizocaulon. Jsou nepochybnými do- 

klady Sparganiaceí, které rovněž na více místech v křídě přicházejí. Saporta 

sám poznamenává, že ve francouzské křídě (Provence) nejsou vzácností. K nim 
řadí se krásné listy, které uvádí Heer z portugalské jury. To by patrně byly 
první Angiospermy, které jsou na zemi známy. Z toho ovšem nelze usuzovati, 

že by jednoděložné byly starší než dvouděložné. Taktéž Eolirion, který byl po- 

psán ve všech křídových florách, vyskýtá se v portugalské juře. 

V druhém oddílu Saportovy Flory uvedeny jsou rostliny, které autor za- 

řazuje do starší křídy (Urgon, Albien). Zde nacházíme velké bohatství druhů, 
z čehož možno čerpati důležité momenty pro evoluci rostlin. 

Z četných Pteridophyt jest bez odporu nejpozoruhodnější Isoětes Choffati 

Sap., z něhož nalezeny nejen listy ale i sporangia, tak charakteristická. Rod 
tento možno posuzovati jako moderního zástupce Sigillariaceí. Toto příbuzen- 

stvo bylo v mesozoiku bohatěji rozčleněno, jak možno souditi na základě nálezů 
podivuhodných rodů Lycostrobus (Schoner Rhát) a Pleuromeia Sternbergii 

(pestrý pískovec, Bernburg). Z Gymnospermů dlužno uvésti: Podozamites, 

Cycas, Baiera, Brachyphyllum, Sphenolepidium, Seguoia subulata (také 
plodná), Palaeocyparis (cizí typ, plodný), Frenelopsis. Z nejspodnějších vrstev 
urgonských uvádí Saporta jako první dikotylní Angiospermy listy Dicotylo- 
phyllum, Proteophyllum a Choffatia, z nichž tuto poslední srovnává s brasil- 

skou vodní Euphorbiaceí Phyllanthus fluitans Benth. Tobolku jakési dikotylní 
rostliny srovnává s plody r. Burmannia. 

Z vrchních vrstev jsou zaznamenány: Eolirion, Poacites, Salix, Sassafras, 

Aristolochia, Proteophyllum, Myrsinophyllum, Adoxa, Aralia, Cussonia, Cis- 
sites, Menispermites, Braseniopsis, Magnolia, Myrica, Laurus, Viburnum, 

Sapindophyllum, Eucalyptus. Tato určení dlužno však považovati za provisorní, 

neboť listové fragmenty nejsou doloženy ani květy ani plody. Aralia calomorpha 

upomíná poněkud na cenomanské Aralie. 

Třetí díl flory portugalské zaujímají rostliny cenomanské, To jsou tudíž 
druhy stejného stáří jako české. Složení této flory možno bohužel těžko posuzo- 

vati, neboť počet jich jest velmi skrovný (Ctenidium, Podozamites, Czekanow- 
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skia, Brachyphyllum, Seguoia, Sphenolepidium, Frenelopsis, Palaeolepis(!), 
Phyllotenia, Myrica, Olea), nicméně i tyto relikty jsou téhož charakteru jako 
z předcházejících, starších stupňů. Pro českou křídu mají z portugalských druhů 
největší význam kapradina Sphenopteris a konifera Frenelopsis, neboť u nás 
vyskytají se příbuzné a velmi podobné druhy Sphenopteris cretacčea a Frene- 

lopsis bohemica. 

Srovnáme-li všechny stupně křídového období v Portugalsku, tu nenalézáme 
vlastně žádného floristického rozdílu ve složení jeho květen. Zdá se nám spíše, 

že všecky tyto květeny značně se liší od české křídové flory, která jest daleko 
bujnější a bohatší. 

Přehlédneme-li dále všecky křídové flory kteréhokoliv stáří, o nichž zde 
byla zmínka, tu nás napadá, zda všecky tyto flory nenáležely jediné periodě. 
Srovnávacímu botaniku jest opravdu zatěžko stanoviti nějaké důležité znaky 
pro jednotlivé stupně. Jakési diference bude vykazovati pravděpodobně weald- 

ská flora, ale vše, co následuje za ní, jest stejnorodé. Wealdská perioda bude 
patrně východiskem křídové květeny. V nejmladší jurské době nutno pak hledati 
první počátky křídových Angiosperm. 

Křídová flora evropská a flora z arktického pásma jest směsící pteri- 

dofytních a nahosemenných typů jurské periody s Angiospermy prastarého 
charakteru. Tertierní období obsahuje již recentní typy téhož složení, v jakém 
se později na zemi vyskytují. | í 

Zajímavé momenty vytýká C. Ettingshausen ve své Křídové floře Austral- 
ské (Aueensland 1894). Poznamenává, že flora křídové doby jest stejného char- 

akteru, a to nejen v Evropě, ale i v Australii, Americe a snad i na ostatních 
kontinentech čili jinými slovy vegetace křídové doby nebyla rozlišena v klima- 
tické zony. V díle Ettingshausenově nalézáme skrovné zbytky listů Gramineí 
(Poacites). Konifery zastoupeny jsou pouze druhem Thuites Wilkinsoni, která © 

-by se mohla považovati spíše za Frenelopsis. Mezi četnými zbytky dvoudělož- 
ných pozoruhodné jsou Casuarina, Fagus, Guercus, Laurus, Cinnamomum, 

listy Proteaceí a Aralia subformosa. Bohatý výskyt apetálních typů potvrzuje 
se tudíž i v Australii. 

Přistoupíme nyní k líčení křídové flory sev. Ameriky, která popsána byla 
v četných spisech Lesguereuxových, Hollickových, Berryho, Fontainových, 
Knowltonových, Wielandových, Wardových a j.; flora tato jest velmi bohatá 

a jistě ani zdaleka není dosud vyčerpána. Uvedení autoři nazývají vrstvy, 
obsahující křídovou floru, formací Potomakovou a srovnávají ji s evropským 
Albienem. S tímto pojetím nemůžeme nikterak souhlasiti. Tato flora jest daleko 
starší než evropská a lze ji docela dobře srovnávati v wealdskou florou. Velký 
počet Pteridofyt, Cycadaceí a konifer vtiskuje této květeně jurský ráz. Výskyt 

Bennettitaceí v téže podobě i složení jest vlastně plynulým připojením křídové 

květeny k jurské na témže kontinentě. Američtí badatelé identifikovali mnoho 
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druhů s evropskými, dlužno však vytknouti, že žádný druh Potomakové flory 
s naším nelze ztotožňovati. Uvádí se v tamnější floře na př. Seguoia Reichen- 

bachii, Cunninghamia elegans, leč neprávem. Též arktické druhy Heerovy zdají 

se býti rozdílné. 
Podivuhodné Cycadaceae, množství obrovských a stromovitých kapradin 

svědčí o velkém stáří. Xerofilní charakter není zde tak zřetelný jako v Evropě. 

Vegetace zdá se zde bujnější a bohatší. Velmi pozoruhodný jest veliký počet 
Dikotyledonů apetálního charakteru: Credneria, Platany, Liguidambar, Lau- 

rus, Cinnamomum, Sassafras, Auercus, Fagus, Populus, Salix, Cissites, Aralia. 
Překvapující jsou hojné podivné druhy rodu Liriodendron, k němuž druží se též 

zjištěný rod Magnolia. Četné Nymphaeaceae potvrzují názor o jich archaistic- 
kém původu. 

Leo Lesguereux zahájil svým dílem „/The fossil Flora of the Western 

Territories, Washington 1874“ fytopalaeontologický výzkum Ameriky. Jeho 
křídové vrstvy, které označuje jako dakotské, podobají se daleko více evropským 

než potomakové. Dakotské vrstvy jsou americkými fytopalaeontology kladeny 
co do stáří na roveň evropskému cenomanu. Zde vyskytují se též krásné Glei- 
cheniaceae, které v potomakových vrstvách nepřicházejí. Autor nezaznamenává 

žádné Cycadaceae a jen málo koniťer. Rozmanitých listů dvouděložných jest zde 

s dostatek. Mezi nimi jsou nápadné četné a bezesporu pravé platany. Křídové 
platany americké jsou tudíž prarodiče recentního rovněž zde rostoucího druhu 

Platanus occidentalis. Guercus primordialis a Fagus polyclada Lsg. jsou asi 

správně určeny. Sassafras eretaceum a jiné druhy jsou velmi podobné morav- 

ským listům. Protophyllum Sternbergii a j. možno považovati za Crednerie, 
neboť mají objímavou basi jako Credneria bohemica a též podobnou nervaturu. 

Liriodendron intermedium Lsg. Jest zajisté pravý Liriodendron, avšak má 

zvláštní listy. Též starý předchůdce žijícího Liriodendronu v Americe. Z Mo- 

nokotyl zaznamenává se Phragmites eretaceus Lesg. 

Art. Hollick ve svém díle „The cretac. Flora of south. New York and New 
England, Washington 1906““ popisuje floru, která s předcházející a s českou 
jest stejného stáří. Vidíme zde Sagenopteris a velkolisté Marsilie, Gleichenie, 

Platany, Sassafras, Laurus, Cinnamomum, Nelumbo, Eucalyptus, Podozamites, 
Frenelopsis, Liriodendron, Moriconia, Seguoia (více druhů), šupiny r. Dammara(!) 
Magnolie, Populus. Z jednoděložných jest zde vyobrazeno několik listů r. Typha. 

Ve velkém díle od Williama Mor. Fontaina „The Potomac or Younger 

Mesozoic Flore, Washington 1889“ líčena jest nádherná, archaistická křídová 

květena americká. Máme tu příležitost nahlédnouti do evoluce rostlinné na 

přechodu z jury do křídy. Tak zde máme především statné kapradiny palaeo- 
zoického typu: Cladophlebis, Pecopteris, Thinnfeldia, Thyrsopteris, Angiopte- 

ridium, Platypteridium, Ctenopteris, Seleropteris, velkou Sagenopteris a řadu 

druhů r. Eguisetum. 
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Cycasovité vykazují podivuhodné typy: Zamiopsis, Dioonites (více druhů), 
Zamites, Podozamites, Ctenophyllum, Encephalartopsis. Bennettitaceae jsou za- 

stoupeny rody Williamsonia a Tysonia (velké kmeny). 

Velmi bohatě jsou zastoupeny konifery a uvážíme-li, že až dosud popsané 

jsou jen částí veškerých koniťer tehdejšího období, tu dochází potvrzení idea, že 

stará křída nebo weald nebo mladší jura jsou východiskem moderních konifer. 
Podivuhodné Baieropsis s více druhy a dokonce i plodná, představuje mohutné 

Gingkaceae. Nageiopsis jest archaistická, statná konifera z příbuzenstva rodu 
Podocarpus. Rovněž Arthrotaxopsis s malými kulatými šiškami jest patrně nový 

rod. Další rody Sphenolepidium, F'renelopsis (četné, krásné druhy), Lepto- 

strobus, Cephalotaxus, Brachyphyllum, Taxodium, Glyptostrobus, Seguoia, 
(více druhů), Laricopsis, Abietites, představují Gymnospermy tehdejší periody. 

Listy dvouděložných vyskytují se jen spoře a nejsou nijak zvláště pozoru- 

hodné. 

Dílu Fontainovu dlužno však vytknouti, že krásné jinak otisky jsou bídně 
vyobrazeny. Šišky konifer jsou provedeny tak špatně, že jsou pro botanika téměř 
bezcenné. Tento materiál dlužno znovu a lépe i morfologicky probádati. Po- 
známka tato však vztahuje se i na jiné americké publikace fytopalaeontologické. 

V díle Ed. W. Berry-ho „The Lower cretaceous deposits of Maryland, Bal- 
timore 1911“ jedná se rovněž o rostlinách Potomakových. Jest zde opět množ- 

, ství Pteridofyt starého typu, tak na př. Schizeopsis americana (plodná), Ony- 
chiopsis latifolia a Goepperti (podobná evropským), Cladophlebis (plodná). 
Vyobrazená zde Tempskya není nic jiného než obal vzdušných kořenů na kmeni 

kapradinovém (jako v české křídě). Selaginella marylandica Font. je zajisté 

správná a lze ji klásti po bok našemu druhu z české křídy Selaginella dichotoma 
Vel. Taktéž Eguisetum jest zde uvedeno. 

Cycadeoidea jest tu popsána v kmenech bez listů a neplodná. Dioonites Bu- 
chianus Ettingsh.( !) jest snad s evropským identický. Listy druhů Podozamites 
a Zamites jsou evropským velmi podobné. K těmto druží se podivuhodné formy 
r. Ctenopsis a Zamiopsis. Nádherné jsou veliké Nilssonie. Jest zřejmo, že tato 

Gymnosperma rozšířena byla za doby křídové na celém povrchu zemském a 
označuje všude spodní křídu. Z konifer jsou uvedeny krásná Nageiopsis longi- 

folia Font. a N. zamioides Font., více druhů r. Brachýphyllum, F'renelopsis 
parceramosa Font. a F. ramosissima Fonť. (jako protějšek druhu F'rerelopsis 
bohemica). Widdringtonites ramosus Font. (našemu druhu Widdringtonia 
Reichii určitě příbuzný), Arthrotaxopsis (se šiškami), Cedrus Leei (velmi 

podobný druhu Cedrus Corneti), tři druhy r. Seguoia (arktickým a evropským 
sice podobné, ale nikoli identické). 

Dvouděložné jsou opět sporé: Cissites, Aralie, Sassafras, Menispermites, 
Nelumbites a zcela cizí Plataginopsis. 1 : 

Již tyto příklady, které uvedli jsme z citovaného díla, vedou nás k závěru, 
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že stará flora potomaková má tentýž charakter jako evropská flora urgonská a © 
cenomanská i když náleží staršímu stupni. 

Starší dílo Lestera Warda o Marylandské floře potomakové (Washington 
1905) přináší v podstatě stejné výsledky jako předcházející publikace Berry-ho. 

Jsou zde vyobrazeny četné kmeny Bennettitaceí (Cycadeoidea). Jest zajímavé, 

že tyto americké Bennettitaceae, jež uvedl ve známost Wieland ve svých po- 
zoruhodných pracích, pokračují v témže složení z jury do křídy. Plantagin- 

opsis marylandica Font. zcela nesprávně zde vykládaná, jest ještě hůře vyobra- 
zena, takže bez originálu těžko lze tento otisk správně posouditi. 

Budiž zde ještě připojena pro srovnání zmínka o díle Wil. M. Fontaina 

„Contributions to the knowledge of the Older mesozoic Flora of Virginia“ Wa- 
shington 1883, ačkoliv první část pojednává o rhátské floře Virginie, druhá 

část o jurské floře Caroliny. Jest to tudíž období, z něhož přímo se vyvinula 
flora potomaková. Tato vegetace byla neobyčejně bujná a bohatá a vybízí ba- 
datele k dalším studiím. Nalézáme zde jednu Schizoneuru, obrovské Eguisetum 

Rogersi Schimp., obrovské listy Macrotaeniopteris, Acrostichides, Mertensides, 
Asterocarpus, Cladophlebis, Lonchopteris, Pseudodanaeopsis, Clathropteris, 
obrovské a podivuhodné formy Cycadaceí z rodů Ctenophyllum, Pterophyllum, © 

Sphenozamites Rogersianus Font. s podivnou, nyní neznámou nervaturou, 
obrovskou Baiera multifida Font., podivné šišky konifer (ale bídně vyobra- 
zené!), krásnou Palissya Braunii, Pal. diffusa, Actinopteris guadrifolia (jistě 

velká Marsilia), velkolepé šišky r. Araucarites (špatně vyobrazené), Cheiro- 
lepis Můnsteri, druhy r. Podozamites atd. 

Flora tato jest bujného vzrůstu, což svědčí o vlhkém a teplém klimatu. Po 
xerofilním charakteru evropské jurské a křídové květeny není zde ani stopy. 
Tyto drahocenné rostlinné poklady měly by býti znova řádně studovány zkuše- 
ným botanikem, neboť zde možno nalézti klíč k vývoji křídových konifer a 
rovněž k morfologické analyse recentních Gymnosperm. Američtí fytopalaeon- - 

tologové mají ke svým pracem záviděníhodné podmínky, schází jim však bota- 

nická erudice. | í í 

Z tohoto přehledu o křídové floře americké, který zde v krátkosti po- 
dáváme, vyplývá závěr, že tato křídová flora jeví zcela zřetelné vztahy ke křídové 
floře'evropské a že diference nutno spíše přičísti na vrub vzdálenosti stanovisek 

než stáří. Z nejpodobnějších druhů uvádíme: Podozamites lanceolatus, Myrica 
Hollicki Ward (analogické druhu M. Zenkeri), Brachyphyllum macrocarpum 

© Newb. (nápadně podobný druhu Echinostrobus sguamosus Vel.), šupiny rodu 
Dammara, Cedrus Leei, druhy r. Widdringtonites, druhy r. Frenelopsis, De- 

walguea Smithii Holl., druhy r. Platanus a Nilssonia. 
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VÝKLAD K TABULKÁM. 

Tab. XXIII. 

1—10. Widdringtonia Reichů Ettingsh. 1. Restaurovaná větev v přir. vel., s 8 při- 

sedlými šiškami na hlavní ose, která se dále rozrůstá a podobně jako ostatní vě- © 

tévky rozděluje se ve vláskovité, dlouhé, dolů visící větvičky. 2. Větev se zralými 

šiškami. 3. Dvě šišky, jedna se 4 rozestupujícími se dřevitými šupinami. 4. Frag- 

ment větvičky se šiškami. 5—6. Větve s přisedlými šiškami. 7. Zlomená větévka, 

jejíž silnější část (vlevo) nese nezralé šišky a nahoře roste dále. 8—10. Tenké 

větvičky ukončené válcovitými samčími květy. — Vše od Vyšerovie. 

Tab. XXIV. 

1—3. Kettneria elegans Vel. et Vin. (Cunnighamia elegans Corda.) 1. Věrně znázor- 

něná šiška podle originálu s listnatou větvičkou, z Vidovle. 2. Plodní šupina se 

2 obrácenými semeny; vlevo semeno podle plastického otisku. 3. Restaurovaná 

větev se šiškou, v přir. vel. 

4. Chamaecyparis eretacea Vel. et Vin. Krásně zachovalá větvička s protistojnými 

postranními větvemi a párovitými šupinami. Od Otrub. 

5. Widdringtoma otrubensis Vel. et Vin. Sterilní větev s útlými, krátkými postranními 

větvičkami. Od Otrub. 

6. Dichandrium cretaceum Vel. et Vin. Tři samčí dvojkvěty, nahoře jeden se zřetel- 

nými prašníky; vpravo prašník se 4 prašnými pytlíčky; vpravo dole restaurovaný 

dvojkvět; uprostřed květní osa se 3 prašníky v průřezu. Od Otrub. 

7. Filiciphyllum dentantum Vel. et Vin. Fragment listu od Vyšérovic. © 

8—9. Maťtonia pusilla Vel. et Vin. 8. Úplně zachovalý list, dvakrát zvětšený. Od Otrub. 
10—11. Gleichenia integra Vel. et Vin. Fragment listu od Otrub; 10. Část listu s po- 

stranními úkrojky a basálními sporangiemi, poněkud zvětšeno. 

12—13. Involucrum tripterum Vel. et Vin. Od Oťrub. 12. Mi kožovité obalné listy 

neznámého plodu; 13. jeden takový obalný list. 

14. Proteophyllum Araliopsis Vel. et Vin. Trojlaločný, malý list od Otrub. 

15. Globocarpon otrubense Vel. et Vin. Dva plody od Otrub, v přir. vel. čevý s cen- 

trálním jádrem. | 

Tab. XXV. 

1. Microzamia gibba Corda. Zralá šiška (spodní část) s větvičkou, na níž jsou zře- 

telné šupinovité listy. Od Vyšerovic. 

2—11. Diplostrobus Stupeckyanus Vel. et Vin. 2. Restaurovaná šiška S postranními 

větvemi, v přir. vel. 3. Dobře zachovalé větve s postranními pupeny, věrně podle 

otisku. 4. Větev s krátkou šiškou, na níž dvojité šištice zřetelně vystupují. 5. Vál- 

covitá šiška dobře zachovalá, s postranní větví a hlubokými jizvami na centrální 
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ose. 6. Silná šiška s postranní větví. 7. Větev se šiškou, která okončuje postranní 

větev (zachovalá jen spodní část šišky, na níž jsou patrny zřetelné dvojité šiš- 

tice). 8. Centrální rhachis šišky s jizvami po odpadlých dvojitých šišticích. 9. Dvo- 

jitá šištice věrně zobrazená. 10. Tatáž restaurována. 11. Dvojité šištice se 2 se- 

meny uprostřed. Vše od Vyšerovic. 

12. Anthodium involucratum Vel. et Vin. Podivuhodné květenství s válcovitými, po- 

stranními květy, dole se šupinovitým involukrem. Vyšerovice. E 

13—15. Proteophyllum decorum Vel. Dobře zachovalý list od Otrub. 

16. Proteophyllum cissiforme Vel. et Vin. List od Otrub. 

Tab. XXVI. 

1. Seguoia major Vel. Věrně podle orig. otisků restaurovaná šiška s postranními vět- 

vemi, v přir. vel. 

2. Seguoia fastigiata Sternb. Restaurovaná šiška podle materiálu od Strádonic, v přir. 

velikosti. 

8—4. Seguoia erispa Vel. 3. Restaurovaná šiška podle materiálu od Otrub, v přir. vel. 

4. Dvě rozlomené šišky s větvičkami od Otrub. 

5—9. Myricanthum amentaceum Vel. 5, 6. Samčí květenství (Vyšerovice) ; 7. samičí 

květenství od Vyšerovic, 8. samičí a samčí klásky restaurované, 9. samičí květenství 

od Otrub. 

10. Proteophyllum decorum Vel. Dva listy s krátkými postranními lalůčky. Od 

Otrub. 

Tab. XXVII. 

1. Pinus protopiceu Vel. Téměř úplně zachovalá šiška z pískovce u Vyšerovic. Vře- 

teno a base šupin na protiotisku lze dobře rozeznati. 

24. Seguoid cylindrica Vel. et Vin. 2. Restaurovaná šiška s postranními větvič- 

kami. 3. Šiška věrně zobrazená. 4. Podobná, ale rozlomená a s většími štítky. Vše 

od Slivence. 

5. Selaginella dichotoma Vel. Nádherně zachovalý kus, na němž i malé lístky na ose 

lze rozeznati. Od Vyšerovic. 

6. Ancoraecarpon cristatum Vel. et Vin. Vlevo plod věrně v přir. vel., vpravo restau- 

rovaný. Od Otrub. 

7. Epacridiphyllum guinguenervium Vel. et Vin. Dva lístky v přir. vel. od Oúrub. 

8. Cissophyllum exulum Vel. Čtyři listy od Vyšerovic. 

9. Proteophyllum Araliopsis Vel. et Vin. Rozdělený list od Otrub. 

10. Gleichenia delicatula Heer. Dva listy, na nichž patrno dichotomické větvení. 

Otruby. 

- Tab. XXVIII. 

122. Ephedropsis otrubensis Vel. et Vin. 1. Dvě rozlomené šišky na větvičkách. 2. Ty- 

též restaurované s holými, dlouhými větvemi. Od Otrub. 

8-—7. Ceratoxylon laterale Vel. et Vin. 3—4. Dvě větvičky s plody. 5. Mladé větve 

samičího květenství. 6. Dvoj itý plod restaurovaný. 7. Samičí květ restaurovaný. 

Vyšerovice. — 

8. Proteophyllum acus Vel. et Vin. Tuhé, jehlicovité listy od Otrub. 

9. Proteophyllum decorum Vel. Od Oťrub. 

10. Dryandra Bayeri Vel. et Vin. Od Otrub. 
11—12. Proteophyllum dichotomum Vel. et Vin. Dva listy od Otrub. 

13—18. Proteophyllum cissifonue Vel. et Vin. Listy různého tvaru od Otrub. 
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Tab. XXIX. 

1. Proteophyllum Saportanum Vel. List s krásně zachovalou nervaturou od Otrub. 

2. Proteophyllum dichotomum Vel. et Vin. List od Otrub. 

8—5. Proteophyllum Araliopsis Vel. et Vin. Tři listy od Otrub. 4. Řapík listový úplně 

zachovalý. 

6. Dryandra Bayeri Vel. et Vin. Úzký list od Otrub. 

7. Bombaciphyllum coriaceum Vel. et Vin. List bez jakékoliv struktury od Vyšerovic. 

8. Proteophyllum laminaritum Vel. Dva listy od Otrub, kde tento druh listů často se 

vyskytuje. 

9—10. Bresciphyllum eretaceum Vel. Dva listy od Otrub. 

11—14. Cissophyllum exulum Vel. Čtyři listy od Vyšerovic. (Lom Stupeckého.) 

Tab. XXX. 

1. Čredneria laevis Vel. Vyšerovice. 
2—3. Proteophyllum Araliopsis Vel. et Vin. Dva listy od Otrub. Laloky různě hlu- 

boko zaříznuty. 

4. Ternstroemia erassipes Vel. List s úplným řapíkem. Vyšerovice. 

5. Cussonia partita Vel. Střední lístek jest doplněn. Jediný kus tohoto druhu od Vy- 

šerovic (lom Stupeckého). 

6. Proteophylum Saportanum Vel. Šest různých forem listových od Otrub u Slaného. 

7. Proteophyllum enervium Vel. et Vin. Jediný lístek od Otrub. 

8—11. Myricophyllum denticulatum Vel. et Vin. Čtyři listy od Vyšerovic. Od Myrica 

Zenkeri liší se malými zoubky a zvláštní nervaturou. 

Tab. XXXI. 
1—2. Proteophyllum subtile Bayer. Větve s přisedlými listy, které u Otrub hojně se 

vyskytují a pravidelně tobolkami Asterocelastrus bývají sprovázeny. Takový plod 

leží též u větve na obr. 2. Možno se právem domnívati, že obojí k sobě náleží, 

8. Pseudogingko bohemica Vel. et Vin. Úplně zachovalý list od Otrub. 

4. Proteophyllum Araliopsis Vel. et Vin. List od Otrub. 

5. Dryandra Bayeri Vel. et Vin. Krásný list od Otrub. 

6—7. Triphyllum Fechtneri Vel. et Vin. Malé, třínervé a silně nesouměrné listy vy- 
- skytující se nezřídka u Otrub. Na obr. 6 spojují se v jeden trojčetný list. 

8—10. Stereulia limbata Vel. Tři odchylné formy listové od Otrub. 

Tab. XXXII. 

1. Ternstroemia erassipes Vel. List od Vyšerovic. 

2—3. Hymenaea průmigenia Sap. Dva krásné, dvojité listy od Vyšerovic (lom Stu- 

peckého). 

4. Proteophyllum Arahopsis Vel. et Vin. Podivuhodný list, na němž jest patrno zno- 

žené zpeření, je-li dokonale vyvinut; v tom stavu rozpadá se v jednoduché nebo dě- 

lené lístky (srovn. ostatní tabule). Otruby. 

5—8. Ceratocarpus Fendrychi Vel. et Vin. Tříchlopní tobolka, se šesti rohovitými pří- 

věsky. Na obr. 7. restaurováno. Od Otrub. 
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GLEICHENIA DELICATULA 
' HEER. 

Taf. XXVI. Fig. 10. 

Bei Otruby ist diese niedliche Farn-Art häufig und leicht von der Glei- 
chenia otrubensis Bayer durch die dichten, viereckigen, kleinlichen Blattlappen 

zu unterscheiden. Auf der Abbildung sind zwei Fragmente photographisch 

wiedergegeben, welche schön die Dichotomie zeigen. Diese Art stellt ebenfalls 

den xerophilen Pflanzentypus dar und ist dieselbe in den cenomanen Schichten 
Böhmens weit verbreitet. 

GLEICHENIA INTEGRA 

VEL.ETVIN. 

Taf. XXIV. Fig. 10—11. 

Das einzige Fragment, Fig. 11, von Otruby stellt einen merkwürdigen 

Farn dar. Die dichotomische Blatteilung sowie die senkrechte Stellung der 

Fiedern weist deutlich auf eine Gleichenia hin, die Fiedern sind indessen 

schmal, lang, nicht eingeschnitten, am Grunde plötzlich rundlich erweitert, 

aber nicht zusammenfließend. Die Nervatur ist sehr fein, aus gabeligen Ner- 

villen gebildet. Auf einigen basalen Lappen ist eine Grube nach einem großen 

Sporangium kenntlich. Unter diesen Umständen ist unleugbar, daß hier eine 

neue Gattung oder eine neue Sektion der Gattung Gleichenia vorliegt, zu 

welcher in der rezenten Flora kein Analogon sich vorfindet. Andere, besser 

erhaltene Belege sind noch zu suchen. Ä 
Dichotomisch geteilte Blätter findet man bloß noch beim Lygodium wieder, 

hier gibt es aber eine andere Sporangiumbildung. 

MATONIA PUSILLA 

VEL ETVIN. 

Taf. XXIV. Fig. 8—9. 

Die zwei vorliegenden Blättchen sind alles, was wir von dieser Art bei 
Otruby gefunden haben. Die Abbildung Fig. 8 ist dazu noch zweimal ver- 
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erößert. Die Blattspreite ist im Umriß rundlich, mit einem dünnen Stiele. Sie 

besteht aus 10 linealen, schmalen, spitzen, am Rande tief und scharf gezähnten 

Zipfeln, welche jedoch am Grunde zusammenfließen. Die Nervatur ist aus 

gleich dünnen, feinen Nerven zusammengesetzt. Ä 

Der Charakter der Nervatur schon allein zeugt für einen Farn. Unter 

den rezenten Farnen ist lediglich die Gattung Matonia zu erwähnen, welche 

eine ähnliche Blattbildung aufweist. Ihre Blätter sind hingegen viel größer 
mit fußförmiger Nervenentwicklung, was an unserer fossilen Art nicht vor- 

kommt. Infolgedessen ist die M. pusilla als ein neuer Typus der Matonia- 
Verwandtschaft anzusehen. Die Matonia Wiesneri Krass., welche Krasser aus 

der mährischen Kreide beschreibt, ist freilich gänzlich verschieden. Am 3. Juli 

1930 gelang es uns wiederum bei Otruby ein Fragment (Fig. 9) zu entdecken, 

welches auf dieselbe Weise zahlreiche, grazile, konzentrisch zusammenlaufende 
Fiederchen zeigt, welche indessen 1—2mal geteilt sind. 

FILICIPHYLLUM DENTATUM 
VELETVIN. 

Taf. XXIV. Fig.?. 

Das abgebildete Farnfragment dürfte schwerlich mit der ebenfalls bei 

VySerovice häufig vorkommenden Pteris frigida Heer vereinigt werden. Die 
Blattfiedern sind viel länger, am Grunde kaum verbreitert und am Rande grob 

gezähnt, während diejenigen der Pteris frigida ganzrandig erscheinen. Wir 
möchten glauben, daß unsere neue Farn-Art zur Gattung Pteris überhaupt 
nicht gehört, weil die gezähnten Ränder die Saumsori nicht auszubilden ver- 
möchten. — Weitere Nachforschungen auf Grund besseren Materials sind noch 
erforderlich. 

SELAGINELLA DICHOTOMA | 
VEL. FARNE DER BÖHMISCHEN KREIDEFORMATION. 

TAFEL VL 

Taf. XXVII. Fig.5. 

Bisher waren von dieser Art nur kleinliche Fragmente von VySerovice 

bekannt. Nun glückte es uns bei VySerovice im Jahre 1929 ein prächtiges und 

schön erhaltenes Stück zu finden. Es ist unleugbar, daß dasselbe eine echte 
Selaginella darstellt. Die. Achse ist deutlich wiederholt dichotomisch geteilt, 

beiderseits mit einer dichten Blättchenreihe besetzt. Auf der scharfen Achse 

ist außerdem noch eine Reihe kleinlicher Blättehen wahrzunehmen, etwa auf 

dieselbe Weise, wie man sie bei der rezenten Sel. bella wiederfindet. Die großen 

Blätter sind kurz zugespitzt und stellenweise mit deutlichem Mittelnerv ver- 

sehen. | 
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Der Zweig ist steril und gehört der oberen Pflanzenpartie, wo die Wurzel- 

träger nicht vorhanden sind, an. | 

In einem Handbuch der Phytopaläontologie wurde die Sel. dichotoma Vel. 

als zweifelhaft angeführt — wohl mit Unrecht — jetzt wird wahrscheinlich 
niemand mehr von dieser Art den Einwand erheben. | 

Diese älteste Selaginella ist in jeder Beziehung den lebenden ähnlich, so 

daß man annehmen kann, daß die lebende Selaginella schon im Mesozoicum 

in gleicher Form existierte. 

Neuerdings ist ein Fragment der S. dichot. bei Otruby gefunden worden. 

MICROZAMIA GIBBA 

CORDA. 

Taf. XXV. Fig.n. 

Seward (Fossil. Plants, Vol. I, 504) hat die Bemerkung gemacht, daß die 

Microzamia gibba überhaupt keine Cycadee darstellt. Velenovsky hat vor vielen 

Jahren (Gymnospermen der böhm. Kreideform., S. 6, 1885) diese interessante 

Gymnosperme eingehend beschrieben und wie Corda dieselbe mit der Gattung 

Zamia verglichen. Die äußere Form sowie die Zusammensetzung der Zapfen 

ist so auffallend den lebenden Zamien ähnlich, daß es schwer fällt, die beiden 

voneinander zu trennen. Es bleibt immerhin die Verbindung der Zapfen mit 

langen, verzweigten Ästen als verdächtiges Merkmal für eine Cycadee, wo die 

Zapfen beiderlei Geschlechts stiellos die Stämme umringt von Blattbasen be- 

endigen. | | 

Nach den Blättern und Stämmen der Microzamia findet man bisher nir- 

gends keine Spur. Wir haben zuerst in diesem Werke die Vermutung ausge- 

sprochen, daß die großen Fiederblätter des Podozamites bohemicus bei Cer- 

nikov (Kounice) der Microzamia angehören könnten, indem die Samen der 

Mierozamia die gleiche Schicht in großer Menge begleiten. Dies erweist sich 

nun als unrichtige Voraussetzung. 

Auch Bayer (1902) hebt hervor, daß man die vegetativen Teile der Mi- 
crozamia nicht kennt, obwohl diese Fossilie z. B. bei VySerovice sehr gemein 

ist. Es erscheint demzufolge fast unmöglich, um hier die Blätter nicht aufzu- 

finden. | 
Bei wiederholten Besuchen der Steinbrüche des H. Stupecky bei VySero- 

vice, wo die Microzamia so häufig ist, trachteten wir diese in Verbindung mit 

Ästen zu suchen. Das schöne Stück in den Gymnospermen Velenovsky’s war 

bisher der einzige bekannte Fall, wo der Zapfen mit dem Aste in Verbindung 

steht. Wir fanden nun derartige Zapfen in 5 Abdrücken, wo am Grunde noch 

ein dicker Ast zum Vorschein kommt. Den am besten erhaltenen stellt die Fig. 1 

dar. Auf dem Aste lassen sich nun deutliche, längliche Blattpolster unterschei- 
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den, an deren Spitze eine rhombische Narbe hervortritt. Diese Narbe pflegt 

_ auch mit der Kohlenmasse bedeckt zu sein. Nirgends aber, besonders am Ast- 
rande ist die vermutliche Blattspitze erkenntlich. Infolgedessen müssen wir 

annehmen, daß die Blätter bloß als kurze, kleine, rigide und abfallende Na- 

deln entwickelt waren. 
Unter diesen Umständen kann freilich die Microzamia keine Oycadee sein. 

In der Abteilung der Coniferen finden wir jedoch kein Analogon, woraus sich 

..der Schluß ergibt, daß die Microzamia gibba einen neuen, selbständigen Gym- 

nospermentypus darstellt, welcher die Mittelstelle zwischen den Cycadeen und 
den Coniferen einnimmt. 

Es wäre noch äußerst wichtig, die männlichen Blütenorgane kennen zu 
lernen. Sie müssen jedenfalls auch bei VySerovice vorkommen. Den künftigen 

Forschern soll diese Frage überantwortet werden. | 
Bayer (1. c. 1914) beschreibt einen der Microzamia ähnlichen Zapfen (M. 

g. var. elongata), welcher aber sehr schmal und lang und zugespitzt ist, wäh- 

rend die Microzamia-Zapfen diek walzenförmig und abgerundet sind. Es ist 

wohl eine verschiedene Art. Wir besitzen Belege von derselben auch von VysSe- 

rovice und Slivenec. 

Wir wollten und konnten nicht die Mierozamia gibba restaurieren, weil 
die aufsitzenden Blattnadeln bisher unbekannt sind. Es ist aber sicher, daß 

diese fossile Gymnosperme zu den merkwürdigsten Vertretern der Kreide- 

flora angehört. 

WIDDRINGTONIA REICHII 

ETTINGSH. (VERGL. VELEN. GYMNOSP.D.B. KR. — BAYER, 

PERUCKEVRSTVY 1902; HIER DIE GESAMTE LITERATUR). 

Taf. XXIII. Fig. 1—10. 

Diese Conifere gehört zu den verbreitetsten Pflanzen in den cenomanen 

Kreideschichten Mitteleuropas. In Böhmen und Mähren erscheint sie in jedem 

Fundorte, stellenweise sogar massenhaft. Bei VySerovice z. B. bedeckt sie fast 

alle Schieferplatten, manchmal in bis 40 em langen und schön erhaltenen 

Zweigen. Hier bei VySerovice findet man auch recht häufig Fruchtzapfen und 

zwar in der Credneria-Etage im Bruche des H. Stupecky wieder. Wir haben 
letztens diese Fruchtbildungen in größerer Anzahl aufgesammelt und auch 

männliche Blüten aufgefunden, so daß wir imstande sind, ein vollständiges 
Bild über diese Conifere wiederzugeben. 

Die starken Zweige teilen sich in zahlreiche, lange, fadendünne Ästchen, 

die gewöhnlich in großer Menge parallel auf der Platte verlaufen und das Ge- 

stein vollfüllen. Demzufolge mußten die feinen Ästehen vom Baume herabhän- 

gen, wodurch der Baum ein zierliches Ansehen gewann. Die Blattschuppen 

sind allerwärts abwechselnd, klein, länglich zugespitzt und angedrückt; die 
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fadendünnen Ästchen waren demnach grün. In den Gymnospermen Velenov- 

sky’s ist ein Zweig abgebildet, auf dem rundliche, endständige, männliche 
Blütenzäpfchen sitzen sollen. Dies sind immerhin bloß vegetative. Knospen. 

Wir entdeckten das letzte Jahr drei Widdringtonia-Ästchen (Fig. 8—10), 
welche mit einem walzenförmigen Blütenzäpfchen (Blüte) abgeschlossen und 

sehr schön erhalten sind. Die Staubschuppen sind klein, rhombisch, mit mehre- 
ren Staubbeuteln am unteren Rande und spiralig angeordnet. Die gleiche Form 

zeigen die männlichen Blüten der rezenten Callitris. 

Die stärkeren Zweige tragen nicht selten holzige Fruchtzapfen, welche 

auf den Abdrücken als sehr tiefe, mit schwarzer Kohlenmasse erfüllte, breit 
elliptische Gebilde erscheinen. Wir vermochten nur mit großer Mühe dieselben 

mittels der plastischen Modellarmaße gute Abdrücke zu erzielen und ihre 

wahre Form und Zusammenstellung zu ergründen. Es sind sehr dicke, holzige 

Schuppen, vorne abgerundet, an der Basis verschmälert ohne jegliche Struk- 
tur; nur vorne ist ein kleinliches Nabelchen bemerkbar. Die Schuppen zeigen 

dann denselben Charakter wie die Fruchtzapfen einer Callitris. Ein Zapfen 
enthielt zumeist 4 Schuppen. Auf dem Abdrucke Fig. 3 ist gut zu ersehen, wie 
4 derartige Schuppen verbunden sind und hiemit einen reifen, geöffneten 

Zapfen darstellen. Die übrigen Schuppen sind ordnungslos abgedruckt und 

zum Teil abgebrochen. 

Die Zapfen saßen zu 4—6 seitlich auf dem Hauptzweige, der in manchen 

Fällen (ob allenthalben?) oben weiter fortsetzte und sich verästelte. Der Ab- 

druck Fig. 7 zeigt diese Verhältnisse ganz anschaulich. 

Fassen wir alle diese Beobachtungen zusammen, so erhalten wir das restau- 
rierte Bild der Widdringtonia Reichii etwa wie dasselbe in Fig. 1 wiederge- 

geben ist. Es ist unleugbar, daß hier nur die Verwandtschaft der Gattung 

Callitris (incl. Frenela und Widdringtonia) in Betracht kommt. Die rezenten 
Arten (Afrika) besitzen bald gegenständige, bald abwechselnde Schuppen- 
blätter, wenn auch die Fruchtschuppen paarweise erscheinen. 

Die Widdringtonia Reichii war wohl ein Baum und bildete den dichten 

Waldbestand, indem er ebenfalls einen xerophilen Typus darstellte. In ihrer 

Gesellschaft erscheinen aber bei VySerovice die großblätterigen Holzarten, wie 

Credneria bohemica, Aralia Kowalewskiana, Eucalyptus, Magnolia u. a.,. 

welche die feuchten Lagen am Wasser okkupierten. 

WIDDRINGTONIA OTRUBENSIS. 

VEL.ETVIN. 

Taf. XXIV. Fig.5. 

Bei Otruby in einer schwachen, ockerfarbigen Schicht erscheint zuweilen 

eine Conifere mit höchst dünnen, reichlich und kurz gabelig verzweigten, mit 
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kleinlichen, kurzen, angedrückten Schüppchen bekleideten Ästchen, welche 
auffallend an lebende Frenela-Arten erinnern. Die Schuppen sind abwechselnd, 

was auch die alternierende Stellung der Seitenäste zur Folge hat. Die Wid- 

dringtonia Reichii läßt sich nicht mit ihr identifiziern. Dieselbe besitzt faden- 

dünne, wenig verzweigte, lange, parallel verlaufende Ästchen. 

Die gabelige Verzweigung der Widdringtonia otrubensis kehrt auch bei 

den lebenden Frenelen wieder. 

Weitere Nachforschungen, insbesondere die Auffindung der Fruchtzapfen 

ist wohl noch erforderlich. 

KETTNERIA ELEGANS CORDA 

(CUNNINGHAMIA.) 

Taf. XXIV. Fig. 18. 

Im Jahre 1929 haben wir auf der Vidovle eine größere Partie der pflan- 

zentragenden Tonschiefer entblößt und stufenweise herunter dieselben be- 

arbeitet. Am tiefsten waren die Schichten von Blattzweigen der Kettneria 
elegans voll und voll gefüllt und sehr schön erhalten. Unter ihnen lagen auch 
zahlreiche, ganze Fruchtzapfen, einige noch in Verbindung mit den Blatt- 

zweigen. Einer derselben ist in Fig. 1 abgebildet. Manche Zapfen enthalten. 

zahlreiche Samen unter den Schuppen und auf einem Stücke fanden wir eine 

Schuppe, welcher zwei Samen eingefügt sind. Diese Samen liegen außerdem 

hin und wieder zwischen den Blattzweigen in großer Menge. Sie sind eiförmig, 

etwas zusammengedrückt, unter der Schuppe umgekehrt, am Scheitel mit deut- 
licher Mikropyle versehen. (Fig. 2.) 

Wir kennen nun diese für die Kreide Europas so charakteristische Coni- 
fere ganz vollkommen, so daß man dieselbe leicht im lebenden Zustande zu re- 

staurieren vermag. (Fig. 3.) Die Zapfen fielen nicht von den Zweigen ab, da 

man sie so oft in Verbindung mit den Zweigen vorfindet. Weil die Zweige 

stark sind, so darf man glauben, daß die Zapfen die Hauptzweige beendeten 

und aufwärts gerichtet waren. | . 

EPHEDROPSIS OTRUBENSIS 
VEL.ETVIN 

Taf. XXVII. Fig. 12. 

Bei Otruby erscheinen neben den runden Fruchtzapfen der Sequoia crispa 

noch kleinere, mehr verlängerte, ellipsoidische Zapfen, mit kleinen, rhombischen 

Apophysen und winzigem Nabel inmitten. Sie sind hier sehr häufig, aber selten. 

trifft man dieselben noch in Verbindung mit den Ästen. Diesen Fall stellen 

auch die zwei Zapfen Fig. 1 dar, wo noch andere lange, blattlose Ästchen ver- 
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laufen und gewiß einem gemeinschaftlichen Zweige angehören. Es ist evident, 

daß es die Gattung Ephedropsis ist, welche: wir von Cernikov und Slivenec be- 

schrieben haben, bloß mit dem Unterschiede, daß die hiesigen Zapfen nicht 
rundlich, sondern elliptisch vorliegen und somit eine andere Art vorstellen. 

Die Äste lassen auch hier, wo die Abdrücke überaus schön erhalten sind, 

keine Spur nach etlichen Schuppen oder Blattpolstern wahrnehmen. Die Äste 

waren also blattlos — eine Erscheinung, welche für eine Conifere ganz be- 
fremdend sich erweist. Man dürfte auch annehmen, daß die Ephedropsis über- 
haupt keine Conifere ist und ebenso gut eine Amentacee vorstellen könnte. Die 

Gattung Alnus weist desgleichen ähnliche Zapfen auf. Solange man keine 

festere Anhaltspunkte besitzt, läßt sich schwer ein definitives Urteil hierüber 

fällen. 9 M 
SEQUOIA CYLINDRICA 

VEL ETVIN. 

Taf. AXVI. Fig. 2—l. 

In den grauen Tonen von Slivenee findet man häufig große, vierkantige 
Schuppen, welche wir zuerst für die Sequoia major gehalten haben. Sie sind 
auch von den Fruchtschuppen dieser Art keineswegs verschieden. Demzufolge 

bezeichneten wir dieselben als S. major, welche Deutung ferner durch häufige 

Abdrücke der charakteristischen Blattzweige bestätigt wurde. 

Nun gelangten uns aber die zwei schönen Zapfen Fig. 3, 4 in die Hände, 
von denen der größere im ganzen Umrisse erhalten erscheint, während der 

kleinere bloß der Mittelpartie angehört. Diese Zapfen sind aber von den 

Zapfen von Lobe@ bestimmt verschieden, indem sie kaum über 1 cm stark sind, 

länglich cylindrisch, vorne allmählich zugespitzt und aus spärlicheren Schuppen 

gebildet. Die Schuppenschilder sind sehr schön abgedrückt, so daß man leicht 

den restaurierten Zapfen bildlich darstellen kann (Fig. 2). 

Die Schuppenblätter auf den älteren, dicken Ästen sind kurz und kantig 

herablaufend, auf den endständigen, dünnen Ästchen sind sie hingegen gerade, 

lang nadelförmig, vierkantig und abstehend. Sie sind noch länger als bei 

S. major. 

Die jetzt lebenden zwei Sequoien stellen eigentlich zwei abweichende Sek- 

tionen vor; die eine besitzt flache, lineale, zweireihig gestellte Blätter (8. sem- 

pervirens), die andere runde, sichelförmig gekrümmte, allseits abstehende und 
nicht abfallende Blätter (S. gigantea). Zu diesen zwei Typen zählen nun auch 

alle Kreidearten (z. B. S. fastigiata, S. crispa). Die zwei Kreide-Sequoien, 

S. major und S. cylindrica stellen indessen den dritten Typus dar, mit sichel- 

förmigen Blättern auf den alten Hauptzweigen und mit nadelförmigen, 

geraden, vierkantigen auf den letzten Innovationen und mit verlängerten, 

zylindrischen Zapfen. Dieser Typus ist in der Tertiärperiode ausgestorben. 
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SEQUOIA FASTIGIATA 

STERNB. FL. CRET. II. 

Taf. XXVI. Fig. 2. 

Der Vergleichung halber haben wir in Fig. 2 auch einen Zweig samt einem 

Fruchtzapfen der S. fastigiata von Strädonice wiedergegeben. Die Zapfen sind 
ungefähr gleich groß und gleich geformt wie die Zapfen der S. crispa, nur 

pflegen sie ein wenig verlängerter zu erscheinen. Sie sind bei Strädonice ebenso 

häufig wie diejenigen von S. cerispa bei Otruby. Stellenweise fanden wir auch 

Stücke, die noch den Ästen aufsitzen. Die Blattzweige der S. fastigiata sind bei 
Strädonice sehr gemein, viele Platten sind von denselben voll bedeckt. Sie sind 

ganz anders beblättert als die S. crispa. Die Schuppenblätter sind gerade vor- 

wärts gestreckt (nicht gekrümmt), ziemlich lang, spiralig, am Rücken gekielt. 

Die Äste sind viel dichter verzweigt. 

Die Abdrücke der S. fastigiata bei Strädonice sind regelmäßig von Frene- 
lopsis und S. major begleitet. Die Apophysen der S. major sind hier ungemein 

groß rhombisch (nicht selten über 1 cm breit). 

Aus dem Gesagten ergibt sich nun der Schluß, daß die 4 Kreideseguoien 

(S. major, cylindrica, fastigiata, crispa) am besten bekannt sind. Die S. Rei- 

chenbachii der Autoren halten wir für einen Sammelnamen, unter welchem seit 

jeher verschiedene Arten aufgefaßt werden. Die Sonderung derselben müßte 

lediglich auf Grund des Materials angestellt werden. 

SEQUOIA CRISPA 

VEL. GYMNOSP. D. B. KR, KV&ETENA, 
41, 42, 49, 58. 

Taf. XXVI. Fig. 3—n. 

Diese zierliche und leicht in den Fruchtzapfen sowie auch in den Blatt- 

zweigen erkennbare Art ist in den Schiefertonen bei Otruby (Lidice) sehr 
häufig. Wir besitzen etwa 20 schöne Zapfenabdrücke und zahlreiche Zweig- 

fragmente. Die Zapfen sind beinahe rundlich, mit rhombischen, genabelten 

Schildchen in parastichischer Anordnung. Die Blätter an den Zweigen sind ab- 
wechselnd, ziemlich kurz und sehr stark sichelförmig einwärts gekrümmt. Die 

Äste sind lang und wenig verzweigt. Der restaurierte Zweig, Fig. 3, ist treu 

nach dem Originale durchgeführt. Diese Art war zur Kreidezeit in Böhmen 

weit verbreitet. Wir konnten sie aus den Fundorten bei Lipenec, Jinonice, 

Hloub&tin verzeichnen. 
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PINUS PROTOPICEA 

VEL GYMNOSP.T. VI 

Taf. XXVI. Fig.n. 

Von dieser merkwürdigen Zapfenart existierte bisher bloß das in den 

Gymnospermen d. b. Kr. abgebildete Stück von VySerovice. Velenovsky hat da- 

selbst auch eine gute Restauration desselben wiedergegeben. Die Schuppen- 
bildung (ohne Apophysen) sowie die parastichische Anordnung läßt keinen 
Zweifel zu, daß wir da eine echte (die älteste) Picea vor uns haben. 

Nun fand H. Stupecky (Vyserovice) im Sandsteine noch ein zweites Stück 

(Fig. 1) von derselben Form und Größe. Die Schuppen sind gewölbt, flach, 

vorne stumpf oder schwach ausgerandet. Auf dem Negative ist noch die Rhachis 

wahrzunehmen, aus der die Gefäßstränge in die Schuppen heraustreten. Auf 

den abseits gebrochenen Schuppen ist gut die kurze, spitzige Stützbraktee er- 

kennbar. Unten, wo die Schuppenbasen erhalten erscheinen, sind ganz schön 
die zwei Achselsamen zu sehen. Untersucht man die Schuppen der lebenden 

Picea excelsa, so findet man, daß die untere Hälfte dicker, holziger ist als die 

obere. Dasselbe erscheint auf den quer gebrochenen Schuppen der Protopicea. 

Die Schuppen der Picea excelsa sind kürzer und zahlreicher als an der Proto- 

picea. — Es sind also sämtlich Merkmale, welche die Gattung Picea gut kenn- 

zeichnen. | 

. Das Vorhandensein der Gattung Picea in der alten Kreide ist von großer 
Wichtigkeit, indem man allgemein der Meinung war, daß die Picea einen 

modernen, jungen Coniferentypus darstelle. Beiderlei Gattungen Pinus und 

Picea sind gleichen Alters wie die Sequoien und Araucarien, nur haben die 

Araucariaceen und Taxodineen ihre Fortentwicklung in der Neuzeit eingestellt, 

während die Abietineen sich reichlich fortpflanzen und rassenweise spalten. 

Die photographische Aufnahme gibt leider nur verwischte Detaile wieder. 
Die Photographie taugt zur Darstellung der phytopaläontolog. Objekte recht 

wenig. Jeder Phytopaläontologe soll ordentlich zeichnen kennen. 

DIPLOSTROBUS STUPECKYANUS 
..o. VEL ETVIN. 

Taf. XXV. Fig. 2—11. 

(Echinostrobus squamosus Vel. e. p. Gymnosp. d. b. Kr. tab. VI. — Kvötena 

cesk. cenom. str. 9, t. II, 2. — E. Bayer. Fytopal. pfisp. kr. vr. per. 1914, str. 

29. — Spermatostrobus suspectus Fl. cret. II.). 

Die vorliegende Pflanzenfossilie bezeugt am besten, wie schwer es fällt 

Pflanzenreste aus älteren Perioden systematisch und morphologisch zu analy- 

sieren, insbesondere wenn man mangelhafte Fragmente zur Verfügung hat 
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und die Pflanze einem ausgestorbenen, fremdartigen Typus angehört. Eine 

ähnliche Geschichte hat beispielsweise auch die Krannera durchgemacht. Es 

wurde auch schon die Meinung geäußert, daß die Kreideflora keine fremd- 

artige Gattungen, welche den rezenten unähnlich wären, enthalte. Wir finden 

hingegen, daß im Gegenteil die Kreideflora eine Menge Pflanzentypen auf- 

weist, welche in dem rezenten Pflanzensysteme kein Analogon vorfinden. Der 

im Nachstehenden geschilderte Diplostrobus beweist es zur Genüge. 

In den grauen Schiefern bei Vyserovice, und zwar im Steinbruche des H. 

Stupecky in jener Etage, wo die Aralia Kowalewskiana und Credneria 
bohemica häufig vorkommen, findet man recht häufig elliptische, 1—2 cm 
lange Zäpfchen, die überall zu zweien verbunden sind. Sie sind nur unten ver- 

wachsen, in der ganzen oberen Partie aber frei und im scharfen Winkel ab- 

stehend. Auf der Schieferplatte sind sie plastisch gewölbt und stellenweise der- 

maßen verkohlt, daß sie untere und obere Epidermis zeigen, demzufolge einen 

dicken Körper, nicht vielleicht eine lederige Schuppe darstellen. An der Basis 

ist eine scharf begrenzte, rhombische Narbe wahrzunehmen, mit einem Punkte 

in der Mitte. Dann folgen spiralig zahlreiche dicke, kleine Schuppen, während 

die ganze obere Partie elliptische, größere, stumpfe Schuppen zeigt, die ein 

kurzes, vorwärts gekrümmtes Spitzchen tragen. Seitlich auf dem Abdrucke sind 

dieselben gut zu sehen, auf der Fläche sind sie als runde Tüpfel bemerkbar. 

Bayer hat schon dieselben richtig abgebildet. 

Die Schuppen mußten der ganzen Länge nach verwachsen gewesen sein, 

sie treten niemals auseinander und nirgends findet man gebrochene Zapfen, 

wie es z. B. regelmäßig bei den Sequoien der Fall ist. Sie sind demnach auf 

die gleiche Weise verwachsen wie die Juniperus-Zapfen, nur sind sie holzig, 

nicht beerenartig. Sie enthielten wahrscheinlich bloß einen Samen, was auch 

der Umstand bestätigt, daß man nicht selten in der Mitte ein länglich-ellipsoi- 
disches Körperchen ersieht. Die spiralige Anordnung der Schuppen stimmt 

indessen mit den paarigen Fruchtschuppen der Cupressineen nicht überein. 

Ist sie überhaupt eine Conifere, müßte man dieselbe in den Taxodineen unter- 

bringen. | | 
Da nun die groben, dichten, kurzen Schuppen an der Basis der Doppel- 

zapfen eine ziemliche Ähnlichkeit mit den Schuppenblättern des Echinostrobus 

squamosus haben, hat Velenovsky (l. c.) die Doppelzapfen mit dem Echino- 

strobus squamosus vereinigt. Es wurden aber neulich in Mähren bei Kunstät, 

unweit Jevicko zahlreiche schöne Zweige des Echinostrobus squamosus ent- 

deckt, wo auch reife Zapfen vorkommen. Diese Zapfen sind aber ganz anders. 

gebildet, an runde Zapfen irgendeiner Sequoia erinnernd. | 

E. Bayer (l.c.) bildet fernerhin lange, zylindrische Zapfen, von welchen er 

richtig sagt, daß sie aus den Doppelzapfen zusammengesetzt sind. Wir haben nun 

das Glück gehabt, diese 4—12 cm langen, zylindrischen, großen Zapfen in der 
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untersten Etage eben in Gesellschaft der Doppelzäpfchen in vielen Exemplaren 

vorzufinden (Fig. 4, 5, 6, 7). Die Zentralspindel ist federdick und mit den- 

selben Narben gekennzeichnet, wo die Doppelzäpfchen aufsaßen. Die narben- 
tragenden Zentralachsen waren längst Velenovsky bekannt, er vermochte aber 
ihre Zugehörigkeit nicht zu enträtseln. Auf manchen Zapfen ist schön zu sehen, 

wie die Doppelzäpfchen auf der Zentralachse eingefügt sind. Das Fragment 

Fig. 7 stellt eben einen Zweig dar, dessen Sammelzapfen 4 Doppelzäpfchen 

trägt. Es ist wohl vorauszusetzen, daß die ausgereiften Doppelzäpfchen von der 

Zentralspindel abfielen, so daß bloß die Spindel mit den Ansatznarben übrig 
blieb. Velenovsky hat schon im Jahre 1889 ein derartiges Zapfenfragment 
(Kvet. &. c. Taf. II, 12) abgebildet. 

Der zylindrische Sammelzapfen beendigt regelmäßig einen groben, dieken 

Ast. Unter dem Sammelzapfen aber entspringen beiderseits oder nur auf einer 

Seite lange Seitenäste, welche den Zapfen hoch übergipfeln. Es liegt da also 
eine dichasische Verzweigung vor. Derartige Äste sind in der erwähnten 
Schicht allerwärts gemein und sind leicht nach den dicken, kegeligen Seiten- 
knospen gekennzeichnet. Die die Knospen umgebenden Schuppen sind den- 

jenigen an der Basis der Doppelzäpfchen ähnlich. Die Oberfläche der Äste zeigt 

indessen weder Schuppen noch Blattpolster oder etliche Blattnarben. Schuppen- 
blätter erscheinen bloß unter dem Sammelzapfen als niedrige, breitkegelige 
Höcker, die aber an älteren Zweigen gänzlich verschwinden. Nur die jungen 

Äste zeigen auf den Abdrücken kleine, runde Höckerchen. Sie bewahren spira- 

lige Anordnung. Die stärkeren Äste sind bis 6 em dick. Es ist mit Recht anzu- 

nehmen, daß sie einem großen Baume angehörten. 

Welche Stelle dürfen wir diesen Pflanzenresten im Systeme ausweisen? 

Sollte es eine Conifere sein, so findet man nichts ähnliches weder unter den 
lebenden noch unter den ausgestorbenen Gattungen. Als Conifere müßte der 

Diplostrobus bloß den Taxodineen oder den Taxaceen zugereiht werden. 

Zwischen den beiden Zäpfchen ist wohl die verkümmerte Hauptachse anzu- 

nehmen, welche bei den Taxaceen bekannt ist. Die Verwachsung der Schuppen 

erscheint bei dem Fodocarpus. Die Blattform kehrt bei der Microcachrys 
wieder. 

Im zweiten Teile unserer Flora eret. Taf. XI haben wir einen dubiösen 

Pflanzenabdruck abgebildet und mit einem provisorischen Namen Spermato- 
strobus suspectus belegt. Es ist nun ersichtlich, daß es ein schlecht erhaltener, 

in der Mitte gebrochener Sammelzapfen des Diplostrobus ist. Die scharfen 

Achsennarben, die wir mit Sporangien verglichen, sind die Narben nach den 

abgefallenen Doppelzäpfchen. 

Bei VySerovice entdeckten wir das letzte Jahr einen großen Zweig von 
40 cm Länge, dessen drei Äste mit drei Sammelzapfen abgeschlossen sind. 
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Wegen des Raummangels auf unseren Tafeln konnten wir die Abbildung dieses 
schönen Exemplars nicht bringen. 

Es ist noch zu betonen, daß die Diplostrobusschicht nur von geringer 
Stärke und geringem Umfang ist und eben dieses Jahr (1930) vom Besitzer 

weggefahren wird, so daß der Fundort des Diplostrobus auf immer ver- 

schwindet. Wir besitzen aber in unseren Sammlungen eine schöne, reichhaltige 

Kollektion von Doppelzäpfchen und Sammelzapfen des Diplostrobus. 

Kürzlich haben wir 3 Sammelzapfen samt Zweigen und mehrere Doppel- 
zäpfchen in dem berühmten Fundorte bei Otruby entdeckt. Diese sind aber 

viel kleiner. Der Sammelzapfen ist bloß 3—4 cm lang, oben mehr zugespitzt. 

Die Doppelzäpfchen sind halb so groß wie diejenigen von VySerovice. Es 
handelt sich hier gewiß um eine andere Art derselben Gattung. Sie soll den 

Namen Diplostrobus otrubensis tragen. = 

DICHANDRIUM CRETACEUM 
VEL.ETVIN. 

Taf. XXIV. Fig. 6. 

Die drei abgebildeten Doppelblüten dienen als Beispiele von Abdrücken, 

welche bei Otruby gemein vorkommen. Es sind zylindrische, stumpfe Kätzchen, 

allenthalben zu zwei, paarig an der Basis verbunden und hier von größeren, 

breiten Schuppen umgeben. Wenn das Kätzchen inmitten gebrochen erscheint, 

so treten aus der Zentralachse senkrechte Streifchen, am Rande in bogenför- 

migen Linien endigend. Unter diesen Linien sind zahlreiche ellipsoidische Kör- 
perchen wahrzunehmen. Wenn das Kätzchen nicht gebrochen, sondern von der 

Oberfläche abgedruckt ist (so zumeist schön an der Spitze), so sind deutlich 

rhombische Schildchen bemerkbar, unter denen am Rande 8—4 runde Kör- 
perchen hervortreten. | | | | 

Aus diesen Detailen stellt sich deutlich eine männliche, aus zahlreichen 
Antheren zusammengesetzte Blüte einer Conifere heraus. Die Anthere mit 3 

bis 4 Staubbeuteln weist klar auf eine Taxodinee hin. Diese Staubbeutel 

sind auf den Abdrücken überall gut zu sehen. Ihre spiralige Anordnung ist 
desgleichen unverkennbar. | 

Wir haben es für sicher gestellt, daß die Doppelblüten dem Diplostrobus 
angehören, welcher auch bei Otruby vorkommt. Aus der Morphologie ist be- 

_ kannt, daß die männlichen und weiblichen Organe in den diklinischen Blüten 

regelmäßig auf dem gleichen Plane aufgebaut werden. Die weiblichen Doppel- 

zäpfchen des Diplostrobus erscheinen infolgedessen auch im männlichen Ge- 

schlecht als Doppelblüten. Ja, es ist beachtenswert, da auch hier eine Hälfte 

stets größer als die andere erscheint, daß beide aus einer runden Narbe an der 
Basis hervortreten. Ä 
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Auf Grund dieses Verhaltens müssen wir im oben beschriebenen Diplo- 

strobus eine unleugbare Conifere erblicken und zwar aus der Familie der 
Taxodineen, wohl eine wunderliche Conifere, die in der nachfolgenden Periode 

spurlos verschwindet. Sie stellt wiederum einen xerophilen, blattlosen Baum- 
typus wie die Frenelopsis, Ephedropsis, Widdringtonia u. s. w. dar. 

CERATOXYLON LATERALE 
VEL ETVIN. 

Taf. XXVII. Fig. 3—r. 

Bei VySerovice trifft man in den grauen Schiefern nicht selten auf dicke 

und dünne Äste, welche weder Blätter noch Schuppen tragen, aber in regel- 

mäßigen Abständen rundliche Gruppen schnabeliger Früchte zeigen. Hin und 

wieder scheinen zwar kleine Schüppchen in Erscheinung zu treten, aber die- 

selben sind schlecht erhalten. Die Glomeruli zeigen innen etliche kleine Kör- 

perchen, am Grunde aber deutliche, kleine Schuppenblättchen. Über denselben 
erheben sich zwei größere (höchstens 14, cm) ellipsoidische Früchte mit einem 
langen, schmalen Schnabel. In den Fragmenten, Fig. 5, ersieht man dieselben 

Zweige, aber im Blütenstadium, wo die zwei Schnabelfrüchte als kleine Frucht- 

knoten aus einem schuppentragenden Receptaculum hervortreten. 

Wir vermochten nicht festzustellen, ob vielleicht in einem Knäuel mehrere 

Receptacula enthalten sind, weil auf dem Abdrucke die obere Partie im Sub- 
strate verdeckt bleibt. Es ist ebenso schwerlich zu ergründen, ob die Frucht 
eine Achaene oder eine mehrsamige Kapsel war. Das ist immerhin festgestellt, 

daß die Blüten- und Fruchtzweige rein weiblich sind, während das männliche 

Geschlecht derzeit unbekannt bleibt. Fast dürfte es scheinen, daß hier eine 
Apetale oder eine Conifere vorliegt. 

Die bereits beschriebenen Fossilien erinnern lebhaft an die Fruchtzweige 

des Diceras cenomanicus, dessen Früchte aber die Äste terminal abschließen. 

Es könnten letzthin zwei Arten der gleichen Gattung sein. Das basale Recepta- 

culum könnte auch mit den analogen Gebilden der Cupuliferen verglichen 

werden. M Ä 

Ceratoxylon laterale kommt auch häufig in den plastischen Tonen bei 
Slivenee vor. Diceras cenomanicus Vel. wurde von VysSerovice beschrieben. 

ANTHODIUM INVOLUCRATUM 

VELETVIN. | 

Taf. XXV. Fig. 12. 

Die Fig. 12 stellt eine merkwürdige Infloresceenz dar. Aus einem mehr- 

schuppigen Involuerum tritt eine lange dünne, einfache Achse hervor mit 6 

Paaren walzenförmigen Kätzchen besetzt. Diese sind von kleinen Körnern be- 
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deckt, in spiraliger Anordnung. Es sind kleinliche Schildehen mit einem Nabel 

inmitten. Das könnten wohl Antheren sein, denn für Blüten wären sie zu 

winzig. Die. Achse ist oben abgebrochen, sie dürfte aber noch mit einem Blüten- 

paare fortsetzen. M 

Es ist am wahrscheinlichsten, daß diese einzige Fossilie eine Blüten- 
inflorescenz darstellt und vielleicht einer Conifere angehört. Die Kätzchen 

wären demnach männliche Blüten, welche im Jugendstadium im Involuerum 

eingehüllt waren. Wir denken z. B. an die zusammengesetzte männliche Inflo- 

rescenz des Pseudolarix Kämpferi, wo ebenfalls ein Hüllkranz existiert. 

Was für eine Conifere unser Anthodium darstellen sollte, muß ohnehin der 
Ergründung der künftigen Forscher überantwortet werden. Der Zweig unter- 

halb der Inflorescenz zeigt keine Blattbildungen. Den schönen Abdruck fanden 

wir im Jahre 1930 bei VySerovice im Steinbruche des H. Stupecky. 

CERATOCARPUS FENDRYCHI 
VEL ETVIN. 

Taf. XXXI. Fig. 5—. 

Die abgebildete Fruchtkapsel wurde in den grauen Schiefern bei Otruby 
in drei Stücken gefunden. Die Abdrücke zeigen eine dicke, holzige Natur und 
sind aus drei gleich großen Klappen gebildet. Die Klappen sind elliptisch, in 

der Mitte tief gekielt und vorne in zwei gleiche Hörner auslaufend. Sie 
schließen gewiß eine dreikantige Kapsel zusammen, welche Samen enthielt. Zu 

welcher Gattung und aus welcher Familie ist die Frucht zu zählen, bleibt 

. derzeit dahingestellt. 

Das Fragment Fig. 8 zeigt an der Basis drei kleine Grübchen, welche 

vielleicht den Ansatzstellen der Samen entsprechen. An demselben Fragmente 

ist die dritte Klappe abgebrochen. Die Fläche der Klappen ist runzelig auf der 
Innenseite. In Fig. 7 ist die ganze Frucht in restaurierter Form anschaulich 

wiedergegeben. 

MYRICANTHIUM AMENTACEUM 

VEL. 

Taf. XXVI. Fig. 59. 

Die schmalen, mit stumpfen Schuppen spiralig besetzten Inflorescenzen 

dieser Art begleiten ungefähr alle pflanzentragenden Sedimente des böhmischen 
Cenomans. Nur selten findet man dieselben mit der dicken Achse in Verbin- 

dung. Diese Achse scheint gliederartig einer anderen noch stärkeren Spindel 

aufzusitzen, so daß man eine zusammengesetzte Inflorescenz annehmen darf. 
Auf einem Stücke ist wenigstens noch ein Überbleibsel der gemeinsamen Spindel 

bemerkbar. Die schmalen Ähren mußten auch gliederig herabfallen, weil sie 
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überall so häufig vorzufinden sind. Die Schuppen an denselben sind nicht dicht, 

häufig, vorne rund, an der Basis ein wenig verschmälert, ohne jegliche 

Struktur. In ihrer Achsel ist nichts zu sehen, selten wann etliche Fäden, viel- 

leicht Überreste nach den Staubfäden. Es dürften sie demnach männliche 

Ähren darstellen. Auf der gemeinsamen Achse sind sie gegenständig. 

Viel seltener trifft man ähnliche Blütenähren, welche aber mit rundlichen 
Körperchen besetzt sind und allerwärts der gemeinsamen Achse aufsitzen 
(niemals einzeln). Unter den runden Körperchen sind zahlreiche, winzige 

Schüppchen zu sehen (Fig. 9). Wir halten diese Abdrücke für weibliche Organe 
und zwar im Fruchtstadium. Die Früchte waren rundliche Achänen von 
geringer Größe. 

Velenovsky hat schon im Jahre 1889 (Kvötena, Taf. II) richtig diese Inflo- 
rescenzen zu einer Art hingezogen, nur glaubte er, beiderlei Geschlecht habe die 

gemeinsame Achse zusammengesetzt, während die heutigen Kenntnisse für den 

diklinischen, vielleicht zweihäusigen Charakter zeugen. 

Der genannte Autor wollte die beschriebenen Inflorescenzen mit den Myri- 

caceen vergleichen (nach dem Vorgänger Heer). Die Ähren dieser Familie sind 

hingegen einfach, die zusammengesetzten Inflorescenzen nicht. bildend. Zu 

dieser Verwandtschaft ist eher die im ersten Teile der Fl. cret. abgebildete 

Myrica decidua zu zählen. Es ist auffallend, daß das Myricanthium amen- 

taceum dort am häufigsten erscheint, wo gleichzeitig Blattabdrücke der 

Dewalquea coriacea zutage treten. In den Sandsteinschichten oberhalb Jinonice 
erscheinen diese Blätter fast allein massenhaft und gleichzeitig werden sie vom 

Myricanthium in großer Menge begleitet. 

“ Wenn nun diese Darlegung sich als richtig bewährt, so ersehen wir in der 
Dewalquea tatsächlich einen gänzlich fremden Typus unbekannter Verwandt- 

schaft. Die zusammengesetzte Inflorescenz findet allerdings unter den Amen- 

taceen kein Analogon. Es wäre vielmehr an eine Piperacee zu denken.- 

INVOLUCRUM TRIPTERUM 

VEL. ET VIN. 

Taf. XXIV. Fig. 12—18. 

Den in natürlicher Größe abgebildeten Abdruck Fig. 12 fanden wir im 

Jahre 1930 bei Otruby. Derselbe ist sehr schön erhalten. Er besteht aus 3 stark 

lederigen Blättchen, deren zwei sich vorne an der erweiterten Basis vereinigen, 

während das dritte die beiden von außen deckt. Die Blättchen sind zugespitzt 
und scharf gezähnt, mit 3 Parallelnerven. Am Grunde ist eine scharfe Ansatz- 

stelle erkennbar, wo wahrscheinlich eine Frucht saß. Eine feinere Nervatur ist 
‘nicht vorhanden. 

Diese drei Blättchen stellen entweder eine Partie eines mehrblättrigen 



Involuerums oder eine dreiblätterige Cupula auf die Art, wie man sie bei der 

Gattung Carpinus vorfindet. Späterhin fand H. Fr. Fechtner noch einzelne 

Blättchen, aus welchen könnte man die erste Meinung annehmen, nämlich ein 

mehrblätteriges Involucrum, welches zuletzt in einzelne Blättchen zerfiel. Die 

systematische Zugehörigkeit ist schwerlich anzudeuten. | 

ANCORAECARPON CRISTATUM 

VEL. ET VIN. 

Taf. XXVI. Fig. 6. 

Die im Bruche dargestellte Frucht von Otruby stellt die wunderbarste 

Fruchtbildung in der böhm. Kreideflora dar. Wir besitzen von derselben drei 
ganze, gleiche Stücke. Die Frucht war hart, fast kugelig (im fossilen Zustande 

mit Kohlenmasse erfüllt), stiellos, auf der Oberfläche mit rigiden, kegelför- 

migen Stacheln besetzt, welche am Ende eine ankerartige Crista tragen. Der 

Inhalt ist solid, ohne etwaige Fächer oder Samen. Die Frucht war demzufolge 

eine Nuß oder eine Achäne. 

Da diese Frucht keine Verbindung mit einem Zweige oder einem Frucht- 

stande aufweist, so muß es derzeit dahingestellt werden, ein Urteil über ihre 

Verwandtschaft zu fällen. Man kann auch an eine krautartige Pflanze denken. 

GLOBOCARPON OTRUBENSE 

VEL ET VIN. 

Taf. XXIV. Fig. 15. 

Diese abgebildete Frucht von Otruby kommt recht häufig in diesem Fund- 

orte vor. Sie ist rundlich, unten mit einem kurzen, dicken Stiel, welcher sich 
gliederig von der Aufsatzstelle trennte. Innerhalb ist ein fester Kern diffe- 

renziert. | 

Die Zugehörigkeit ist freilich schwer zu ermitteln, solange man dieselbe in 

Verbindung mit der Mutterpflanze nicht findet. Ähnliche Früchte haben wir 
bei Lobe@ entdeckt und dieselben mit Feildenia obtusa vereinigt. Diejenigen 

von Otruby sind nur etwas kleiner. Bei Otruby kommt indessen die Feildenia 
nicht vor, was allerdings ihr Vorkommen daselbst nicht ausschließt. 

HYMENAEA PRIMIGENIA 

SAP. 

Taf. XXXI. Fig. 2—8. 

Wir geben bildlich zwei Probestücke der längst bekannten Blätter der 

Hymenaea primigenia wieder, welche wir in den Credneria-Schichten bei Vy- 
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Serovice im Jahre 1929 sehr häufig vorfanden. Sie sind prächtig erhalten und 

zeigen schön die typische Nervatur. Sie waren sehr lederartig und erscheinen 

allenthalben paarweise zu einem starken Stiel verbunden. Sie sind fast zweimal . 
so groß wie das Diplophyllum eretaceum Vel. et Vin. von Cernikov (vergleiche 
Fl. cret. III). 

STERCULIA LIMBATA 
VEL. 

Taf. XXXI. Fig. 8—10. 

_ Bei Otruby erscheint diese Blattart recht häufig, drei Stücke von derselben 

haben wir abgebildet. Sie sind bald dreilappig, bald fünflappig, aber immer viel 
kleiner als die große St. Kodymi Fl. cret. II. Die feinere Nervatur ist unkenn- 

bar. Die umfassende Blattspreite an der Basis läßt die Art auch in kleinen 
Bruchstücken gleich wiedererkennen. 

TRIPHYLLUM FECHTNERI 
VELETVIN 

Taf. XXXlI. Fig. 6—7. 

Die abgebildeten Blätter von Otruby erinnern stark an die Blätter der im 

böhm. Cenoman allgemein verbreiteten Aralia Daphaophyllum Vel., die wir 

auch in einem Stücke bei Otruby trafen. Unsere Blattabdrücke sind indessen 

viel kleiner, größtenteils stark ungleichseitig, schmäler und kurz gestielt. Auf 

dem Handstücke Fig. 6 erblickt man drei derartige Blätter, wie sie zu einem - 

gemeinsamen Stiele zusammenlaufen, wobei die seitlichen ungleichseitig, das 
mittelständige symmetrisch erscheinen. Die Nervatur ist aus 3 Basalnerven und 
etlichen, schwach kennbaren Secundärnerven gebildet. Über ihre Verwandt- 

schaft läßt sich nichts bestimmtes sagen. Man könnte an eine Bignoniacee 
denken. 

PSEUDOGINGKO BOHEMICA 
VEL. ET VIN. FL CRET. I 

Taf. XXXI. Fig. 38. 

Diese Blattart ist in der untersten Etage bei Otruby sehr häufig, nur ist es 
nicht so leicht ganze Exemplare zu gewinnen. Das abgebildete ist ungefähr ganz 

erhalten. Die Form dieser Blätter ist sehr veränderlich, insbesondere was die 

Teilung anbelangt. Manchmal erscheinen sie fast stielartig fiederteilig, anders- 

mal sind sie nur gelappt. Auch die Größe variert beträchtlich. 

Es steht heute fest, daß diese Blätter mit den Gingkaceen nichts zu 

schaffen haben. Die Hauptnerven entsenden zahlreiche Seitennerven, was bei 
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“einer Gingkacee unmöglich ist. Die ausgesprochene Meinung, sie dürften den 

Proteaceen einverleibt werden, findet nun auch in dem Momente Bekräftigung, 

daß die Proteaceen in der Flora von Otruby so reichlich entwickelt sind. 

MYRICOPHYLLUM DENTICULATUM 

VEL. ET VIN. 

Taf. XXX. Fig. 8—11. 

Die abgebildeten Blätter von VySerovice erinnern lebhaft an die weit verbrei- 

teten Blätter Myr. Zenkeri Ettings., sie erweisen sich aber als ganz verschieden. 

Das Myr. Zenkeri ist größer, breiter (nicht selten bis 5 cm breit), am Rande 

grob und tief gezähnt, mit dichterer Nervatur versehen. Das Myr. denticulatum 

zeigt nur entfernte, winzige Zähnchen am Rande, eine allmähliche Zuspitzung 

und sehr charakteristische, bogenförmig weit vor dem Rande anastomosierende 

Sekundärnerven.Die systematische Stellung ist zur Zeit fraglich. 

CUSSONIA PARTITA 

VEL. 

Taf. XXX.Fig.5. 

Dieses Blattfragment ist zwar sehr elend, aber wenn es besser erhalten 

wäre, stellte es ein wunderbares Blatt dar. Es wurde bei VySerovice im Jahre 

1930 gefunden. Das Blatt mußte handförmig gefiedert sein, mit 3 Segmenten, 

welche gliederig abfielen, was an der Insertion gut zu sehen ist. Der Stiel ist 

unten abgebrochen. Das Fragment zeigt gewissermaßen eine Ähnlichkeit mit 

den Blättern von Hodkovice, welche Velenovsky als Cussonia partita beschrie- 

ben hat. Das VySerovicer Fragment ist bloß als die erste Spur dieser Ver- 
wandtschaft bei VySerovice anzusehen. 

TERNSTROEMIA CRASSIPES 

_ VEL 

Taf. XXX. Pig. 4. Taf. XXXI.Fig.1. 

Die zwei abgebildeten Blattfragmente sind überaus schön erhalten, insbe- 

sondere was die Blattbasis und die Nervatur anbelangt. Die groben Zähne am 

Rande und der am Grunde starke Mittelnerv sind sehr charakteristisch. Diese 

Blattart ist bei VySerovice ziemlich selten. Ihre Benennung ist freilich provi- 

sorisch eingeführt. ” | 
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| BRESCIPHYLLUM CRETACEUM 
VEL.KVET.C.CEN. 1889. 

Taf. XXIX. Fig. 9—10. 

Beide abgebildeten Blätter stimmen gut überein mit den Originalen des 

Autors. Sie sind durch die keilförmige,. ganzrandige Basis und die grob ge- - 

zähnte Vorderpartie ausgezeichnet. Die Nervatur tritt nur schwach hervor und 

ist derjenigen des Cissophyllum exulum nicht ähnlich. 

CISSOPHYLLUM EXULUM 
VEL.KVET.C.CEN. 1889. T. VI. 

‚Taf. XXIX. Fig. 11—14. 

Die vier abgebildeten Blätter von VySerovice geben das beste Bild über 

diese Blattart wieder. Sie zeigen 5 Basalnerven, sehr große und nicht selten 

unregelmäßige Zähne, fast dreieckige Form und schwach hervortretende Ner- 

vatur. Ihre Ähnlichkeit mit den Vitaceenblättern ist wahrlich unleugbar. 

BOMBACIPHYLLUM CORIACEUM 
| VEL ET VIN 

Taf. XXIX. Fig.?. 

Das einzige schöne Blatt von Vyserovice zeigt eine derbe Consistenz, aber 

gar keine Nervatur, den Mittelnerv ausgenommen. Vorne ist dasselbe borsten- 
artig zugespitzt, übrigens ganzrandig. Die Verwandtschaft ist bisher schwer 

zu ergründen. Man findet höchstens derartige Blätter in der Familie der 

Bombaceen. | 
DRYANDRA BAYERI 

VELETVIN. 

Taf. XXVIII. Fig. 10. Taf. XXIX. Fig. 6. Taf. XXXI. Fig. 5. 

Als Beispiele haben wir einige Blätter dieser schönen Art von Otruby ab- 
gebildet, welche wir bei Otruby im Jahre 1930 gefunden haben. Hier sind sie 

sehr häufig und zeigen mannigfaltige Form. Ihre Ähnlichkiet mit den Pro- 

teaceen ist noch deutlicher klargelegt. 

EPACRIDIPHYLLLUM QUINQUENERVIUM | 
_VELETVIN. 

Taf. XXVII. Fig.?. 

Die zwei Blätter Fig. 7 von Otruby ist alles, was wir von dieser Art be- 

sitzen. Sie lassen sich immerhin mit keinen bekannten Kreideblättern identifi- 

zieren. Das eine ist an der Basis abgebrochen, das andere an der Basis stumpf 

und wahrscheinlich stiellos. Die Consistenz ist überaus lederartig, die Spreite 
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zeigt 5 Basalnerven, die zwei äußeren erreichen aber nur die Blatthälfte. Keine 

andere Nervatur ist bemerkbar. Weiteres Material ist noch erforderlich. 

Die Blättchen zeigen eine auffallende Ähnlichkeit mit den rezenten Arten 

der Gattung Epacris. 

PROTEOPHYLLUM SUBTILE 
BAYER. VERGL. FL. CRET.L 

Taf. XXXI. Fig. 1-8. 

Diese beblätterten Zweigfragmente gehören bestimmt zu der als Proteo- 

phyllum suktile 1. ce. angeführten Blattart. Die schmalen, grazilen, fein und 

spärlich gezähnelten Blätter sind in allen Schichten bei Otruby gemein und 

bedecken stellenweise ganze Platten. Es ist nunmehr beachtenswert, daß eine 

weißliche Schicht, welche zahlreiche Abdrücke dieser Blattart enthält, gleich- 

zeitig zahlreiche Früchte des Asterocelastrus aufweist. Die Fig. 2 ist eben aus 

dieser Schicht entnommen und zeigt eine Asterocelastrusfrucht. Es gibt hier 

auch solche Platten, wo unzählige Asterocelastrusfrüchte beisammen liegen 
mit den Prot. subtile gemischt. Es liegt daher der Gedanke nahe, die beiden 

Fossilien gehören zu derselben Mutterpflanze, einem Baume oder Strauch. Die 

Form der Blätter, die Zahnung sowie die Nervatur entsprechen ziemlich gut 

den Blättern der Celastraceen. | 

PROTEOPHYLLUM LAMINARIUM 
VEL. KVET.C.CEN. 1889. T. IV, 7. 

Taf. XXIX. Pig. 8. 

Die zwei abgebildeten Blätter von Otruby stellen einen hier häufigen 

Blattypus dar, welcher sehr an Conospermites hakeaefolius von der Vidovle 

erinnert. Diese Conospermites-Blätter sind aber viel breiter, kürzer zugespitzt, 
manchmal fast elliptisch, während diejenigen von Otruby lang-lineal und all- 

mählich zugespitzt erscheinen. Die Nervatur ist aus zahlreichen Parallelnerven, 

welche unter spitzen Winkeln vom Mittelnerv abspringen, gebildet. Hiedurch 
sind sie auch von den Eucalyptus-Blättern weit verschieden. Die Consistenz 

des Proteophyllium laminarium ist derb lederartig. 

Die Blätter der rezenten Gattung Conospermum sind unserer Blattart 

auffallend ähnlich. Ä 

PROTEOPHYLLUM ENERVIUM 
VEL.ETVIN. 

Taf. XXX. Fig.?. 

Das Blatt Fig. 7 ist das einzige Stück, welches wir von Otruby hergebracht 

haben. Dasselbe ist derb lederartig, länglich, ganzrandig, sehr kurz gestielt und 
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vorne stumpf. Aus der Nervatur ist bloß der Mittelnerv bemerkbar. Die 
systematische Zugehörigkeit bleibt derzeit fraglich. 

PROTEOPHYLLUM SAPORTANUM 

VEL.KVET.C. CEN. 1889. T. V. 

Taf. XXIX. Fig. 1. Taf. XXX. Fig. 6. 

Die abgebildeten Blätter von Otruby sind hier als Musterstücke ausge- 
wählt. Sie sind bei Otruby häufig und sehr schön erhalten. Die eigenartige 

Nervatur, die scharfen Zähne am Rande kehrt nicht selten auch bei den leben- 

den Proteaceen wieder. Die Form und Größe ist indessen variabel. Man kann 

mit Recht erwarten, daß bei Otruby auch die Früchte derselben Art vor- 

kommen. 

PROTEOPHYLLUM CISSIFORME 

VEL.ETVIN. 

Taf. XXVII. Fig. 13—18. 

Von dieser zierlichen Blattart fanden wir bei Otruby noch mehrere 

Exemplare. Die Blätter sind veränderlich, bald mit schmalen Lappen, bald breit- 
lappig. Der Mittelnerv ist sehr dünn und das Netzwerk beiderseits bloß auf 
den breitlappigen Blättern schwach angedeutet. Die schattierten Teile sind 

erhalten, die weißen ergänzt. 

PROTEOPHYLLUM ARALIOPSIS 
VEL.ETVIN. FL CRET.I. 

Taf. XXX. Fig. 2—8. Taf. XXIV. Fig. 14. Taf. XXVII. Fig. 9. 

Taf. XXIX. Fig. 8—5. 

Von dieser interessanten Blattart haben wir in den letzten zwei Jahren 

bei Otruby eine ganze Kollektion zusammengebracht, welche überraschende 

Resultate ergab. Die Blattform ist dermaßen veränderlich, daß man schwerlich 

zwei gleiche Blätter findet. Am häufigsten sind sie mehr oder. weniger drei- 
lappig (Fig. XXVIII, 20, XXIX, 4, 5, XXX, 2, 3). In dieser Gestalt erinnern 

sie gewissermaßen an die Aralia formosa des böhm. Cenomans. Die scharf 

hervortretende, dratartige Nervatur läßt indessen beide Blattarten leicht 

unterscheiden. Es erscheinen weiterhin auch derlei Formen, wo die Blattspreite 

bloß zwei ungleich größe Lappen zeigt (Taf. XXIX, 3, Taf. XXX, 4). Die 

Deutung dieser Form findet man in dem merkwürdigen Abdrucke Taf. 

XXXIJ, 4, wo die ganze untere Partie schön erhalten vorliegt und die Teilung 
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der Segmente anschaulich darlegt (wir haben die Segmente ergänzt — weiße 

Kontur). Man ersieht, daß das Blatt fußförmig zusammengesetzt war in der 

Weise, daß die Seitensegmente den zweilappigen, oben erwähnten Blättern 

gleichen. Die drei Segmente fielen gliederig vom gemeinsamen Stiele ab, was 

auch auf dem Abdrucke gut erkennbar ist. 

Auf Grund dieser Tatsachen ergibt sich nun der Schluß, daß diese Blätter 

aus der Proteaceenverwandtschaft ausgeschieden werden müssen. Fußförmige - 
Blattgebilde sind im Pflanzenreiche sehr selten und noch seltener an den baum- 

artigen Arten. Die Form des Prot. Araliopsis, insbesondere aber die Nervatur 
ist im höchsten Maße ähnlich den. Blättern der Gattung Helleborus, welcher 
jedoch nur krautartig im lebenden Pflanzenreiche bekannt ist. Stellte es sich 

heraus, daß diese zwei Typen verwandt wären, so würden die Vorfahren der 

Helleboren von holziger Natur sein. 

Die Kreidegattung Dewalquea besitzt gleicherweise fußförmige Blätter, 

dieselbe ist aber gewiß mit der Araliopsis überhaupt nicht verwandt, indem 

die Nervatur einen gänzlich abweichenden Charakter zeigt. Über die eigen- 

artige Zusammensetzung der Dewalquea-Blätter hat Velenovsky im Jahre 1889 
in der Kvetena Ces. cenom. eingehend geschrieben. Auch die Blattbildung läßt 

keine Vergleichung mit der Araliopsis zu. 

Noch aber eine dritte Anschauung könnte über die Verwandtschaft der 
Araliopsis in Betracht kommen. Wie die Dewalquea einen Apetalen-Typus dar- 

stellt, so dürfte man annehmen, daß die Araliopsis ebenso eine apetale Holz- 
pflanze darstellt. An anderer Stelle haben wir auseinandergesetzt, daß die 

Kreideflora neben den Gymnospermen durch zahlreiche Amentaceen und Ape- 
talen ausgezeichnet ist. Es wäre auch nicht die Annahme so absurd, die ältere 
Kreideperiode umfaßte nur die ersten und spärlichen Typen mit großkronigen 

und schön gefärbten Blüten. Die Entwickelung der farbigen, schönen Blüten 

geht in gleichem Schritte mit der Entwickelung der terrestrischen Flora auf 

Erden. Die schön blühenden Pflanzen erscheinen erst im Tertiär, während die - 

ältere Kreide fast ausschließlich nur apetale, kronenlose Typen aufweist. Die 

_ Jurazeit: besitzt überhaupt keine Typen mit schönen Blüten. Die prächtig 

blühenden Pflanzen der Neuzeit sind als die letzten Stufen der Pflanzenevolu- 
tion auf Erden anzusehen. 

Es ist wohl interessant, daß die apetalen Holzpflanzen aus welcher immer 
Verwandtschaft erscheinen in großer Anzahl in solchen Tropenländern, wo die 

Flora und Fauna den archaistischen Charakter besitzt. Das stimmt mit der 

vorstehenden Darlegung überein. Daß die Entwickelung der schönen Blüten 

die Insekten nicht verursacht haben, hat Velenovsky in seiner Morphologie zur. 

Genüge klargelegt. Es ist eine veraltete und fast naive Vorstellung der Biolo- 

gen, die Pflanzen haben die schönen Blütenkronen erschaffen, um den Besuch 

der Insekten zu fördern. Hier liegt ein Hysteron Proteron vor. 
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PROTEOPHYLLUM DICHOTOMUM 

VEL.ETVIN.- 

Taf. XXVIIl. Fig. 11—12. Taf. XXIX. Fig. 2. 

Von der auf den Tafeln abgebildeten Blattart besitzen wir bloß 3 Frag- 
mente, aber ziemlich gut erhalten. Es sind winzige Blätter, mit kurzem Stiele 
und mit in sehr schmale, einnervige Lappen regelmäßig dichotomisch geteilte 

Blattspreite. Die kleinen Blätter des Proteophyllum eissiforme scheinen auf 

den ersten Blick ähnlich zu sein, dieselben zeigen indessen eine andere Teilung. 

Das Fragment Fig. 2 gehört einem größeren Blatte und muß noch ergänzt 

werden. Einige Proteaceen (z. B. die australische Gattung Simsia) weisen ganz 

ähnliche Blätter auf. 

PROTEOPHYLLUM DECORUM 

VEL_ 

Taf. XXV. Fig. 13—15. Taf. XXVI. Fig. 10. Taf. XXVIIL. Fig. 9. 

Diese zierliche Blattart, ursprünglich nur in einem Fragmente beschrieben, 

erscheint jetzt in den grauen Schiefern bei Otruby sehr häufig. Wir haben 

extreme Formen derselben ausgelesen und auf den Tafeln dargebracht. Sie 

waren äußerst lederartig dermaßen, daß bloß der Mittelnerv stellenweise ein 
wenig kennbar ist. Die Blattoberfläche pflegt mit dicker Kohlenschicht bedeckt 

zu sein. Die Seitenlappen sind manchmal so verkürzt, daß sie elliptisch er- 

scheinen und einer anderen Art anzugehören scheinen (Fig. 10). Es gibt aber 
Übergänge zu den langlappigen Formen. 

PROTEOPHYLLUM ACUS 

VEL.ETVIN. 

Taf. XXVII. Fig.®. 

Auf den Schiefertonplatten von Otruby findet man nicht selten tief und 

scharf abgedrückte Nadeln, ohne jegliche Struktur, gerade oder etwas gebogen, 

am Ende stumpf, an der Basis verschmälert und dann wieder erweitert. Es 

mußten harte, rigide Nadeln, etwa 1 mm dick, glatt, mit verdickter Basis auf- 

sitzend sein. Derartige, rigide, nadelartige Blätter trifft man häufig in der 

Familie der Proteaceen. Die Abdrücke sind mit schwarzer Kohlenmasse be- 

deckt, was auf die holzige Natur hinweist. Da die Nadeln etwa 6—8 em lang 

sind und in allen Richtungen liegen, gelingt es selten auf der Platte ganze 

Exemplare herauszuarbeiten. 
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GEOLOGISCHER CHARAKTER. 

DER PERUCER SCHICHTEN IN BÖHMEN. 

Im Werke Velenovsky's „Kvetena Cesk. cenomanu“ (Praha 1889), sowie 

im Sammelwerke E. Bayer’s und A. Fri@s „Studie v oboru kridoveho ütvaru 

cesk&ho, Peruck& vrstvy“ (Praha 1903) ist die Ablagerung der Perucer Sand- 

steine und Schiefertone eingehend beschrieben, wir verweisen daher den Leser 

auf diese Literatur und erlauben uns bloß einige Bemerkungen, zu denen wir 
im Verlaufe der Zeit gelangten und welche etliche Auffassungen Velenovsky’s 

aus älterer Zeit richtigstellen. 

Die im Sandsteine abgelagerten Schiefertone sind bald in wagrechter 

Richtung spaltbar, bald verwandeln sich dieselben in einen plastischen, zu- 

meist grauen, unspaltbaren Ton, welcher regelmäßig keine Pflanzenabdrücke 

enthält. So z. B. bei Slivenec, wo diese Tone bis 8 m stark erscheinen. Beiderlei 

Tonarten lassen das Wasser nicht durch, infolgedessen das Wasser auf den- 

selben sich in Form von Lachen und Morästen aufhält, wodurch sie sich über- 

all im Lande verraten. Die spaltbaren Schiefertone sind von verschiedener 

Mächtigkeit, zumeist von 3 cm bis 5 m stark. Ihre Flächendimension ist 

indessen nirgends groß, manchmal erreichen sie als kleine Nester lediglich 1 
bis 10 m Durchmesser. | 

Die in den Schiefertonen befindlichen Pflanzen sind wagrecht abgelagert, 

unzerschlagen, Blätter, Früchte, Zapfen, ganz, wie sie ruhig von Bäumen ins 

Wasser herunterfielen. Demzufolge stellen die Schiefernester seichte, ruhige 
Wässer in Wäldern oder Buchten größerer Seen. Pflanzenleere Tone stellen 

den Boden tiefer Gewässer dar, wohin die von Waldufern fallenden Blätter 

und Zweige nicht gelangten. Die im Wasser selbst wachsenden Pflanzen sind 

allerwärts sehr selten, wahrscheinlich aus dem Grunde, weil sie weich, fleischig 

und somit zum Aufbewahren ungeeignet waren. Es ist der einzige Batomites 

cretaceus, welcher mit seinen sehr langen, schmal linealen Blättern regelmäßig 

in Unmenge ganze Schichten allein erfüllt und stets den obersten Horizont kenn- 

zeichnet. 

Die Schiefertonablagerungen zeigen daher den Süßwassercharakter, was 
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auch die häufigen Käferreste, Phryganidenröhren und bei VySerovice in einer 

Schicht eine Menge Süßwasser-Unionen beweisen. 

Die Perucer Tonablagerungen sind niemals von Kohlenschichten begleitet, 
wie es in den miocänen Braunkohlenbecken in Nordböhmen oder in den Car- 

bonbecken der Fall ist. Treten hier und da schwarze hübsch brennende 'Koh- 
lenstücke zutage, so sind es allenthalben verkohlte Hölzer, Baumstämme, 

welche, wenn sie in größerer Menge aus der Umgebung hergeschwemmt 

wurden, auch bis 30—70 cm starke Schicht bilden (so in Mähren bei Trebovä, 
Boskovice, Obora, Piseönä, Krhov — vergl. die Arbeit von Dr. A. Smetana, 
1921) dermaßen, daß hier auch die Kreidekohle gegraben wird. Nicht selten 

findet man in diesen Kohlenschichten bis kopfgroße Stücke von Valchovit, 

einem durchsichtigen Harze, auf die Art des Bernsteines. Das sind gewiß von 

Waldbäumen zuvorderst von Coniferen (Dammara, Araucaria) herabflie- 

ßende Harze. Erbsengroße, derartige Harzkugeln sind aber in den pflanzen- 

tragenden Schiefertonen eine allgemeine Erscheinung und bezeugen dieselben 

das Vorhandensein der Coniferen. | 

Es ist daher für die Perucer Schichten höchst charakteristisch, daß in 
denselben die Beckenkohle nirgends vorkommt. Es existierten infolgedessen 
zu jener Zeit keine Torfbecken mit Sumpfvegetation. Die hier vorkommenden 

Bäume gehören auch den Torftypen (Taxodium) nicht an, sondern den Typen 

eines wasserlosen, wenn auch nassen Urwaldes, was die Anwesenheit der Baum- 

farne und der Cycadeen bestätigt. Es muß überdies den Forscher überraschen, 

wie viele Bäume und Sträucher xerophilen Charakters hier stattfinden (Fre- 

nelopsis, Widdringtonia, Ephedropsis, Diplostrobus, zahlreiche Proteaceen). 
Wir müssen uns demnach die damalige Natur als einen üppigen Urwald mit 

riesigen Bäumen der Sequoien, Araucarien, Myrtaceen, Crednerien, Platanen 

vorstellen, der am Umfange in eine ausgedehnte, trockene Steppe liberging, 

welche mit Kräutern, rutenförmigen, blattlosen Sträuchern und zypressen- 

artigen und nadeltragenden Coniferen (Widdringtonia, Frenelopsis, Ephe- 

dropsis, Pinus) bedeckt war. 

Den xerophilen Charakter offenbart vorzugsweise die reiche Flora von 

Otruby bei Schlan, am wenigsten die Flora von VySerovice. Man darf anneh- 

men, daß die böhm. Kreideflora eine Periode mit heißem und trockenem Klima 

bedeutet. Es drängt sich uns unwillkürlich der Gedanke auf, daß hier ein der 

diluvialen Steppenperiode ähnlicher Zeitraum erfolgte. Es hat den Anschein, 

als auf unserem Planet aus unbekannten Ursachen in regelmäßigen Abständen 
trockene Steppenperioden sich wiederholen. In den palaeozoischen Zeiten, wo 

die Erde mit größeren Gewässern bedeckt war, ist der Einfluß der Trocken- 
periode an der Vegetation nicht so ersichtlich, aber zur Jura- und Kreidezeit 

erscheint die Vegetation stark angepaßt und verändert. Uns bleibt es aber un- 

erklärlich, warum die Trockenperiode auch regelmäßig mit den Eiszeiten ab- 
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wechselt. Die Eiszeiten haben dann Torfbeckenbildung zur Folge. Diese kompli- 

zierten Fragen zu enträtseln wird wohl die Aufgabe der künftigen Paläon- 

tologie sein. Ä | 

Es fällt schwer zu sagen, welchen Zeitraum diese prächtige Vegetation 
umfaßte. Nachher folgte eine Überschwemmung durch große, bewegliche Ge- 
wässer, welche verschieden starke, feste Sandsteine ablagerten (irgendwo bloß 
etliche Zentimeter, anderwärts bis 4 Meter). Hierauf erscheinen wiederum 
pflanzentragende Schiefertone mit abweichender Flora, aber mit derselben 

steppenartigen Zusammensetzung. Überall also lassen sich zwei Hauptabstände 
unterscheiden, in denen sich die Schiefertone bilden. Nach dieser zweiten 

Schieferetage folgen mächtige, in Nordböhmen ganze Felsenklippen darstellende 

Sandsteine. Diese Sandsteine sind Meeresherkunft, indem in denselben See- 
fische und Seemuscheln erscheinen. Es erfolgte nach der ruhigen Periode eine 

plötzliche, große Überschwemmung durch Seegewässer, aus denen die mäch- 

tigen Sandsteine durch Jahrtausende sich ablagerten. Daß es reißende, beweg-: 
liche Gewässer waren, ist gut an den Pflanzen zu ersehen, die in der untersten 

Schicht vorzufinden sind. Sie sind in allen Richtungen auseinandergeworfen, 

zerbrochen und abgeschlagen — in der Weise, wie sie die Gewässer an den 

Ufern aufrafften und in den Buchten mit Sand niedersetzten. Bei Horice 

treffen wir die Krannerablätter und Araueiopsiszapfen und Dicotylenblätter 

in Gesellschaft der Seemuscheln. Anderwärts sind große Baumstämme und 

Farnstämme im Sandsteine abgelagert. | 

Nach den Sandsteinen folgen jüngere Korycaner Schichten (ebenfalls 
Meeresherkunft) und nach diesen Plänerschichten (Meeresablagerungen). Im 

Pläner sind die Pflanzen sehr selten, infolgedessen ist es derzeit unmöglich, die 

Flora dieser Epoche zu beschreiben und ihr Verhältnis zur vorhergehenden zu 

ermitteln. 

Der Mangel an den Torfbildungen während der Kreidezeit ist sehr beach- _ 
tenswert. Aus der Eiszeit wissen wir, daß die Torfbecken überall die Eisperiode 

begleiten. Wir wissen auch, daß die Eisperioden in allen Epochen, nicht einmal 
Carbon ausgenommen, erscheinen. Die bekannte Carbonflora ist eigentlich nur 

Flora der Torfbecken, infolgedessen weiß man nicht, wie die Flora der 
trockenen Länder ausschaute, woselbst man die ersten Anfänge der Angio- 

'spermen suchen muß. Es ist ja nicht denkbar, daß die große Menge Angio- 

spermen zur Kreidezeit sich hier plötzlich aus den Gymnospermen entwickelt 

hatte. Sie mußten notwendig schon in älteren Perioden existieren, wir haben 

sie indessen bisher nicht entdeckt. 

Auch im Perm und Carbon findet man mächtige Meeressandsteine, welche 
Meeresgewässer bedeuten, die die damalige Vegetation plötzlich(!) über- 

schwemmt hatten. Moderne Geologen nehmen ungern plötzliche Katastrophen 
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an, der forschende Phytopaläontolog ist aber nicht imstande manche flori- 

stische Umwandlungen auf eine andere Weise umzudeuten. Es ist ja fest- 

gestellt, daß die Eisperiode die pliocene Flora in Europa plötzlich überraschte. 

Bei allmählicher Abkühlung müßten durch die Anpassung mehrere Vertreter 
der pliocenen Flora sich erhalten. Diese Flora wurde indessen außer dem 

Mediterrangebiet vollständig vernichtet. Ihren Platz haben die aus Asien, aus 

borealen Ländern und von Bergen nach Europa eingewanderten Pflanzen ein- 

genommen. 

Die Überbleibsel der Kreideflora lebten ungestört weiter in den Tropen- 

ländern, woher sie sich in die vom Meere verlassenen Kontinente wieder ver- 

breiteten. Auch heutzutage findet man zahlreiche Nachkommen der warmen 

Floren aus der palaeo- und mesozoischen Periode in den tropischen Gebieten. 

In den pflanzenführenden unteren Sandsteinen trifft man fast allerwärts 

in großer Menge Holzstücke verschiedener Größe, die in schwarze, weiche Holz- 

kohle verwandelt sind. Ja man findet stellenweise eine ganze, bis 30 cm starke 
Schicht, voll von Kohlenmüll, welcher nichts anderes darstellt als durch Wellen- 

schlag angehäufte Pflanzenabfälle, welche bedeckt vom Sande in den schwarzen 

Müll sich verwandelten. 

Es ist natürlich, wenn die Schiefertonflora der am selben Platze wachsen- 

den Vegetation entspricht, daß verschiedene Fundorte auch verschiedene Arten 

aufweisen werden. Einige Arten sind freilich fast überall vorkommend. Solche 

z. B. in Böhmen, Mähren und Sachsen sind Frenelopsis bohemica, Eucalyptus 

Geinitzi, Eucalyptus angusta, Myrica Zenkeri, Widdringtonia Reichii, De- 

walquea coriacea, Aralia Daphnophyllum. Aus dem Gesagten ergibt sich auch 

die Wichtigkeit, möglichst viele Fundorte zu untersuchen. 

Erwägt man, daß die Kreideflora im damaligen Europa wenigstens 4000 

Arten enthalten mußte (Angiospermen, Gymnospermen und Gefäß-Krypto- 

gamen), erscheinen uns die etwa 400 Arten, die bisher in unserem Gebiete 

aufgefunden wurden, wahrlich als kläglicher Bruchteil der tatsächlichen 

Kreideflora Böhmens. Hieraus ersieht man die Notwendigkeit weiterer Stu- 

dien in der Zukunft. 

Auf die Perucer Schiefertone trifft man zufällig beim Brunnengraben, bei 

den Straßenarbeiten oder beim Suchen der Steinkohle. Solche Gelegenheiten 

sollen niemals vernachlässigt werden. Zuvorderst soll man die Aufmerksam- 

keit den Früchten, Inflorescenzen und Blüten widmen, aus deren Morphologie 

‚ihre systematische Stellung ergänzt werden kann. 

In manchen Instituten wurde unlängst darauf hingewiesen, daß die Epi- 

dermis der Blätter und Früchte, welche sich gut erhalten vom Abdrucke.leicht 

ablöst, schön die Zellenstruktur zeigt und hiedurch für das Studium fossiler 
Pflanzen wichtig ist. Jeder erfahrene Botaniker weiß hingegen, daß nach der 
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Epidermis die Systematik der Pflanzen nicht gebaut worden ist und die Gat- 

tungen nicht bestimmt werden. Die anatomische Struktur der Epidermis hängt 

von der Anpassung der Pflanze ab, von der systematischen Zugehörigkeit und 

Phylogenie der Pflanzen vermag sie uns gar nichts zu sagen. Zum phyto- 

paläontologischen Studium sind vor allem gute Orientation in der Morphologie 
und reichliche Kenntnisse in der tropischen Flora erforderlich. 

Je feiner, sand- und glimmerfreier die Tone sind, desto besser sind die 

Pflanzenabdrücke’ erhalten. Ja, manchmal können wir die Früchte, Zapfen, 

Blüten so untersuchen, als wären dieselben lebendig. Am schlimmsten sind die 

Abdrücke im Sandsteine. Die in der Weltin den Museen so vielfach verbreiteten, 
schönen Schaustücke von VySerovice gehören nicht zu den besten, weil sie zu 
viel Glimmer enthalten. Die Farnstämme (Dicksonia, Oncopteris) aus den 
Ausschliffen zu studieren, ist unmöglich, weil sie vom Sand durchdrungen sind. 

Eher könnte man die anatomische Struktur der Stämme von Frenelopsis auf 

den Ausschliffen studieren, da dieselben verkohlt und fest solid erscheinen. 

Derartige, gute Stücke sind in unseren Sammlungen aufbewahrt.: Dies über- 

antworten wir unseren Nachfolgern. ii 

Es ist uns bisher unerklärliche Tatsache, daß in den so zahlreichen Fund- 

orten der Kreidepflanzen in Böhmen trotz aller Aufmerksamkeit keine 

Knochenreste von Fischen, Vögeln oder Reptilien nie aufgefunden worden sind. 

Man darf ja erwarten, daß nicht selten Tiere, die sich in der Umgebung auf- 

hielten, zeitweise in das Seewasser geraten konnten. Desgleichen wurde nir- 

gends eine Spur nach den großen Sauriern, welche in dieser Periode noch 

lebten, gefunden. (Vergl. schöne Aufsätze im Werke „Wunder der Natur“.) 

Frische, nasse, aus der Tiefe ausgegrabene Schiefertone sind schlecht 

spaltbar, demzufolge fällt es auch schwer gute Abdrücke aus denselben zu ge- 
winnen. Läßt man aber das ausgegrabene Material ein halbes Jahr auf der 

Luft liegen, insbesondere zur Winterszeit, so spalten sich die Schiefer vorzüg- _ 

lich und das Nachsuchen guter Abdrücke wird sehr erleichtert. 

Jeder praktische Forscher weiß allzu gut, daß das Auffinden guter Stücke 

vom glücklichen Zufalle abhängig ist. Wir arbeiteten des öftern im Stein- 

bruche den ganzen Tag und trugen nichts wichtiges und neues heim. Anders- 

mal aber traten wir in den Steinbruch und das erste Stück, welches wir aufge- 
hoben hatten, enthielt einen schönen Abdruck (so z. B. die prächtige Selagi- 
nella). Es erweist sich auch ratsam, lokale Schulsammlungen, Bezirksmuseen 

und Privatsammlungen zu besichtigen, wo nicht selten ein prächtiges Stück. 

jahrelang unbestimmt liegt. Auf diese Weise gewannen wir viel Material für 

unsere Studien. 

Pflanzenführende Schiefertone enthaltende Sandsteine ruhen je nach der 
Gegend auf verschiedener Unterlage. In der Umgebung von Prag ruhen sie 
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auf dem Silur, bei Böhm. Brod auf dem Perm, bei Kralupy und Slane& auf den 
Carbonsandsteinen. Es ist uns nicht bekannt, ob sie auch irgendwo auf dem 
Urgestein ruhen. Bei der Steinkohlenschürfung in Mittelböhmen muß man 
Kreidesandsteine durchdringen, um zu den Carbonschichten zu gelangen. Hier 

sind dann die Pflanzenabdrücke guter Fingerzeiger, arbeitet man im Carbon 
oder in der Kreide. 

Das Kohlensuchen in den Kreideschichten in Böhmen hat sich immer als 

fruchtloses und kostspieliges Unternehmen erwiesen. Manche Leute haben in 
diesen törichten Unternehmungen ihr ganzes Vermögen hinterlassen. 
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ALLGEMEINE CHARAKTERISTIK 
DER CENOMANFLORA*) 

Die Botaniker, welche sich mit dem Studium der fossilen Pflanzenwelt 

nicht befaßt haben, sehen auf die Bestimmungen der Kreide- und Tertiär- 

pflanzen mit Geringschätzung herab. Es ist wohl nicht zu leugnen, daß das Stu- 
dium auf diesem Gebiete mit ganz anderem Materiale zu schaffen hat und daß 

die Forscher infolgedessen sich anderer Methoden bedienen müssen, die Resul- 

tate sind immerhin der Mühe wert, um wenigstens teilweise in die vor Millionen 

Jahren lebende Pflanzenwelt einzusehen. Wenn auch ein kleiner Teil der 

beschriebenen fossilen Pflanzen systematisch und morphologisch festgestellt 

wäre, so sind es immer noch wichtigere Ergebnisse für die Phylogenie der 

Pflanzen als alle spekulativen Evolutionstheorien. Es ist nun ausgemacht, daß 
lediglich die Paläontologie über die Evolutionsgeschichte der organischen Natur 

auf Erden zu sprechen berechtigt ist. Die morphologischen Beobachtungen 

an lebenden Pflanzen müssen überall mit den paläontologischen Befunden im 

Einklange stehen. | 

Das phytopaläontologische Studium bedingt in jeder Beziehung genü- 

gende, praktische Erfahrung. Findet man einmal die Spur einer Pflanzenart, 

so muß man am Fundorte längere Zeitdauer alle Fragmente zusammensuchen, 
bis es gelingt, das Bild der ganzen Pflanze zusammenzustellen. Man muß 

trachten, in welcher Schicht und in welcher Gesellschaft die betreffende Art er- . 
scheint. Man muß auch den Abdruck mit Vorsicht aus dem Gesteine heraus- 

arbeiten. Es ist immer gefährlich, ein einziges Stück zu beschreiben und 
systematisch zu bestimmen. Elendes Fragment soll immer beiseite liegen 

bleiben. Leider sind auch die besten Werke (Ettingshausen, Heer, Saporta 

u. a.) voll und voll von solchen unbrauchbaren Fetzen. 

Die Art der Erhaltung der fossilen Abdrücke ist je nach der Beschaffen- 

_ heit des Gesteins mannigfaltig. In groben Sandsteinen, sandigen Schiefern 

pflegen die Abdrücke schlecht erhalten zu sein, man sieht nur die Konturen, 

*“) Vergleiche die trefflichen Bemerkungen in Gothan’s Lehrbuch der Paläobotanik S. 342 u. £., 

S. 344-850. 
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eine feinere Struktur ist verwischt. In feinen, plastischen Tonen sind sie hin- 

gegen wie lebende Pflanzen im Herbarium erhalten, so daß man alle Detaile 

studieren kann. Bei Lobet und Lipenec lösen sich die Blätter der Feildenia und 
Zweige der Frenelopsis vom Tone dermaßen ab, daß sie wie ein getrocknetes 

Herbarmaterial aussehen. 

Handelt es sich um Zapfen oder Früchte, soll man trachten, dieselben in 

Abdrücken von der Oberfläche und im Bruche zu finden. 

Verhältnismäßig bestes Material bieten zum Studium die Abdrücke der 
Coniferen und der Pteridophyten dar. Auf einem Fruchtzweige einer Conifere 
findet man alles wie im lebenden Zustande: Blätter, Verzweigung, Blatt- 

stellung, Zapfen, Früchte, Samen. Auf den Farnblättern erscheinen die Sori, 

bei den Equisetaceen und Lycopodiaceen die Blätter und Fruchtähren. Sehr 

schwierig ist hingegen die Bestimmung der dieotylen und monocotylen Blätter. 

Hat das Blatt eine auffallende Form und Ähnlichkeit mit der rezenten Art, so 

fällt es noch nicht schwer, seine Verwandtschaft anzuzeigen, so z. B. bei 

Dryandra cretacea oder Aralia Kowalewskiana, ist es aber eine ausgestorbene 

Gattung (Credneria bohemica, Dewalquea coriacea), so bleiben derartige 

Blätter immerfort fraglich. Der gleiche Fall ist bei den ganzrandigen Blättern 

ohne jegliche Struktur und Nervatur. Es zeigt sich immerhin nicht über- 

flüssig auch diese Blätter gut abzubilden und der Nachforschung in der Zu- 
kunft zu übergeben. 

Besitzt man zahlreiche Blattabdrücke einer Art, so empfiehlt sich immer 
eine gute, restaurierte Abbildung dieser Art: wiederzugeben. An der restau- 

rierten Figur sieht man augenblicklich alles und erlangt richtige Vorstellung 

über die betreffende Art. Restaurierte Coniferenzweige samt Zapfen oder 

Dicotylenzweige samt Blüten und Früchten sollen eigentlich das Resultat des 

Studiums vorstellen. Derartige Restaurationen vermag aber nur ein geübter 

Zeichner und Forscher zugleich zu vollbringen. Jeder Paläontolog soll gut 

zeichnen können, weil die Photographie für jene Zwecke sich als unbrauchbar 

zeigt, indem die groben Konturen des Gesteins stark hervortreten, während die 

feinen Detaile des Abdruckes vollständig verschwinden. Im schwarzen Schatten 

verfließen die Umrisse und der Beobachter vergleicht traurig den schönen 
Abdruck mit der Photographie. Die photographische Aufnahme kann bloß den 
äußeren Habitus wiedergeben oder große Gegenstände (Stämme, Zapfen, 

Früchte) veranschaulichen. | 

Wenn ein Phytopaläontolog seine Abdrücke einem Zeichner, welcher die 

Sache nicht versteht, anfertigen läßt, so erweisen sich derartige Tafeln fehler- 

haft und unbrauchbar (Heer, Ettingshausen). 

Je älter die geologische Periode ist, welcher die fossilen Pflanzen ange- 

hören, desto schwieriger fällt es, dieselben systematisch festzustellen. In den 

alten Perioden erscheinen zumeist fremde Typen, zu denen in der rezenten 
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Flora keine Gegenstücke zu finden sind. So ist der Fall im Devon und zum Teil 

auch im Carbon. Hier aber kommt wenigstens der vorteilhafte Umstand in 

Betracht, daß die Pflanzen mit kleinen Ausnahmen in den Bereich der Pteri- 

dophyten zu zählen sind. Die Gymnospermen sind selten und die Angiospermen 
fehlen. 

Auch die Tertiärflora hat ihre Vorteile für den Forscher, weil die hier auf- 

tretenden Pflanzen den rezenten Arten sehr ähnlich und verwandt erscheinen. 

Die Blätter von Quercus, Ulmus, Acer, Tilia, Fagus, Laurus, Cinnamomum 

u. a. sind auf den ersten Blick erkennbar. 

Die größten Schwierigkeiten beim Studium des fossilen Materials bieten 

aber die Kreidepflanzen dar und das aus dem Grunde, weil die Kreideflora zur 

Hälfte mit den dicotylen Angiospermen gemischt ist und geringe Ähnlichkeit 

und Verwandtschaft mit den rezenten zeigt. Die Gymnospermen offenbaren 

einen fremden Charakter und ein anderes Zahlenverhältnis als in der Neuzeit. 

Wir nennen z. B. die Krannera, die Feildenia, die Microzamia, den Diplo- 

strobus, den Ceratoxylon, die in dem rezenten Pflanzenreich kein Analogon 

finden. Wir geraten nicht selten in Verlegenheit, ob die Pflanze eine Conifere 

oder eine apetale Amentacee darstellt. Die meisten Dicotylenblätter bleiben 

fraglich oder lassen sich nur annähernd mit einer lebenden Gattung ver- 

gleichen. Man trifft nicht selten schön erhaltene Angiospermenfrüchte, eine 

nähere Bestimmung derselben zeigt sich aber als unmöglich. 

. Das Ergebnis, aus dem klar hervorgeht, daß die Kreidepflanzen fremde 

Gattungen darstellen und größtenteils den Apetalen angehören, daß die Mono- 

cotylen ein verschwindend kleines Prozent ausmachen, bildet immerhin für die 

Pflanzenevolution die wichtigsten Grundsteine Zu früheren Zeiten waren 

z. B. die Botaniker der Meinung, die Palmen stellen einen uralten Pflanzen- 

typus dar. Aus der Paläontologie ergibt sich nur der Schluß, daß die Palmen- 

arten im Eocän auf Erden erscheinen und ihre volle Entwickelung in der 

Neuzeit erreichen.*) Die Cycadeen nehmen im Jura Oberhand, während die 

Coniferen in der Kreide am reichsten auftreten. Ä 

Im nachstehenden Verzeichnisse ersehen wir, weiche und wieviele systema- 

tisch festgestellte Pflanzenarten in der böhmischen und mährischen Cenoman- 

flora enthalten sind. 

I. Systematisch festgestellte Arten. 

Drynaria astrostigma, fascia. _ multinervia, acutifolia, otrubensis, 
Pteris frigida. Sternbergii. 

Gleichenia delicatula, Zippei, rotula, Sagenopteris variabilis. 

*) Alles, was aus der jüngeren Kreide als Palmenüberreste beschrieben worden ist, ist mangelhaft 

und sehr fraglich. Desgleichen die Flabellaria minima Lesq. und Flab. magothensis Holl. aus der Dakota- 

Kreide Amerikas, 
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Drepanolepis cretacea. Selaginella diehotoma. 
Matonia Wiesneri. Dicksonia punctata. 

Nilssonia bohemica. Ephedropsis strobilifera, otrubensis. 
Dioonites cretosus. Sequoia fastigiata, crispa, hetero- 

phylla, major, eylindrica. Enncephalartos Jiruschi. 

Podozamites bohemicus. Sequoiopsis perucensis. - 

Feildenia obtusa. Ceratostrobus sequoiaephyllus, 

echinatus. Krannera mirabilis. 

Echinostrobus squamosus. Kettneria elegans. 

Araucaria bohemica. Microlepidium striatulum. 

Cyparissidium minimum. Araucariopsis cretacea. 

Dammara borealis. Inolepis imbricata. 

Pinus Kettneri, Quenstedti, longis- Plutonia cretacea. 

sima, protopicea, vySerovicensis. Frenelopsis bohemica. 

Diplostrobus Stupeckyanus. Widdringtonia Reichii. 

Callistemon eretaceum. Proteopsis Proserpinae. 

Eucalyptus Geinitzi, angusta. Dryandra cretacea, Bayeri. 

Proteaceen-Blätter. Cussonia partita. 

Aralia Kowalewskiana, formosa, Magnolia amplifolia (Heer, fruch- 

furcata. -tend). 

Platanus laevis, rhomboidea. Hedera primordialis. 

Hymenaea primigenia. Rhizophorocarpon decapetalum. 

Asterocelastrus eretaceus. Leptospermum cretaceum. 

Die übrigen beschriebenen Arten sind als fraglich oder bloß als annähernd 

verwandtschaftlich bestimmt anzusehen. 

Im nachstehenden Verzeichnisse sind die mehr oder weniger sichergestell- 

ten Arten zusammengestellt, welche fremde Typen ohne jegliche Analogie im 

rezenten Pflanzenreiche darstellen. 

a) In Böhmen und Mähren. 
Oncopteris Nettwalli, Kauniciana, Sagenopteris variabilis. 

Cordae. Pseudasterophyllites cretosus. 

Kirchnera arctica. Drepanolepis cretacea. 

Onychiopsis capsulifera. 

Feildenia obtusa. Nilssonia bohemica. 
Krannera mirabilis. Podozamites lanceolatus, pusillus. 

Kettneria elegans. Microzamia gibba. 
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Frenelopsis bohemica. | Plutonia eretacea. 

Echinostrobus squamosus. Ephedropsis strobilifera, otrubensis. 

Sequoiopsis perucensis. Microlepidium striatulum. 

Striaestrobus bohemieus. Cyparissidium minimum. 

Anthodium involucratum. Araucariopsis cretacea. 

Pinus longissima. Sequoia major, cylindrica. 

Diplostrobus Stupeckyanus. Ceratostrobus sequoiaephyllus, 

echinatus. | 

Acoxylon suspectum. Myricanthium amentaceum. 

Pseudogingko bohemica. Credneria bohemica, Purkynäi. 

Triplicarpus Purkyn&i. Sterceulia limbata, Kodymi. 

Stachyura spicata. Cussonia partita. 

Cupulicarpus Fechtneri. Aralia furcata, Daphnophyllum. 

Butomites eretaceus. Dewalquea coriacea. 

Diceras cenomanicus. Sparganiocarpus terminalis. 

Ceratoxylon laterale. 

b) Im Auslande. 

Sagenopteris. Onychiopsis. 

Weichselia. | | Drepanolepis. 
* 

Nilssonia. | | Gingko-Arten. 

Williamsonia. | Araucarites. 
Zamites speciosus, borealis. Moriconia. 

Glossozamites. Sphenolepidium. 
Pterophyllum. Brachyphylium. 

Baiera. Inolepis. 
Czekanowskia. | Cyparissidium. 

| * | 

. Liriodendron Meekii. Credneria (verschiedene Arten). 

Dewalquea (verschiedene Arten). Populus Bergr. (arect.). 

Maccelintockia. 

Die Anzahl der bisher bekannten Kreidepflanzen in Böhmen ist also 

nicht so groß, aber schon diese Erkenntnis läßt vom Charakter der Kreideflora 

‘ interessante Schlüsse ziehen. Die Häufigkeit der Coniferen ist auffallend und - 

man darf noch weitere Entdeckungen erwarten. Die zur Neuzeit schwach ver- 

tretenen Familien der Taxodineen und Araucariaceen sind überaus zahlreich. 

So ist nur in Böhmen die Gattung Sequoia durch 8 Arten vertreten, wobei 
die S. major und S. eylindrica fremde Typen darstellen. Unter den Dicotylen 

— 9 — 



scheinen die Apetalen, vorzugsweise die Amentaceen überhand zu nehmen. 
Beachtenswert sind die Proteaceen, welche bei Otruby eine so wichtige Rolle 

spielen. Die rezenten Proteaceen sind insbesondere für die australische und süd- 
afrikanische Wüstenflora gekennzeichnet. _ | 

Die Farne weisen viele Typen auf, die als alte geologische Repräsentanten 
in der Neuzeit schwach vertreten sind: Matonia, Gleichenia, Dicksonia, Lac- 

copteris (Microdietyon), Thyrsopteris (Onychiopsis), Marattia, Kirchnera. 
Vor allem ist es die Gleichenia, die in allen Kreidefloren in so vielen Arten 
auftritt. | 

Es gibt keine geringe Anzahl rezenter Familien, welche in der Kreide- 

flora gänzlich fehlen, so z. B. Compositae, Umbelliferae, Cruciferae, Labiatae, 

Rosaceae, Alsinaceae u. s. w. Es sind Pflanzentypen, welche in unserer Periode 
die größte Entwicklung erreicht haben und vorwiegend auf gemäßigte Zonen 
beschränkt sind. 

Die beträchtliche Vertretung der Gymnospermen, der Amentaceen, der 

Proteaceen, Hymenaeaceen, Magnoliaceen, Platanaceen, Araliaceen, Myrtaceen, 

Myricaceen bekräftigt die Anschauung, daß diese Familien im Systeme alte 

Typen darstellen, was auch im Einklange mit dem Standpunkte der vergl. 
Morphologie steht. | 

Man kann mit voller Bestimmtheit hervorheben, daß in der Kreide Bäume 
mit abfallenden Blättern gänzlich fehlen. Somit zeigt auch die Tertiärflora 

einen abweichenden Charakter. 

Die Gefäßkryptogamen, welche im Paläozoicum so allgemein verbreitet 

waren und noch im Jura häufig erscheinen, sind zur Kreidezeit schon im Ab- 

trittsstadium. Die Cycadofilicineen fehlen gänzlich und die Bennettitaceen 

weisen bloß die Nilssonia und. Williamsonia auf. Die Lepidodendraceen, Sigil- 

lariaceen und Calamariaceen sind spurlos verschwunden. Ihre Abwesenheit im 

Mesozoicum hängt mit dem trockenen, terrestrischen Klima dieser Epoche zu- 
sammen. | 

Man hat neuerdings die Ansicht ausgesprochen, die Amentaceen seien aus 
.den Coniferen ausgegangen und die Nymphaeaceen sollen als uralter Pflanzen- 

typus die Vorfahren der Monocotylen darstellen. Die beiden. Auffassungen 

sind unrichtig und können weder durch vergl. Morphologie noch durch palä- 
“ ontologische Fakta bestätigt werden. Die Nymphaeaceen sind schon in der 

Kreideflora vertreten (Heer, Arct., Saporta, Portugal, Potomac in Amerika) 
und mit ihnen treten gleichzeitig auch hoch entwickelte Monocotylen (Eolirion, 
Yucca, Cyperaceen u. a.) auf. Die mesozoische Periode ist die Zeit, wo man 

am ehesten die Spaltung und Abstammung der rezenten Pflanzentypen ver- 
folgen kann, sowie das Paläozoicum die Evolution der Gefäßkryptogamen vor 
Augen stellt. 
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Die Amentaceen sind wohl im Mesozoicum stark entwickelt, aber dieselben 

bilden vielmehr eine selbständige, zu den Coniferen parallele Reihe, aus der 

die rezenten Amentaceen hervorgegangen waren. Ob andere Familien der dico- 

tylen Angiospermen ihre Abstammung den Apetalen zollen, muß immerhin 

dahingestellt werden, indem man nirgends Übergangsformen vorfindet. Wir 

möchten glauben, daß der Polyphyletismus Engler’s mehr am Platze sei als das 

stufenweise Abstammen der Familien während der vielen Millionen Jahre ihrer 

Entwickelung. Es gab im Anfange mehrere Typen, welche sich in nachfolgen- 
den Perioden vermehrten, ihre Entwickelung in der Neuzeit aber einstellen 

oder umgekehrt. 

So ist wohl anzunehmen, daß die Ceratophyllaceae, Nymphaeaceae, Myri- 
sticaceae, Myrsinaceae, Sterculiaceae, Celastraceae, Calycanthaceae, Magno- 

liaceae, Anonaceae, Artocarpaceae, Vitaceae, Rubiaceae einen alten Typus dar- 

stellen. Es ist allerdings gefährlich, aus den reduzierten Blüten auf den alten 

Ursprung zu schließen. Die Reduktion kann bloß die Folge der Adaptation sein 

(z. B. Callitriche, Lemna). | | 

Die Amentaceen können von den Coniferen nicht abstammen, schon aus 
dem Grunde, daß dieselben keine chemischen Beziehungen zu den letzteren 

offenbaren. Chemische Stoffe pflegen die besten Zeigefinger der wahren Bluts- 

verwandtschaft zu sein. Neben den Amentaceen sind es fernerhin auch die Pi- 

peraceen, Lauraceen,. Platanaceen, Balsamifluen, Artocarpeen, welche alte Ty- 
pen mit reduzierten Blüten darstellen. Die für die Kreide so charakteristischen 

Crednerien dürften in die Nähe der Platanaceen eingereiht werden. 

Die Familiengruppe der Polycarpicae wird gleicherweise als Ausgangs- 

punkt der angiospermen Dicotylen angesehen. Diese Auffassung wird auch 
durch die vergleichende Morphologie unterstützt. Tatsächlich tauchen in der 
Kreide die Überreste von Magnolien und Liriodendren auf, vornehmlich so in 
der alten Kreide Nordamerikas. Das Verschwinden des Liriodendren in der 

Neuzeit stimmt ebenfalls hiemit überein. 

Wieland wollte in den Magnoliaceen direkte Nachkommen der Bennetti- 
taceen erblicken, welcher Anschauung wir keineswegs beipflichten können. Die 
Bennettitaceen sind noch stark eycadeenartig und ihre Blütenmorphologie ent- 

spricht nicht derjenigen der Magnoliaceen. 

In den Nymphaeaceen ersehen wir zwar einen alten Typus, was die spira- 
lige Anordnung der Blüte und die doppelte Endospermbildung und die isolierte 

Stellung im Systeme bezeugt, aber mit den Monocotylen haben sie gar keine 

Beziehungen. Auch die Keimung weist lediglich an die Dicotylen hin. Unter 

den monocotylen Familien sind vor allem die Najadaceen, Butomaceen, Pan- 

danaceen, Typhaceen (incl. Sparganiaceen), Dioscoreaceen als alte Typen an- 

zusehen. Unter den Liliifloren darf man als alte Gattungen bezeichnen: Dra- 

caena, Xanthorrhoea, Yucca, Dasylirion, Cordyline, Smilax. 
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Das Vorkommen der Sparganiaceen in der Kreide stimmt mit unserer 

Darlegung überein. Auch im ältesten Tertiär erscheint überall das Sparganium 

und die Typha. Mit Recht dürfen wir in der Kreide noch die Pandanenreste 

erwarten. 

Es ist bewiesene Tatsache, daß die Gramineen, welche i im Tertiär sowie 
in der rezenten Flora in den gemäßigten und subtropischen Zonen eine so 
große Rolle spielen, im Mesozoiecum unbekannt oder selten sind. In allen pflan- 

_ zenführenden Tertiärschichten wimmelt es von Gramineen- und Cyperaceen- 
blättern, in den Kreideschichten findet man hingegen entweder keine Spur 

nach denselben oder spärliche und zweifelhafte Abdrücke. Zu unseren und 

Heer’s Cyperacitesblättern fehlen Blüten- oder Fruchtbelege. Die reichliche 

Gliederung der Gramineen und Cyperaceen in allen Zonen weist wohl auf die 

moderne Evolution der Glumaceen hin und geht gleichen Schrittes mit den 

Palmen vor sich. Wo, in welcher geologischen Periode sind die ersten Vorfahren 

derselben zu suchen, wissen wir nicht. Ä 

Heer führt ein Bambusium aus dem Jura von Portugal an, aber ohne 
Blüten und Früchte. Diese Blätter sind immerhin denjenigen der rezenten 

Bambusen sehr ähnlich. Aus der Morphologie ist bekannt, daß die Bambusen 

einen archaistischen Gramineentypus darstellen, infolgedessen muß es nicht 

wundernehmen, wenn sie in der Kreide erscheinen würden. 

Das in der böhm. Kreide so häufig vorkommende Eolinion, kehrt wieder 

auch in der ausl. Kreide (arct. Fl., Portugal) und möchte wohl eine Liliacee 

‚aus der Verwandtschaft der Gattung Yucea vorstellen (vergl. Fl. er. I). Dies 
ist aber wiederum ein archaistischer Typus. | 

_ Die interessantesten und gewiß die ältesten Typen erblicken wir indessen 
in der Krannera mirabilis, Nilssonia bohemica, Microzamia gibba, Sageno- 

pteris variabilis, Drepanolepis cretacea und Diplostrobus Stupeckyanus. Die 

wunderbare Krannera stimmt in der Blatt- und Fruchtbildung vollständig mit 

den paläozoischen Cordaiten überein. In dem rezenten Pflanzenreiche hat sie 
keine Analogie. Die Nilssonia ist im Vergleiche mit ähnlichen Relikten im Aus- 

lande unleugbar festgestellt, wenn auch ihre Fructification bisher unbekannt 

ist. Natürlich werden auch Samen dieser im Trias und Jura so häufigen Gat- 

tung beschrieben, ihre Blütenbildung und Blütenstellung bleibt indessen unbe- 

kannt übrig. Ihre Ähnlichkeit mit den Blättern der Wielandiella und William- 

soniella weist hingegen auf die knappen Beziehungen zu den Bennettitaceen hin. 

Übrigens auch viele triasischen und jurasischen Pterophylla ohne Frucht- 

belegen könnten desgleichen bei den Bennettitaceen untergebracht werden. Die 

Microzamia wurde bisher unter die Cycadeen eingereiht, sie stellt aber ent- 

weder einen neuen Gymnospermentypus dar oder ist dieselbe den Bennettitaceen 
verwandt. Die Sagenopteris ist der letzte Vertreter dieser Verwandtschaft im 
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Mesozoicum. Von dem Diplostrobus wissen wir nicht einmal, ob derselbe eine 

Gymnosperme oder Angiosperme darstellt. 

Die baumartigen paläozoischen Calamariaceen, sowie die verschiedenen 

Equisetineengattungen der Trias- und Juraperiode verschwinden in der Kreide 

vollständig und werden bloß durch Equisetumarten von rezenter Gestalt reprä- 

sentiert (Heer, Arct. Fl., Atane). 

Die Cycadeen sind in der böhm. Kreide schwach vertreten, während die 

arktische Kreide sowie die Potomak- und Dakota-Kreide Amerikas so schöne 

Arten aufweisen. Die Gattung Cycas selbst ist in Fruchtbelegen (männl. und 

weibl.) schon mehrfach aus dem Jura (Beania Carnt.) und dem Weald 

(Seward) beschrieben worden. 

Mit Recht hebt Gothan hervor, daß die Kreide- sowie die Juraflora, soweit 

dieselben bekannt sind, bloß aus Holzpflanzen zusammengesetzt sind, woraus 
selbstverständlich nicht zu schließen wäre, daß hier die Krautpflanzen fehlten. 

Die haben sich wegen ihrer weichen Consistenz nicht 'erhalten und dürften 

höchstens in den harten Früchten ihre Existenz verraten. Aber auch diese ver- 

mißt man allerwärts, obwohl sie in den Tertiärsedimenten häufig zutage 

treten. Man könnte hiedurch zur Anschauung gelangen, daß die Primärtypen 

in den alten geologischen Perioden allgemein holziger Natur waren und erst in 

kälteren neueren Perioden sich in eine krautige Form umwandelten. Die holz- 

artige Vegetation der Tropenzonen und die allmähliche Abnahme der Bäume 
und Sträucher gegen den Polargegenden hin bestätigt wenigstens diese Auf- 
fassung. Mit dieser Idee hängt auch die Tatsache zusammen, warum die 

Gymnospermen keine Krautformen aufweisen. Es sind alte geologische Typen, 

die auch zur Neuzeit schon unfähig sind, nicht einmal in gemäßigten Zonen 

sich in Kräuter umzuwandeln. Die Krautpflanzen sind immerhin als degene- 

rierte Formen der Neuzeit aus den holzigen Primaten des Paläo- und Meso- 

zoicum anzusehen. | | 
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DIE VERGLEICHUNG DER BÖHMISCH-MÄHRISCHEN 
KREIDEFLORA MIT DEN AUSLÄNDISCHEN FLOREN 

DER KREIDEFORMATION. 

Die böhmischen Kreideablagerungen sind sehr mächtig und in mehrere 
Stufen verschiedenen Alters gegliedert. Wir wollen diese Gliederung nicht ein- 

gehend behandeln und verweisen auf die umfangreichen Arbeiten dieser Art 

von Prof. C. Zahälka und Prof. Dr. Bfet. Zahälka oder auf die klassische 

Geologie Krejei’s. Pflanzenführende Schichten erscheinen bloß in den Perucer 

Schiefertonen, dann im Pläner der Weißenberger Stufe und in den Chlomeker 
und Priesener Sedimenten. Die Plänerpflanzen sind indessen sehr spärlich 

(Geinitzia, Frieia, Sequoia Reich., Pinus) und nicht zureichend für die Be- 

urteilung des Charakters und des Alters. Die Auffindung der Microzamia im 

Pläner dürfte zur Annahme führen, daß die Perucer Flora im Pläner fortsetzt. 

Die Chlomeker Pflanzen zeigen aber ausgesprochen einen abweichenden 

Charakter und gehören bestimmt einer viel jüngeren Periode an. Ihre Kenntnis 

ist dermaßen mangelhaft, daß auch hier eine Vergleichung wegfällt. Am besten 
erweist sich die Entdeckung einer zweifellosen Araucaria-Schuppe. 

Uns bleibt daher bloß die Perucer Flora übrig, welche wir imstande sind 

näher zu behandeln. Das Pflanzenmaterial dieser Periode ist in Böhmen und 

Mähren riesig, gewiß das reichlichste in ganz Europa. Es sind etwa 50 ver- 

schiedene Fundorte der Perucer Pflanzen in Böhmen bekannt und jedes Jahr 

stößt man bei den Eisenbahnarbeiten, Brunnengraben, Straßenregulierung 

und Kohlensuchen auf pflanzenführende Schiefertone. Fast jeder neue Fundort 

gewährt neue Arten. Freilich manche Fundorte werden bald spurlos ver- 

schüttet, so z. B. die merkwürdigen Tone bei Tachlovice oder bei Landsberg 

oder bei Melnik an der Säzava, bei Kuchelbad u. s. w. Unerschöpfliche Schätze 

verbergen allerdings die weltberühmten Steinbrüche bei Vyserovice, Kounice 
(Cernikov), Otruby und Lipenec. 

Durch unsere Arbeiten ist keineswegs die Forschung auf diesem Gebiete 

abgeschlossen, man kann bei weiteren Arbeiten immer noch merkwürdige 
Pflanzen entdecken oder durch neue Funde die alten Kenntnisse ergänzen oder 
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rechtfertigen. Die Entdeckung schöner Stücke hängt zumeist vom Zufalle ab 
und wenn einmal die künftigen Forscher unter besseren Verhältnissen und mit 

besseren Mitteln zu Werke gehen würden, könnten sie noch mit überraschen- 
- den Berichten die Wissenschaft bereichern. Diesen glücklicheren Nachfolgern 

soll nun unsere Arbeit als Grundlage dienen. 

Die Perucer Schichten wurden bisher als die Mittelstufe der Kreide, also 
als Cenoman angesehen. Neulich hat aber Zahälka die Meinung geäußert, sie 

möchten eine ältere Stufe (Urgon) darstellen. Aus dem Nachstehenden erfolgt 

nun die wahrscheinliche Auffassung, daß die Unterscheidung des Urgons und 
Cenomans durch die floristischen Funde undurchführbar erscheint. Die Ver- 

gleichung der Kreidefloren des Auslandes führt uns notwendig zu diesem 

Schlusse. 

Am wichtigsten ist wohl das häufige Auftreten der Bennettitaceen in der 

Potomacflora Amerikas und in den Kreideschichten älteren Datums in Europa, 

während man in der böhm. Kreideflora diesen Pflanzentypus vermißt und des- 

gleichen in der gleichalterigen grönländischen Flora sehr spärlich vorfindet 

(Williamsonia). Unseren Erachtens ist dieser Mangel nicht maßgebend, weil 

man etliche Bennettitaceen in der böhm. Kreide noch immer entdecken kann. 

Die besten und inhaltsreichsten Nachrichten über die Kreideflora findet 
man im Werke Heer’s „Flora fossilis arctica“, Vol. I-VII (1868—1883). 

Diese Kreideflora zeigt denselben Charakter und dieselbe Zusammensetzung 
wie die Cenomanflora Böhmens. Man findet hier ähnliche Gleichenien, Spar- 
ganien, Crednerien, Magnolien, Nilssonien, Pteris, Platanen, Hedera, Aralia, 

Dewalquea, Eolirion, Dicksonia, Sequoien, Kettneria, Myrica u. a. Auch das 

numerische Verhältnis der Filieineen und Gymnospermen zu den Angiosper- 

men ist dasselbe wie in Böhmen (Mähren). Heer gliedert aber die arktische 

Flora in 3 Stufen: Kom, Atane und Patot, demzufolge wäre die Atane identisch 

mit dem böhmischen Cenoman, während die Komstufe dem Urgon entspräche. 

Wir vermögen aber trotz dem besten Bestreben keinen wesentlichen Unter- 
schied zwischen den drei Stufen Heer’s zu finden. Seine Unterschiede gründen 

sich auf der Verschiedenheit der Fundorte und der übereinander gelagerten 

Schiefertone, welche jedoch derselben Periode angehören. Das gleiche kommt in 

Böhmen auch vor. Selbstverständlich müssen lokale Verhältnisse verschiedener 

Fundorte auch eine andere floristische Zusammensetzung zur Folge haben. 

Desgleichen umsomehr, wenn die Vegetation auf einige Zeitdauer durch Über- 

schwemmung gestört worden war. 

In der arktischen Kreideflora Heer’s findet man manche interessante 
Arten, welche das Bild der Kreidevegetation insbesondere ergänzen. So haben 

wir da einen echten Cycas Steenstrupi (auch mit Fruchtbildung), wunder- 
liches Pterophyllum ceoneinnum und Glossozamites jurasischen Charakters. 
Die unverkennbare Gingko, schöne Torreya, Czekanowskia, Baiera und die be- 



rühmte Williamsonia. Merkwürdig ist die echte Cyathea, Liriodendron 

(Meekii), Mariconia, Libocedrus, Cyparissidium. Die Sequoia macrolepis nur 

im elenden Fragment, wird gewiß mit unserer S. major identisch sein. Die 

große Anzahl der Cycadeen und der Coniferen ist gleichfalls mit demselben 

Verhältnisse in Böhmen übereinstimmend. 

Hiezu gesellt sich der durch schöne Blätter und Früchte nachgewiesene 

Artocarpus Dicksoni, welchen Nathorst aus Grönlands Kreide beschreibt. 

Die Flora von Niederschöna in Sachsen ist wohlweislich identisch (eigent- 

lich Fortsetzung) mit der böhmischen. 

Der arktischen Kreideflora Heer’s schließt sich weiterhin die Flora an, 

welche Seward im Jahre 1926 aus Grönland beschreibt (The Cretaceous Plant- 

bearing Rocks of Western Greenland). Man findet hier verzeichnet unsere 

Onychiopsis, Luccopteris, Dammara-Schuppen, Cyparissidium gracile, 2 Arten 

Platanophyllum, Krannera marginata und zahlreiche Gleichenien. 

Die Flora von Quedlinburg von Heer und P. Richter weist gleicherweise 

eine Reihe identischer oder ähnlicher Pflanzenarten auf. Die hiesigen Cred- 
nerien erinnern lebhaft an die böhmischen. Die Credneria posthuma scheint 

sogar mit der Credneria bohemica identisch zu sein. Mit besonderem Nach- 

drucke muß der Moment betont werden, daß fast alle pflanzentragenden Kreide- 

sedimente Crednerien oder Platanen aufweisen. Heutzutage ist es ungefähr 

ausgemacht, daß die fraglichen Crednerien eine Gattung der Platanaceen dar- 

stellen. Die kronenlosen Platanaceen und die verwandten Balsamifluen (Liqui- 

dambar) sind auf Erden sehr alten Ursprungs und können als guter Beleg 

unserer Anschauung dienen, nach welcher die Mehrzahl der dicotylen Angio- 

spermen zur Kreidezeit durch kronenlose Blüten ausgezeichnet ist. | 
Die Kreideflora Westfalens (Hosius und Marck, 1850) soll eine jüngere 

Stufe vorstellen, dieselbe stimmt indessen vollkommen mit der böhmischen 

überein. Wir sehen hier die Kettneria elegans, Crednerien, Sequoien, De- 

walquea, Dicksonia punctata, Laccopteris, Sagenopteris(!), Dioonites, ver- 

schiedene Zamien und wunderschöne, große Pterophylla, die den amerika- 

nischen nicht unähnlich ausschauen. Die Autoren beschreiben hier auch einige 

Quercusarten, die aber gegenüber den rezenten etwas fremdartig aussehen. 

Hier wird auch ein beschuppter Stamm abgebildet und als eine Zamie unter 

dem Namen Cathraria beschrieben. Einen ganz ähnlichen Stamm besitzen wir 
aus dem Sandsteine von Podhorni Üjezd bei Horice. Dieser Stamm ist aber 

schlecht erhalten, außen von einer Schuppenrinde umhüllt und innen eine 

feste Zentralachse zeigend. Andere Merkmale (Narben, innere Struktur oder 

dgl.) sind nicht vorhanden, so daß wir diese Fossilie aus unseren Tafeln aus- 

gereiht haben. 

Die Kreideflora von Hainaut (belg. franz. Grenze), welche E. Coemans be- 
schreibt, enthält einige interessante Coniferen, von denen der Cedrus Corneti 
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_ von den rezenten Cedrusarten kaum abweicht. Dieser Fall erinnert an unsere 

Pinus Protopicea. Wir ersehen hieraus, daß die jetzt lebenden Coniferen ihre 

Ureltern im Mesozoicum haben. Der Pinus Andraei könnte dem Pinus Quen- 
stedti entsprechen. 

Die Pflanzen, welche Kristofovic aus der Urals Kreide in jüngster Zeit 

veröffentlichte (Petersb. Akad. 1914), sind zwar nicht zahlreich, verraten aber 

denselben Charakter wie die böhmischen (Platanusarten, Pteris frigida). 

Höchst wichtig sind die Pflanzenreste, die Seward (Flor. Weald. de Ber- 
nissart, 1900) aus den Wealdenschichten von Bernissart (Belgien) beschreibt 

und welche der Autor für gleichalterig mit dem englischen, portugiesischen 

und norddeutschen Weald erklärt. Der Autor hat hier keine Dieotylen gefun- 

den, lediglich die Pteridophyten und die Gymnospermen. Aus diesem Umstande 

darf man allerdings nicht den Schluß ziehen, daß die Dicotylen hier und im 

Weald überhaupt fehlten. Man muß im Gegenteil die Vorgänger der Kreide- 

dicotylen zunächst im Weald suchen. Die Wealdflora wird von der Kreideflora 

lediglich durch noch größere Anzahl der Gymnospermen sich unterscheiden. Die 

nähere Kenntnis der Wealdflora ergibt uns einmal den Schlüssel zum Ver- 

ständnis der Zusammensetzung der Kreideflora. Die Bernissart-Flora weist 

die Laccopteris Dunkeri, Onychiopsis, Weichselia, Sagenopteris, Matonidium 

als mit der Kreideflora gemeinsam auf. Es ist beachtenswert, daß in den hier 

beschriebenen Schichten auch die berühmten Knochen des Iguanodon gefunden 
wurden. 

Saporta (Flore fossile du Portugal. Lisbonne, Royal Acad. 1894) hat 

unsere Kenntnisse durch seine Studien aus Portugal ungemein bereichert, ins- 

besondere in der Weise, daß seine Berichte sich auf die älteste Kreidezeit 

beziehen. 

Er beginnt mit Schilderung der jüngeren Jurazeit, wo neben den zahlreichen 

Formen bedeutsame Coniferen auftreten: Brachyphyllum, Pachyphyllum, 

Sphenolepidium, Frenelopsis, Widdringtonites, Palaeocyparis, Thuyites, welche 

zwar nur in vegetativen Zweigen vorliegen, aber auch in diesem Zustande 

unleugbar die Verwandtschaft mit ähnlichen Relikten in der Kreide bestätigen. 

Am höchsten überraschend erscheinen uns aber Überreste, die Saporta als Gra- 

mineenblätter (Poacites) und Rhizocoulon bezeichnet. In den letzteren erblicken 

wir zweifellose Belege der Sparganiaceen, welche gleichfalls an mehreren 

Stellen in Erscheinung treten. Saporta selbst bemerkt, daß sie in der franzö- 

sischen Kreide (Provence) vorkommen. Zu diesen geselien sich schöne Blätter, 

welche Heer aus dem Jura Portugals anführt. Somit wären es die ersten 

Angiospermen, welche auf Erden bekannt wären. Aus diesem Faktum ist 

freilich nicht zu schließen, daß die Monocotylen älter wären als die Dicotylen. 

Auch das Eolirion, welches aus allen Kreidefloren beschrieben wird, erscheint 
im portugiesischen Jura. 
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Die zweite Abteilung der Saporta’s Flora bilden Pflanzen, welche der 

Autor in die ältere Kreide zählt (Urgon Albien). Hier finden wir einen ganzen 

Reichtum von Pflanzen, aus dem wir wichtige Momente für die Pflanzenevolu- 
tion schöpfen können. 

Aus den zahlreichen Pteridophyten ist unstrittig am merkwürdigsten der 

Isoetes Choffati Sap., belegt nicht nur durch Blätter, sondern auch durch die 

so charakteristischen Sporangien. Hier denn liegt vor uns der moderne Sigil- 

lariaceenvertreter. Diese Verwandtschaft war im Mesozoicum reichlicher ge- 

gliedert, was die wunderlichen Gattungen Lycostrobus (aus dem Schonen. 

Rhät) und Pleuromeia Sternbergii (Buntsandstein von Bernburg) beweisen. 

Aus den Gymnospermen ist zunächst zu erwähnen: Podozamites, Cycas, Baiera, 

Brachyphyllum, Sphenolepidium, Sequoia subulata (auch fruchtend), Palaeo- 

cyparis (fremder Typus, fruchtend), Frenelopsis. Aus den untersten Urgon- 

schichten führt Saporta als erste dieotyle Angiospermen Blätter Dicotylo- 

phyllum, Proteophyllum und Choffatia an, welche letztere er mit der brasilia- 

nischen, wasserbewolinenden Euphorbiacee Phyllanthus fluitans Benth. ver- 

gleicht. Fernerhin eine Kapselfrucht einer Dicotyle (Sap. vergleicht dieselbe 

mit der Gattung Burmannia). | 
In den oberen Schichten sind verzeichnet: Eolirion, Poacites, Salix, Sassa- 

fras, Aristolochia, Proteophyllum, Myrsinophyllum, Adoxa, Aralia, Cussonia, 

Cissites, Menispermites, Braseniopsis, Magnolia, Myrica, Laurus, Viburnum, 

Sapindophyllum, Eucalyptus. Diese Bestimmungen muß man wohlweislich als 
provisorisch ansehen, da die Blattfragmente weder durch Blüten noch durch 

Früchte belegt sind. Die Aralia calomorpha erinnert einigermaßen an die 

cenomanen Aralien. 

Den dritten Teil der Flora von Portugal machen die cenomanen Pflanzen 

aus. Dies sind aiso Arten gleichen Alters mit den böhmischen. Über ihre Zu- 

sammensetzung ist leider schwer ein Urteil zu fällen, da sie gering an Zahl sind 
(Ctenidium, Podozamites, Czekanowskia, Brachyphyllum, Sequoia, Sphenolepi- 
dium, Frenelopsis, Palaeolepis(!), Phyllotenia, Myrica, Olea). Aber auch diese 

Relikte offenbaren den gleichen Charakter wie die vorgehenden älteren Stufen. 

Aus den portugiesischen Pflanzenarten ist zunächst für die böhmische 

Kreideflora der Farn Sphenopteris und die Conifere Frenelopsis von Beach- 

tung, indem bei uns zweifellos verwandte und ähnliche Arten Sphenopteris 
cretacea und Frenelopsis bohemica vorkommen. Ä 

Vergleichen wir alle Stufen der Kreideperiode Portugals, so finden wir 

eigentlich keinen floristischen Unterschied in der Zusammensetzung ihrer 
Flora. Es scheint uns vielmehr, daß diese sämtliche Kreideflora beträchtlich 

von der böhmischen Kreideflora abweicht. Die böhmische Kreideflora schaut 

viel üppiger aus und ist viel reichhaltiger. 

Überblicken wir fernerhin alle hier behandelten Kreidefloren welchen 
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immer Alters, so drängt sich der Gedanke zur Erwägung auf, ob alle diese 

Floren einer einzigen Periode nicht angehören. Der vergleichende Botaniker 

ist wahrlich nicht imstande, irgend welche gewichtige Merkmale für die ein- 
zelnen Stufen festzustellen. Etliche Differenzen wird wahrscheinlich die Weald- 
flora aufweisen, aber alles, was darnach folgt, ist gleichartig. Die Weald- 
periode wird wohl die Ausgangszeit der Kreideflora bilden. In der jüngsten 
Jurazeit sind dann die ersten Anfänge der Kreide-Angiospermen zu suchen. 

- Die Kreidefiora Europas und der arktischen Zone stellt eine Mischung der 

pteridophytösen und nacktsamigen Typen der Juraperiode mit den Angiosper- 
men uralten Charakters dar. Die Tertiärperiode enthält schon rezente Typen 

in gleicher Zusammensetzung, wie man sie neuerdings auf Erden vorfindet. 

Interessante Momente hebt C. Zttingshausen in seiner Kreideflora 

Australiens (Queensland 1894) hervor. Ettingshausen bemerkt, daß die Flora 
der Kreidezeit nicht nur in Europa, sondern auch in Australien, Amerika und 

vielleicht auf anderen Kontinenten einen gleichartigen Charakter offenbart 

oder mit anderen Worten die Vegetation zur Kreidezeit war noch nicht in 

klimatische Zonen differenziert. Im Werke Ettingshausen’s finden wir spär- 

liche Überreste von Gramineenblättern (Poacites). Die Coniferen sind bloß 

durch Thuites Wilkinsoni vertreten, welchen man eher für eine Frenelopsis 

halten könnte, Unter zahlreichen Dicotylen beachtenswert ist eine Casuarina, 

Fagus, Quereus, Laurus, Cinnamomum, die Proteaceenblätter und eine Aralia 

subformosa. Das reichliche Auftreten der apetalen Typen bestätigt sich also 

auch in Australien. 

Wir treten nun zur Schilderung der Kreideflora Nordamerikas hinzu, 

welche in zahlreichen Schriften Lesquereux, Hollick, Berry, Fontaine, Knowlton 

beschrieben haben und welche sehr reichhaltig und gewiß nicht erschöpft ist. 

Die genannten Autoren nennen die geologische Zone, welche die Kreide- 

flora beherbergt, Potomacformation und vergleichen sie mit der Albienstufe 
Europas. Dieser Auffassung können wir durchaus nicht beipflichten. Diese : 
Flora ist viel älter als die europäische und könnte gut mit der Wealdflora ver- 
glichen werden. Die große Anzahl der Pteridophyten, der Cycadeen und Coni- 

feren zeigt ein jurasisches Gepräge. Das Vorhandensein der Bennettitaceen in 
gleicher Form und Zusammensetzung ist eigentlich ein fließender Anschluß 

der Kreideflora an die Juraflora auf demselben Kontinente. Die amerika- 

nischen Forscher haben viele Arten mit den europäischen identifiziert, wir 

müssen hingegen bestimmt erklären, daß keine einzige Art der Potomacflora 

mit unserer übereinstimmt. Man findet dort z. B. Sequoia Reichenbachii — ganz 

falsch, Cunninghamia elegans — ganz falsch u. s. w. Auch die arktischen 

Arten Heer’s scheinen verschieden zu sein. Ä 

Die wunderbaren Cycadeen, die vielen riesigen und baumartigen Farne 

zeugen für ein hohes Alter. Der xerophile Charakter ist hier nicht so deutlich 
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ausgeprägt wie in Europa. Die Vegetation schaut üppiger und wohlhabender 

aus. Sehr merkwürdig ist die große Anzahl von Dicotylen apetalen. Charak- 

ters: Crednerien, Platanen, Liquidambar, Laurus, Cinnamomum, Sassafras, 

Quercus, Fagus, Populus, Salix, Cissites, Aralia. Überraschend sind die häufi- 

gen wunderlichen Arten der Gattung Liriodendron, zu dem gesellt sich auch 

die sichergestellte Gattung Magnolia. Die häufigen Nymphaeaceen bestätigen 
die Anschauung über ihren archaistischen Charakter. 

Leo Lesquereux hat mit seinem Werke ‚The fossil Flora of the Western 

Territories. Washington 1874“ die phytopal. Durchforschung Amerikas eröff- 

net. Er bezeichnet seine Kreideschichten als Dakota, welche viel mehr den euro- 

päischen ähneln als die Potomac. Die Dakotaschichten werden von den ameri- 

kanischen Phytopalaeontologen für gleichalterig mit dem europäischen Ceno- 

man erklärt. Hier auch schöne Gleichenien, die im Potomac nicht erscheinen. 

Der Autor verzeichnet keine Cycadeen und spärliche Coniferen. Die mannig- 

faltigen Dicotylenblätter sind indessen in Menge vorhanden. Unter diesen sind 

zahlreiche und bestimmt echte Platanen auffallend. Die Kreideplatanen Ame- 

rikas sind also Ureltern des rezenten, ebenda vorkommenden Platanus oceiden- 

talis. Der Quereus primordialis und Fagus polyclada Lsq. sind wohl gut gestellt. 

Sassafras cretaceum und andere Arten sind sehr ähnlich den mährischen 

Blattresten. Das Protophyllum Sternbergii u. a. möchte man für Crednerien 

halten, sie besitzen umfassende Basis wie die Credneria bohemica und zeigen 

ähnliche Nervatur. Liriodendron intermedium Lsg. ist fürwahr ein echtes 

Liriodendron, aber mit sonderbaren Blättern. Auch der alte Vorgänger des 
lebenden Liriodendron in Amerika. Aus den Monocotylen ist ein Phragmites 

cretaceus Lesg. verzeichnet. | 

Art. Hollick in seinem Werke „The cretac. Flora of south. New York and 

New England, Washington 1906“ beschreibt eine Flora, die mit der vorherge- 

henden und mit der böhmischen gleichalterig ist. Wir sehen hier Sagenopteris 

und großblättrige Marsilien, Gleichenien, Platanen, Sassafras, Laurus, Cinna- 

momum, Nolumbo, Eucalyptus, Podozamites, Frenelopsis, Liriodendron, Mo- 
riconia, Sequoia (mehrere Arten), Dammaraschuppen(!), Magnolien, Populus. 

Aus den Monocotylen sind hier etliche Typhablätter abgebildet. 

Das große Werk von William Mor. Fontaine „The Potomac or Younger 

Mesozoic Flora, Washington 1889“ schildert die prächtige, archaistische Kreide- 

flora Amerikas. Da haben wir die Einsicht in die Evolution des Pflanzenreichs 

auf dem Übergange aus dem Jura in die Kreide. Hier finden wir vor allem 

stattliche Farne palaeozoischen Typus: Cladophlebis, Pecopteris, Thinnfeldia, 

Thyrsopteris, Angiopteridium, Platypteridium, Otenopteris, Scleropteris, große 

Sagenopteris und unverkennbare Equisetumarten. 

Die Cycadeen weisen wunderbare Typen auf: Zamiopsis, Dioonites 

(mehrere Arten), Zamites, Podozamites, Ctenophyllum, Encephalartopsis. Die 
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Bennettitaceen sind durch die Williamsonia und die Tysonia (große Stämme) 

vertreten. 

Überaus reichhaltig sind die Coniferen und erwägen wir, daß die beschrie- 

benen bloß einen Bruchteil sämtlicher Coniferen damaliger Epoche darstellen, 
so ergibt sich die Bestätigung der Idee, daß die alte Kreide oder der Weald, 
oder die jüngere Juraperiode die Geburtsstätte der modernen Coniferen bildet. 

Die wundervolle Baieropsis mit mehreren Arten und sogar fruchtend stellt 

eine riesige Gingkacee dar. Die Nageiopsis ist eine archaistische, mächtige 

Conifere aus der Verwandtschaft des Podocarpus. Desgleichen die Arthro- 

taxopsis mit kleinen, rundlichen Zapfen ist wohl eine neue Gattung. Die wei- 

teren Gattungen Sphenolepidium, Frenelopsis (zahlr., schöne Arten), Lepto- 

strobus, Cephalotaxus, Brachyphyllum, Taxodium, Glyptostrobus, Sequoia 

(mehrere Arten), Laricopsis, Abietites repräsentieren die Gymnospermenwelt 

jener Periode. 

Die Dicotylenblätter erscheinen verhältnismäßig armselig und bringen 

nichts bemerkenswertes dar. 

Dem Werke Fontaines dürfen wir mit Recht ausstellen, daß die schönen 
Abdrücke miserabel gezeichnet sind. Die Fruchtzapfen der Coniferen sind so 

schlecht wiedergegeben, daß sie für den Botaniker unbrauchbar sind. Dieses 
Material muß noch einmal und besser und morphologisch durchforscht werden. 

Unsere Bemerkung hat aber ihre Geltung auch für andere amerikanische 
phytopal. Publikationen. 

Das Werk Ed. W. Berry’s „The Lower cretaceous deposits of Maryland, 

Baltim. 1911“ behandelt gleichfalls die Potomac-Pflanzen. Es gibt hier wiederum 

eine Menge Pteridophyten alten Typus, so z. B. Schizeopsis americana (fruch- 

tend), Onychiopsis latifolia und Goepperti (den europäischen ähnlich), Clado- 

phlebis (frucht.). Die hier abgebildete Tempskya ist nichts anderes, als die 

Luftwurzelhülle am Farnstamme (wie in Böhmen). Die Selaginella marylan- 

dica Font. erweist sich als die echte und stellt sich bei Seite der böhm. Sel. 

dichotoma Vel. Auch ein Equisetum ist vorhanden. 

Die Cycadeoidea wird in Stämmen ohne Blätter und Fruchtbildung be- 
schrieben. Dioonites Buchianus Ettings.(!) soll mit dem europäischen identisch 

sein. Die Podozamites- und Zamitesblätter sind den europäischen sehr ähnlich. 

Diesen schließen sich wunderliche Formen von Ctenopsis und Zamiopsis an. 

Prachtvoll sind die großen Nilssonien. Es ist evident, daß diese Gymnosperme 

zur Kreidezeit auf der ganzen Erdoberfläche verbreitet war und kennzeichnet 

allerwärts die untere Kreide. 

Aus den Coniferen werden angeführt schöne Nageiopsis longitolia Font. 
und N. zamioides Font., mehrere Arten von Brachyphylium, Frenelopsis par- 

ceramosa Font. und F. ramosissima Font. (als Gegenbild der Fr. bohemica), 

Widdringtonites ramosus Font. (der Widdr. Reich. bestimmt verwandt), Ar- 
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throtaxopsis (mit Zapfen), Cedrus Leei (sehr ähnlich dem Cedrus Corneti), 

drei Sequoiaarten (den arktischen und europäischen zwar ähnlich, aber nicht 
identisch). Ä 

Die Dicotylen sind wieder spärlich: Cissites, Araliaformen, Sassafras, 
Menispermites, Nelumbites und ganz fremdartige Plataginopsis. 

Schon diese aus dem Werke ausgewählten Beispiele führen uns zum 

Schlusse, daß die alte Potomac-Flora denselben Charakter offenbart wie die 

europäische Urgon- und Cenoman-Flora, wenn sie auch eine ältere Stufe 

darstellt. | 

Das ältere Werk von Lester Ward über die Marylands Potomac-Flora 
(Washington 1905) bringt im Wesentlichen gleiche Ergebnisse dar, wie die 

eben behandelten Publikationen. Es werden hier zahlreiche Bennettitaceen- 

Stämme (Cycadeoidea) abgebildet. Es ist nunmehr interessant, daß die in so 

merkwürdigen Berichten Wielands bekannt gemachten Bennettitaceen Ame- 
rikas in derselben Zusammensetzung aus dem Jura in der Kreide fortsetzen. 

Die hier gewiß unrichtig gedeutete Plantaginopsis marylandica Font. ist noch 

schlimmer abgebildet, so daß man ohne Original kein Urteil fällen kann. 

Hier mag noch der Vergleichung halber eine Notiz über das Werk Wil. 

M. Fontaine’s „Contribution to the knowledge of the Older mesozoic Flora of 

Virginia“, Washington 1883 beigefügt werden, obwohl die erste Partie die 

rhätische Flora Virginiens, die zweite Partie die jurasische Flora Carolinas 

behandelt. Es ist also die Periode, aus welcher sich die Potomacflora direkt 

entwickelt hat. Diese Vegetation war ungemein üppig und reichhaltig und 

fordert den Forscher zu weiteren Studien heraus. Man findet hier eine Schi- 

zoneura, ein riesiges Equisetum Rogersi Schimp., mächtige Blätter von Macro- 

taeniopteris, Acrostichides, Mertensides, Asterocarpus, Cladophlebis, Lionch- 

opteris, Pseudodanaeopsis, Clathropteris, riesige und wunderbare Cycadeen- 

formen von Ctenophyllum, Pterophylium, Sphenozamites Rogersianus Font. 

mit merkwürdiger, jetzt unbekannter Nervatur, eine riesige Baiera multifida 

Font., wunderliche Coniferenzapfen (aber erbärmlich abgebildet!), schöne 
Palissya Braunii, Pal. diffusa, Actinopteris quadrifoiia (gewiß eine große 

Marsilia), großartige Araucarites-Zapfen (elendig abgebildet), Cheirolepis 

Münsteri, Podozamitesarten u. s. w. 

Diese Flora offenbart ein üppiges Wachstum und ein feuchtes und warmes 

Klima. Von dem xerophilen Charakter der europäischen Jura- und Kreide- 

vegetation ist hier keine Spur wahrzunehmen. Diese kostbaren pflänzlichen 

Schätze sollten von einem erfahrenen Botaniker von neuem ordentlich studiert 

werden, denn man kann hier den Schlüssel zur Entwickelung der Kreidekoni- 

feren sowie zur morphologischen Analyse der rezenten Gymnospermen finden. 

Die amerikanischen Phytopalaeontologen besitzen beneidenswerte materielle 

Verhältnisse bei ihren Arbeiten, aber es fehlt ihnen die botanische Erudition. 
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. Aus der hier in Kürze dargestellten Übersicht über die Kreideflora Nord- 

amerikas ergibt sich der Schluß, - daß diese Kreideflora ganz deutliche Be- 

ziehungen zur europäischen Kreideflora zeigt und daß die Differenzen eher 
durch die entlegenen Standorte als durch das Alter zu erklären würden. Die 

am ähnlichsten Arten möchten angeführt werden: Podozamites lanceolatus, 

Myrica Hollicki Ward (analoge M. Zenkeri), Brachyphyllum macrocarpum 

Newb. (auffallend ähnlich dem Echinostrobus squamosus Vel.), Dammara- 

Schuppen, Cedrus.Leei, Widdringtonites-Arten, Frenelopsis-Arten, Dewalquea 

Smithii Holl., Platanenarten, Nilssonien. 
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ERKLÄRUNG DER TAFELN. 

Tafel XXI. 
Fig. 1—10. Widdringtonia Reichü Ettings. 1. Restaurierter Zweig in natürl. Größe, mit 

8 seitenständigen Fruchtzapfen an einer Hauptachse, welche weiter wächst und 

sich wie die anderen Äste in haardünne, lange, herabhängende Ästchen verzweigt. 

2. Ein Zweig reife Frruchtzapfen tragend. 3. Zwei Fruchtzapfen, der eine mit 4 

auseinandertretenden holzigen Schuppen. 4. Ein Zweigfragment mit Fruchtzapfen. 

5—6. Zweige mit seitenständigen Fruchtzapfen. 7. Zerbrochener Zweig, dessen. 

stärkerer Teil (links) unreife Fruchtzapfen trägt und oben weiter wächst. 8—10. 

Dünne Ästchen mit einer walzenförmigen männlichen Blüte endigend. — Alles von 

VySerovice. 

Tafel XXIV 

Fig. 1—3. Kettneria elegans Vel. et Vin. (Corda). 1. Ein treu nach dem Originale durch- 

geführter Fruchtzapfen, samt einem Blattzweige von der Vidovle. 2. Eine Frucht- 

schuppe mit 2 umgekehrten Samen; links ein Same nach dem plastischen Abdruck. 

3. Restaurierter Zweig mit einem Fruchtzapfen, in natürl. Größe. 

Fig. 4. Chamaecyparis eretacea Vel. et Vin. Ein schöner Zweig mit gegenständigen Seiten- 

ästchen und paarigen Schuppenblättern. Von Otruby. 

Fig. 5. Widdringtonia otrubensis Vel. et Vin. Ein steriler Zweig, mit feinen, kurzen Seiten- 

ästchen. Von Otruby. 

Fig. 6. Dichandrium eretaceum Vel. et Vin. Drei männliche Doppelblüten, oben eine der- 

artige mit deutlichen Antheren; rechts eine Anthere mit 4 Staubbeuteln; rechts 

unten eine restaurierte Doppelblüte; inmitten eine Blütenachse mit 3 Antheren im 
Durchschnitt. Von Otruby. 

Fig. 7. Filiciphyllum dentantum Vel. et Vin. Ein Blattfragment von VySerovice. 

Fig. 8—9. Matonia pusilla Vel. et Vin. 8. Vollständig erhaltenes Blatt, zweimal vergrö- 

Bert. Von Otruby. 

Fig. 10—11. Gleichenia integra Vvel. et Vin. Ein Blattfragment von Otruby; 10. eine 
Blattpartie mit Seitenfiedern und basalen Sporangien, etwas vergr. 

Fig. 12—13. Involucrum tripterum Vel. et Vin. Von Otruby. 12. Drei lederartige Hüll- 
blätter eines unbekannten Fruchtstandes; 13. ein derartiges Hüllblatt. 

Fig. 14. Proteophyllum Araliopsis Vel. et Vin. Ein dreilappiges, kleines Blatt von Otruby. 

Fig. 15. Globocarpon otrubense Vel. et Vin. Zwei Früchte von Otruby, in natürl. Größe. 
Die linke mit einem Zentralkern. 

Tafel XXV. 

Fig . 1. Microzamia gibba Corda. Ein reifer Zapfen (untere Partie) mit einem Zweige, 

welcher deutliche Schuppenblätter trägt. Von VySerovice. 
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2—11. Diplostrobus Stupeckyanus Vel. et Vin. 2. Restaurierter Sammelzapfen mit Fig. 

Seitenzweigen, in natürl. Größe. 3. Gut erhaltene Zweige mit Seitenknospen, treu 

nach dem Abdrucke. 4. Ein Zweig mit einem kurzen Sammelzapfen, wo die Doppel- 
zäpfchen deutlich hervortreten. 5. Ein zylindrischer Sammelzapfen ganz erhalten, 

mit einem Seitenzweige und tiefen Narben in der Zentralachse. 6. Ein starker 

Sammelzapfen mit einem Seitenzweige. 7. Ein Zweig mit einem den Seitenzweig 

abschließenden Sammelzapfen (bloß die Basis erhalten), wo ganz deutlich die Dop- 

pelzäpfchen erscheinen. 8. Die Zentralrhachis eines Sammelzapfens mit Narben 

nach den abgefallenen Doppelzäpfchen. 9. Ein Doppelzäpfchen treu abgebildet. 10. 

Dasselbe restauriert. 11. Ein Doppelzäpfchen mit 2 Samen inmitten. Alles von Vy- 

Serovice. 

12. Anthodium involucratum Vel. et Vin. Eine wunderbare Inflorescenz mit zylindri- Fig. 

schen, gegenständigen Seitenblüten und unten einem mehrschuppigen Involucrum. 
VySerovice. 

Fig. 13—15. Proteophyllum decorum Vel. Ganz erhaltene Blätter von Otruby. 
16. Proteophyllum ceissiforme Vel. et Vin. Ein Blatt von Otruby. Fig. 

Tafel XXV1. 

Fig. 1. Sequoia major Vel. Ein treu nach den Originalabdrücken restaurierter Fruchtzap- 

fen mit Seitenzweigen, in natürl. Größe. 

Fig. 2. Sequoia fastigiata Sternb. Restaurierter Fruchtzapfen nach dem Materiale von 
Strädonice, in natürl. Größe. 

3—4. Sequoia crispa Vel. Restaurierter Fruchtzapfen nach dem Materiale von Otru- Fig. 

by, in natürl. Größe. 4. Zwei Zapfen gebrochen, mit Zweigen, von Otruby. 

Fig. 5—9. Myricanthium amentaceum Vel. 5—6. Männliche Blütenstände (VySerovice) ; 

7. weiblicher Blütenstand von Vy3erovice, 9. weiblicher Blütenstand von Otruby. 
8. Weibliche und männliche Ähre restauriert. 

10. Proteophyllum decorum Vel. Zwei Blätter mit kurzen Seitenlappen. Von Otruby. Fig. 

Tafel XXVI. 

Fig. 1. Pinus protopicea Vel. Ein fast vollständig erhaltener Zapfen aus dem Sandsteine 

von VySerovice. Die Spindel und die Schuppenbasen auf dem Gegenabdrucke er- 

kenntlich. 

2—4. Sequoia cylindrica Vel. et Vin. 2. Ein restaurierter Zapfen samt den Blatt- Fig. 

zweigen. 3. Ein Zapfen treu abgebildet. 4. Ein ähnlicher, aber gebrochen und mit 

größeren Schuppenschildern. Alles von Slivenec. 

5. Selaginella dichotoma Vel. Ein prächtig erhaltenes Stück, auf dem auch die kleinen Fig. 

Blättchen an der Achse erkennbar sind. Vy$erovice. 

Fig. 6. Ancoraecarpon cristatum Vel. et Vin. Links die Frucht treu in natürl. Größe, 
rechts restauriert. Von: Otruby. 

Fig. 7. Epacridiphyllum quinquenervium Vel. et Vin. Zwei Blättchen in natürl. Größe 
von Otruby. 

Fig. 3. Cissophyllum exulum Vel. Vier Blätter von VySerovice. 

Fig. 9. Proteophyllum Araliopsis Vel. et Vin. Ein geteiltes Blatt von Otruby. 

Fig. 10. Gleichenia delicatula Heer. Zwei Blattstücke, welche die dichotomische: Verzwei- 

gung zeigen. Otruby. 
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Tafel XXVIII 

Fig. 1—2. Ephedropsis otrubensis Vel. et Vin. Zwei gebrochene Fruchtzapfen den Zwei- 
gen aufsitzend. 2. Dieselben restauriert, mit nackten, langen Zweigen. Von Otruby. 

3—7. Ceratoxylon laterale Vel. et Vin. 3-4. Zwei fruchttragende Zweige. 5. Junge Fig. 

Äste eines weiblichen Blütenstandes. 6. Eine Doppelfrucht restauriert. 7. Eine 

weibliche Blüte restauriert. VySerovice. 

Fig. 7. Proteophyllum enervium Vel. et Vin. Ein einziges Blättchen von Otruby. 

8—11. Myricophyllum denticulatum Vel. et Vin. Vier Blättchen von VySerovice. Von 

M. Zenkeri durch die kleinen Zähnchen sowie die eigenartige Nervatur ver- 

schieden. — 

Tafel XXIX. 

1. Proteophyllum Saportanum Vel. Blatt mit schön erhaltener Nervatur von Otruby. Fig. 

Fig. 2. Proteophyllum dichotomum Vel. et Vin. Blatt von Otruby. 

Fig. 83—5. Proteophylium Araliopsis Vel. et Vin. Drei Blätter von Otruby. 4. Blattstiel 
vollkommen erhalten. 

Fig. 6. Dryandra Bayeri Vel. et Vin. Schmales Blatt von Otruby. 

Fig. 7. Bombaciphyllum coriaceum Vel. et Vin. Blatt ohne irgend welche Struktur von 

VySerovice. 

Fig. 8. Proteophyllum laminarium Vel. Zwei Blätter von Otruby, wo sich diese Art von 

Blättern häufig findet. 
Fig. 9-—10. Bresciphyllum cretaceum Vel. Zwei Blätter von Otruby. 

11—14. Cissophyllum exulum Vel. Vier Blätter von VySerovice (Steinbruch Stu- Fig. 

pecky). 

| Tafel XXX. 

Fig. 1. Credneria laevis Vel. VySerovice. 

Fig. 2—3. Proteophyllum Araliopsis Vel. et Vin. Zwei Blätter von Otruby. Ungleich tief 

eingeschnittene Lappen. 
Fig. 4. Ternstroemia crassipes Vel. Blatt mit vollständigem Stiel. VySerovice. 

Fig. 5. Cussonia partita Vel. Das mittlere Blatt ist ergänzt. Das einzige Stück dieser Art 

von VysSerovice (Steinbruch Stupecky). 

Fig. 6. Proteophyllum Saportanum Vel. Sechs verschiedene Blattformen von Otruby bei 

Slane. 

Fig. 7. Proteophyllum enervium Vel. et Vin. Einziges Blatt von Otruby. 

8—11. Myricophyllum denticulatum Vel. et Vin. Vier Blätter von VySerovice. Von Fig. 

Myrica Zenkeri unterscheiden sie sich durch die kleinen Zähne und die eigen- 

artige Nervatur. 

Tafel XXXlI. 

1—2. Proteophyllum subtile Bayer. Zweige mit aufsitzenden Blättern, welche bei Fig. 

Otruby massenhaft erscheinen und regelmäßig von Fruchtkapseln Asterocelastrus 

begleitet werden. Derartige Frucht liegt auch beim Zweige Fig. 2. Es ist demnach 

mit Recht anzunehmen, daß beiderlei zusammengehören. 

3. Pseudogingko bohemica Vel. et!Vin. Ein vollständig erhaltenes Blatt von Otruby. Fig. 

4. Proteophyllum Araliopsis Vel. et Vin. Ein Blatt von Otruby. Fig. 

5. Dryandra Bayeri Vel. et Vin. Ein schönes Blatt von Otruby. Fig. 

6—7. Triphyllum Fechtneri Vel. et Vin. Diese kleinen, dreinervigen und stark un- Fig. 

gleichseitigen Blätter sind nicht selten bei Otruby. In Fig. 6 verbinden sie sich zu 

einem dreizähligen. Blatte. 
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Fig. 8-10. Sterculia limbata Vel. Drei abweichende Blattformen von Otruby. 

Tafel XXXI. 
Fig. 1. Ternstroemia crassipes Vel. Ein Blatt von VySerovice. 

Fig. 2—83. Hymenaea primigenia Sap. Zwei schöne Doppelblätter von VySerovice. (Stein- 
bruch Stupecky). | 

Fig. 4. Proteophyllum Araliopsis Vel. et Vin. Ein merkwürdiges Blatt, welches zeigt, daß 

diese Blattart, wenn vollkommen entwickelt, fußförmig gefiedert war und in ein- 

zelne-einfache oder geteilte Blättchen (vergl. die übrigen Tafeln) zerfiel. Otruby. 

Fig. 5—8. Ceratocarpus Fendrychi Vel. et Vin. Eine dreiklappige Kapsel, mit sechs horn- 

artigen Anhängseln. Bei Fig. 7 restauriert. Von Otruby. 
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