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o aporhaidkách

(Rostellariích aut.) českého útvaru křídového.

Napsal V. Weinzettl, assíst, palaeont.
Hodovým jménem Rostellaria uváděna byla jindy celá
jichž význačnou známkou
bylo ústí v kanálek protažené a zevní pysk v křídlo celistvé nebo dělené rozšířený. Čim více však materiálu
přibývalo, tím zřejměji vystupovaly jednak rozdíly mezi
recentními a zkamenělými ulitami zmíněného rodu, jednak
obtíže rostly, veškeré tyto různé tvary v jediný rod vtě
snati. Kdežte jedni; aby nesnázím odpomohli, nová rodová jména tvořili, hleděli jiní tvary se znaky Rostellarit
nesouhlasící po ostatních neméně odchylných rodech če
ledi Strombidů - jmenovitě Strombus a Pteroeeras rozstrkati. Konečně po dlouhýeh hádkách o systematieké
přtslušenstvt zdá se, že nešťastné ulity předvěkých plžů
jistějŠí útočiště než u Strombidů nalezly v čeledi aporhaidek (Chenopodeae), po tu dobu na rody i druhy nad
míru chudé.
Hozdíl mezi oběma čeleďmi jest dosti zuačný, ač
více na zvířeti než ulitě jeho pozorován býti může. Týkáť
se především umístění oči. U Stromhidů sedí na konci
pahýluatých, nevtažitelných výrostků, za nimiž nítovitá
tykadla vynikají, kdežto u aporhaídek na spodině tykadel
prostě umístěny jsou.
Jinou patrnou odchylkou jest svalová basís nebo-li
noha, jež u Strombidů značných rozměrů dosahuje a ve
dvě části rozdělena jest, z nichž zadní, pod přední stažitelná, ku skoku slouží. U aporhaídek jest noha tvaru
normálního. Avšak i ulitami obě čeledi se liší, ježto
uporhaidkám karakteristícký znak Strombidů schází, zářez
totiž v postruuním okraji svrchního pysku těsně při samém
kanálku.
Rozdíly, jakkoli u žijících značné" nejeví se tak
nápadně u druhů vyhynulých a tím lze omluviti nesrovnalosti, jež v příčiné bývalého příbuzenstva recentních
aporhaidek do nedávua ještě panovaly.
ulétati) dán byl od
Název Aporhais (dno ~{iv
Aristotela druhu v Středozemním moři velmi rozšířenému,
nyní pod jménem Aporhais pes pelecani známému. Pozdější přtrodopiscí jménem Aporhaís rod, od Lamarcka
pode jménem Pteroceras oddělený, označovali a teprve
Da Costa (I77S) původní název Aristotelův ua nynější
rod sice omezil, avšak týž ku čeledi Strombidů připoj i!.
Konečně Phiiippi (1836) správně znaky rodu a zároveň
čeledi stanovil, zbytečně však hledané jméno Chenopus
zavedl, které valně nezobecnělo.
Mladé aporhaidky mají spíše podobu Cerithií, ježto
ústí jich málo protažené a zevní pysk celistvý, více méně
uuduřeuý bývá,
U mnohých jsou bývalá ústí na ulitách
v podobě napuchlých hrbolů velmi pěkně znatelna. Teprve
když ulita určitého počtu závitků dosáhla, počíná se syfoualut kanálek prodlužovati, ve kterémž stadiu rodu
Fusus značně se příblížují a naposledy rozšíří se zevní
pysk v křídlo tvarů rozmanitých. Obyčejně vysýlá křídlo
podél závitků malý trn, buď těsně k vinutí přiložený
nebo zvláště ku konci poněkud odkloněný. Trn tvoří
s uadnřelým pyskem vnitřním, který jej sleduje, malou
rýhu, jež rýhou zadní se nazývá.
Z nynějších moři známo jest pouze 5 zástupců če
ledi a zároveň rodu Aporhais, většinou obyvatel mělkých
moří. Tím hojněji vyskytují se v usazeninách moří předřada gastropodů zkamenělých,
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oddělení českého

musea, (8 vyobr.

č,

3.)

věkých jurským útvarem počínajíce. Největšího rozšíření
nabyly v moři křídovém, s nímž i sláva jich mizeti počala, až konečně bohatá na rody i druhy čeleď v nepatrnýeh takřka zbytcích živoří.
Dle tvaru křídla, zadní rýhy a okrasy ulity rozdě
lena nejnověji čeleď aporhaídek v 6 rodů, z nichž rod
Alaria a Aporhaís v křídovém útvaru nejčetněji jest zastoupen. Rod Brachystoma sice také z křídy popsán, leč
není s dostatek karakterisován, Ostatní tři rody (Diempterus, Spinigera, Diarthrema) dosud pouze z útvaru jurského známy jsou.
Nejbohatší na druhy této čeledi jest anglický útvar
křídový. Avšak i v Čechách zdá se, že podmínky životu
jich dosti byly příznivý a to jmenovitě v době, kdy usazovaly se vrstvy Korycanské, nejstarší to usazeniny če
ského moře křídového, a mnohem Více, kdy usazovaly se
vrstvy Březenské a Chlomecké, jimiž křídový útvar český
se konči.
Veškeré druhy české křídy náležej! bohatému na
tvary rodu Aporhais, jedinou Aporhais arachnoídes Mull,
vyjímaje, jež větší příbuznosř k rodu Alaria jeví. Než
není účelem práce této probírati nepatrné znaky jednotlivých rodův a podrodů, nýbrž jednak umožniti vzmáhajícím se příznivcům palaeontologie určení četných druhů
dosti karakterisované této čeledi, jednak poukázáním ku
hohatosti české křídy na vyhynulé plže, jichž jen v Korycanských vrstvách více než 100 druhů se vyskytuje,
pozornost obrátiti k tomuto důležitému archívu před
věkých dob, jehož přece dosud tak málo bylo si všímáuo,
Dříve uež kn popisu jednotlivých druhů přistoupím,
vysvětlím krátce jinak dosti pochopitelnou terminologii.
Délku nebo výšku nlity měříme od vrcholu, nejmenšího
a zároveň nejstaršího závitku, až ku špičce syfonalního
kanálku. Závitky odděleny jsou švy. Směrem ku předu
vyrozumíváme směl' od vrcholu nlity .k ústí, směrem na
zad směr od špičky kanálku ku vrcholu. Přední šev závitku jest onen blíže. ústí, zadní šev jinak též basalní
neboli prostě basis zvaný onen blíže vrcholu. V témže
smyslu mluvíme také o předním a zadním okraji křídla.
Co se okrasy nlity týká, rozeznáváme podélná žebra,
jimiž závitky ve směru podélné osy ulity okrášleny jsou
a příčné páskování nebo-li rýhování, jež rovnoběžné ku
švům závitků jest.
Konečně dlužno zmíniti se, že jen ty aporhaidky
určiti lze, u nichž buď struktura skořápky nebo tvar
křídla zachován jest.
Pouhá jádra, bez křídla a bez
okrasy, v kteréžto formě jmenovitě n Lenešic ve velkém
počtu se vyskytují, buď naprosto určiti nelze, nebo druh,
jemuž náležejí, toliko přtbližně udati možno.

1) Aporhais arachnoides MiH!.')
Věžovitá ulita
oddělených závitků,

skládá se ze 7 -8 hlnbokými švy
jež uprostřed příčným vysedlým kýlem
okrášleny jsou. Na posledním ne příliš rozmčry převlá
dajícím závitku pozorovati lze dva parallelní kýly. Úzké
křídlo rozděleno jest na konci ve tři hroty, z nichž
1) Vyobrazení přineseme budoucné.
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střední nejdelší býti se zdá. Téhož tvaru jako křídlo jest
i syfonalní kanálek. Tvar spodního pysku a ústí není
znám. Celkem byla nlita podivného tohoto druhu velmi
jemná, ježto z nečetných dosnd známých exemplářův ani
jediný zcela zachován není.
Ve sbírkách mnsejnich dva exempláře z vrstev Bře
zenských, velmi špatně sice zachované, avšak dle tvaru
křídla a kanálku snadno poznatelné.
Z CWomeckých
vrstev od Tannenbergu exemplář téhož druhu avšak bez
křídla a kanálku.

2} Aporhais Requieniana ďOrb. (Obr. č. 3. 1)
Veliká tato aporhaidka skládá se z 9-10 hlubokými švy oddělených závitků, z nichž poslední i s dlouhým
kanálkem 1/2 celé délky činí. Závitky na příč páskovány.
Pásky, jmeuovité na posledním závitku silně vyniklé, jsou

L.

rovněž jako hlnboké mezery mezi nimi jemné parallelně
rýhovány se střídavé menšími a většími intervally. Rýhování však obyčejně jen v mezerách mezi páskami pozorovati lze. 4. a 5. páska posledního závitku vyznačují
se většími rozměry nad ostatní. Jedna z nich přechází
v podobě kýlu na jednoduché, mečovité, na zad ohnuté
křídlo. Mezi kýlem a kanálkem ještě 5-6 slábnoucích
pásek napočísti lze. S páskami křižnjí se podélná žebra,
jmenovitě na závitcích starších.
Na posledním závitku
žebra obyčejně pásky v koncentrické řady hrbolků rozdělují, ztrácejíce povahu žeber, anebo jen ku kýlu sáhaj],
Velmi zřídka a to obyčejně u smáčknutých exemplářů žebra podélná nad hlavní kýl sáhají. Ústí podélné,
vnitřní pysk ztloustlý a splývá se zevním pyskem, jehož
zadni kraj asi do polovice předposledního závitku zdvižen
jest. bez zadní rýhy. Kanálek dosti dlouhý, pfíšpičatělý.

-----::,.-----

Obraz Č. 3. I) Aporhais Hequjentana d'Orb, Dle origiualu z K9rycan doplněna zachovalejším jedincem
z téhož naleziště. - 2) Aporhais stenoptera Goldf Uriginal z Cernodol. - B) Ap. stenoptera Goldf.
Origiual z Března. - 4) Ap. stenoptera Goldf. Dle originalu z Chlomku, - 5) Aporhais ovata Goldf,
Vyobrazení dle originalu z Dolauky, vyňato z pojednání prof. dra Aut. Friče o Jizerských vrstvách. ')

Druh tcnto dosahující délky až 8 cm. vyskytnje se
ve vrstvách Korycanských (Korycany, Lobeč, Zlosejn, Přemyšlany, Kněživka). Smáčknutý exemplář téhož
druhu nalezen ve vrstvách Jizerských (Dolánka).
Velmi podobná Aporhaís ornata d'Orb. liší se jednak
menšími rozměry, hlavně však tím, že zadní rýha vrchol
ulity mnohem přesahovala. Poslední uvádí se z Korycanských vrstev od Tistí. Ve sbírkách musejnich však zastoupena není.
hojně

3) Aporhaie stenoptera Goldf. (Obraz

č.

3. 2, 3, 4)

Ulita tvořena 8-9 závitky jemně na příč rýhovánýmí a podélně žebrovanými, Uprostřed posledního závitku táhne se kýl, který na jednoduché křídlo přechází.
Nad ním, tedy blíže kanálku, slabší kýlek zvláště u mcnších individuí dobře pozorovati lze. Žebra sáhajt buď jen

ku kýln hlavnímu v řadu hrbolků jej rozdělujíce (obraz
č, 3. 3), aneb je zvláště u větších jedincův až za druhý
kýl sledovati možno. Toliko u jediného (obraz Č. 3. 4)
exempláře žebrování posledního závitku pouze v podobě
slabých hrbolků na kýlu hlavním naznačeno. Křídlo objevuje se v tvarech nejrozmanitějších: buď jest úzké,
rovné nebo silně na zad zahnuto, u větších forem bývá
široké, nezřídka bývá uprostřed laločnatě přední okraj
povytažen. Kanálek dlouhý, zahnutý, avšak velmi zřídka
zachován. Mezi více než 20 exempláry ve sbírkách musejních zachován pouze u 2. Vnitřní naduřený pysk netvoří zadní rýhy,
Proměnlivosf druhu tohoto ve tvaru křídla a orna') Archiv pro přírodovědecké prozkoumání Čeeh, V. svaz.
číslo 2. Geolog. oddělení 1883, pag, 91; obr. 59.
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skořápky zdá se, že podmíněna byla hlavně
ježto individna s křídlem krátkým, šídlovitým
mnohem méně se mění v okrase ulity.
V Březenských vrstvách vyskytuje se dosti hojně.
V jediném exempláři též z Teplických vrstev od Bystré.
Pěkný negativ tomuto druhu náležející, jehož sádrový
odlitek obrazec Č. 3. 4 podává, nalezen též v pískovci
Cblomeckém. Zdá se, že zkyzovatělá jádra, která jmenovitě u Lenešic ve velkém počtu se objevují, většinou
druhu tomuto patří.

mentiky
stářím,

4) Aporhais ovata Goldf. (Obraz

Č.

3. 5)

ostatní vinutí převyšuje. Závitky jsou na příč páskovány,
pásek na předposledním závitku činí 5, z nichž
prostřední kýlovitě vyniká. Poslední závitek má 2 kýly,
mezi něž dvě obyčejné pásky vloženy jsou. Mezi basalním
švem a prvním kýlem obyčejně 2-3 s tolikéž slabšími
se střídající pásky napoěísti lze; část za kýlem druhým
4-6 ku kanálku slábnoucími páskami jest ozdobena.
Křídlo v podobě dvou divergujících prstů vytvořeno, na
kýly posledního závitku přecházejí,
Tvar a délku prstů křídlových, délku kanálku a
tvar ústí na dvou nedobře zachovaných exemplářích z Jizerských vrstev (od Třeboutic a Živonína) určiti nemožno.
počet

Oblá ulita skládá se z 5 rychle se rozšiřujících závitků patrnými švy oddělených, z nichž poslední rozměry

o průměrné

hutnosti zemské.

Jakož známo, skládá se země naše z rozmanitých hmot a sice všeobecně tak, že hutnější leží
hloub pod povrchem zemským. Znajíce pak velikosť
neboli krychlový obsah země, vypočteme si snadno
velikosť hmoty její, znásobíme-li číslo tento obsah
vyjadřující průměrnou hutností její, totiž číslem,
udávajícím, kolikrát by krychlová jednotka zemské
hmoty, kdyby hutnost její byla všude stejnou, pře
vyšovala hutnost vody normalní. A jelikož v oboru
těles světových nerozhoduje velikost, nýbrž hmotnost, patří zajisté k nejdůležitějším poznatkům země
pisným přesné vystížení čísla, udávajícího tuto prů
měrnou

(Pokračování.)

nanejvýš přesných pozorování poskytly velmi zajímavé objasnění všech příslušných pomérův,
Abychom je zkrátka uvedli,') jmenujme konstantu přítažnosti r, poloměr země r, hutnost (I, načež platí
r = 2'6950 r -1'8087 r' 0'1182 r 3 ,
(I = 15·J.36 - 12'512 r,
průměrtui hutnost země = 5'77.
Rozdělíme-li tedy vzdálenost povrchu zemského
od středu země na 10 stejných dílův, obdržíme sestavení toto:

+

hutnost,

r

Směle můžeme tvrditi, že málo jest zeměpisných
číslic tak drahých, jako těch několik, jimiž se vyjadřuje tato průměrná hutnost, Mnohými a různými
cestami domáhali se učenci v posledních 200 letech

této konstanty, ') a poznali konečně, že asi 5 1/2 obnáší, což znamená, že by země naše 5 1/2 menší byla
hmotnosti, kdyby z pouhé vody se skládala.
S touto úlohou souvisí pak další, určiti zákon,
podle něhož přibývá hutnosti do středobodu zemského a řídí se přítažnosť v různých hloubkách podzemských; jedná se tedy o to, určiti konstantu pří
tažnosti a hutnosti v různých polohách jakožto
funkci poloměru zemského.
Na počátku tohoto roku podnikl učený major
rakouský a hvězdářský přednosta odboru c. k. vojensko-zeměpiseckého ústavu ve Vídni, pan Robert
ze Sterneků podruhé cestu do Příbrami, aby zde
v šachtě 1000metrové provedl pokusy kyvadlem,
kteréž by poskytly prostředků k řešení všech právě
uvedených otázek. A výsledky jeho dlouho trvajících,

Zprávy
pobřeží

y

(I
._--".,~

1'0
0'9
0'8
0'7
0'6
0'5
0'4
0'3
0'2
0'1
C'O

1'000
1'047
1059
1'041
0'991
0'910
0'796
0'694
0468
0'252
0'000

2'614
3'866
5'118
6'370
7622
8875
10'127
11'379
12'632
13'884
15'136

Podle toho dosahuje y maxima tam., kde (I skoro
se rovná průměrné hutnosti zemské. Ze se tu nepřihlíží k odstředivosti, s rotací zemskou souvislé,
budiž jen mimochodem poznamenáno, jelikož tím
podstata celého zjevu se nemění,
Dr. F. J. Studnička.

rybářské.

velmi výnosné za-

městnání pro rybáře, kteří se jím zabývají, pokud
trvá saisona, poněvadž se mnohdy nemírné množství

~o bl některé sem příslušné historické zprávy chtěl
seznatí, nechť si přečte §, 49. mého ZemlJpisu všeobecného,

') Obšírná zpráva podána v "Mittheilungen des k. k. miIitar-geograph. Institutes" Il]. Band, Wien, 1883.

Lov makrelí na jižním
Lov makrelí jest

všeobecně

Anglie.

2
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francouzskému. Věc ta mne velmi dojala, i pomýšlel
jsem psáti p. Barrandoví, nebot jsem tušil, že na
příliš dlouho leta jeho počítati nelze.
Když pak
smrt hrab. Chamborda učinila možnost tuto tím
pravděpodobnější, že velké jeho nnmahšní v tuto
dobu zkrátí dny jeho života, odhodlal jsem se napsati mu list, i doufám, že nebudete pokládati to
za neskromnost, pak-li vám jej přečtu: Vysoce ctěný
pane a příteli! J est Vám zajisté dobře známo, jak
velmi mně na osudu sbírek Vašich záleží. Povzbuzen
důvěrou Vaší k sobě, odvažuji se Vám některé myšlénky své o této záležitosti svěřiti, v naději, že Vy
přesvědčen jste, že všechno to děje se jen z čistě
lásky pro vlast a vědu. Osud musea našeho vstoupil
do lepšího stadia a v málo letech státi bude tu
prostorná a důstojná budova, aby pojala v sebe poklady, jež země česká v srdci svém na shromáždila.
Jakkoli radostná jest to naděje, tož nepostrádá přec
svých temných stránek vzhledem k naději na získání
Vašich sbírek. Země musí statisíce věnovati na stavbu
i zařízení vnitřní nové budovy - a naděje, aby
značná suma ceny Vašich sbírek sněmem byla povolena, po dlouhá leta mizí. Při úzkostlivém uvážení
těchto okolností, táži se sama sehe, zdaž finanční
stránka věci jednou také na váhu padne ve chvíli,
kdy Vy, velectěný pane, o osudu sbírek svých se
rozhodnete. I zdálo se mně, že také jiné ohledy tu
působiti mohou, a ve své obrazotvornosti viděl jsem
v novém museu stkvostně zřízené Barrandeum, na
jehož zdokonalení snažlivý muž pracuje, jehož existence jest výnosem fondu Barrandov,! zajištěna.
Jako k posvátnému místu putují k němu mužové
vědy z blízka i z dáli, aby spatřili poklady, jež drahá
Vaše ruka snesla. Nikde v celém světě nebyly by
sbírky Vaše s větší pietou přijaty, nikde by nepracovalo se na obrovském díle Vašem s větší horlivostí než v Čechách. Shromáždění jistiny pro fond
Barrandův učinil bych si životním úkolem.
Budiž
mně dovoleno ve jménu své vlasti k Vám proshu
vznésti, byste získání sbírek Vašich zemi, ve které
povstaly, jak možno usnadniti ráčil. V nejhlubší úctě
Vám oddaný dr. Ant. Frič. - Na list tento došla
mne 17. září následující odpověď': "A M. le prof.
Ant. Frič 1 Trěs honoré Professeur et ami l Obdržel
jsem opozděně Váš list důvěrný ze dne 31. srpna 1883.
Uznávám velmi dobře -Vaěí starostlivost vzhledem
k rozhodnutí mému o svých sbírkách. Však zachovávaje si všechnu volnost, mohu Vás ujistiti, že
jest ono velmi příznivo museu českému. Pro každý
případ mohu Vás ubezpečiti, že můžete býti klidným.
Přijměte, velectěný pane doktore, ujištění má ob-

o aporhaidkách

zvláštní úcty. J. Barrande:" - Odpověď' ta ovšem
nejistila to, co dnes víme, za to nyní zlatým slovům
těm lépe rozumíme. V listě svém k Barrandovi
zmínil jsem se o tom, s jakou úctou a vděčností
přijal by národ náš sbírky Barrandovy. Nastává nám
tudíž nyní povinnost, abychom na jevo dali vděčnost
svou i úctu k jeho památce. Vůči nejširšímu obecenstvu navrhuji, aby stalo se tak zřízením obrovské
desky pamětní s nápisem " Barrande" na skalách
chuchelských podél západní dráhy, tam kde památný
výjev skroucení vrstev v pásmu F-f, se jeví. Mohu
zároveň oznámiti, že Českomoravská továrna v Libni
s radostí dodá desku zdarma, těšíc se z toho, že
může to pro památku Barrandovu učiniti. Přírodo
vědecký sbor musea přijme ochotně na se úlohu
zasazení a odhalení desky, kteráž má všem těm tisícům a tisícům, kteří kol putovati budou, hlásati
jméno Barrandovo a vděčnost národa českého. Však
vůči celému světu vědeckému a vzdělanému vůbec
oslavíme památku Barrandovu spůsobem jiným. Navrhuji zřízení fondu Barrandova, jak jsem to v listě
svém k němu za životní úkol svůj vytkl. Aby zřejma
byla upřímná má vůle a snaha, uvoluji se složiti
k tomu cíli první příspěvek v obnosu 1000 zlatých.
Doufám, že národ náš, jakkoli malý a chud, osvědčí
tu, jak váží si práce duševních velikánů, i jaká jest
vděčnost jeho k mužům činů Barrandových. Zejména
ve vás, pánové, doufám, že působiti budete mezi ctitely
Barrandovými, kteří jistě jsou četnější, než se v prvním
okamžiku zdá, působiti k tomuto cíli. Nehynoucí
památce Barrandově budiž věčná sláva." Přítomní
provolávají po třikráte slávu.
Na to předčítá ještě dr. Frič pozdrav od prof.
Hebérta: .Paris, 20/10 1883. Pan Barrande učinil
nejvýš rozumně, odkázav všechny sbírky své do Prahy.
Vaší povinností nyní jest dokončiti jeho dílo. věnujte
mu všechny své síly. On myslel na Vás, věřím to
jistě. Váš Hebér."
Dr. Frič obrací se na to k předsedovi p. prof.
Krejčímu s žádostí, aby ujal se věci fondu a získal
jemu podporu výboru společnosti musea, jenž má
odtud býti zástupcem i správcem fondu Barrandova,
což předseda učiniti slibuje.
Dr. Ant. Frič vzpomíná ještě velecenného vdaru
dra Čurdy, jenž s velkou pílí v okolí Loun u Zatce
shromážděné sbírky daroval museu českému, jehož
budou rovněž vždy pěknou ozdobou.
Vzhledem k pokročilé době odloženy přednášky,
jež dle programu měly následovati, na schůzi příští,
čímž památná schůze tato byla skončena.

(Rostellariích aut.) českého útvaru křídového.

Napsal V. Weinzettl, assist, palaeont.

oddělení českého

5. Aporhais acanthochila Wein. (Obr č. 10. 2, 3.).
Na nlitě oblé napočítati lze 5-6 rychle se rozšiřu
jících závitků bez zachovalé struktury. Kanálek tenký, zahnutý, zadní rýha dlouhá, spodní pysk byl široko roz-

musea.

prostřen.

(Pokračování.)

Zevní pysk

(S vyobr. é. 10.)

rozdělen

ve

čtyři

rovné po délce

okýlené prsty. Podobná aporhaídka popsána byla z angli-

ckého gaultu pod jménem Aporhais pachysoma Gard.
a liší se od naší tím, že .křídlo jen dvojprsté má.
Sbírky musejní obsahují pět individuí tomuto druhu
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náležejících z vrstev Březenských (Březno, Černodoly),
jež však vesměs silně smáčknuty a poroucháuy jsou.
Vyobrazení 10. 2 představuje pouze křídlo, ježto
vinutí na hladkém pysku spodním spočívající snaduo
odpadlo, kdežto táž, avšak bez křídla, ve vyobrazení 3.
podána. Na vyobrazeném křídle první prst ulomen.
Že obě vyobrazení jednomu druhu náležejí, pozuati
lze na exempláři jiném, u něhož obé sice zachováno,
avšak valně stlačeno a pošinuto jest. Ve sbírce skamenělin

10

okoli Března a Loun, již dr. Čurda českému museu daroval, jest dosti zachovalý exemplář této specíe, který v pozdějším čísle vyobrazen bude.

6. Aporhais Schlottheimi Róm. (Obraz

č.

10. 4)

Počet závitků neurčitelný. Poslední z nich nápadně
naduřen. Závitky byly jemně rýhovány s 2-3 vysedlejšími páskami na basí jednotlivých závitků. Podélné

8

11

Obraz Č. 10. 1) Aporhais arachnoides Mnl, v přirozené velikosti dle originalu z Března. - 2, 3) Ap. acanthochila Wein.
dle origínalu z Března. - 4) Ap. Schlottheimi Rom. Dle origin, z Dc[ánky, Vyobraz. vzato z pojednání prof. dra Ant. Friče
o Jizerských vrstvách. - 5) Ap. coarctata Gein. Dle originalu z C. Kamenice a 6) z Března, - 7) Ap papilionacea
Goldf. Vyobrazení vzato ze spisu Goldfussova. - 8) Ap. megaloptera Reuss. Dle originalu z Dřínova a 9) z Března. 10, 11) Ap. Renssi Gein. Dle originalu z Března.
žebrování jemné, jádra hladká. Zevní pysk rozprostřen
v široké, snad jednoduché křídlo, jehož zadní naduřelý
kraj skoro až ku hasí třetího závitku dosahoval, kdož
mizivě v povrch ulity přeehází.
Tolik lze s určitostí říci o tomto druhu, který ve
sbírkách musejních 3 vesměs špatně zachovanými exempláři zastoupen jest, a z nichž -nejlépe zachovaný ve vyobraz. 4. podán jest.

7. Aporhais coarctata Geín. (Obr.

č.

10. 5, 6)

Závitků 7~8. Přední nadmutý převládá.
Závitky
jemně rýhovány. Zvláště v druhé polovici posledního

závitku rýhování jasně vystupuje. Na basi závitků. 2-3
rýhy hlubší s páskovitými mezerami. Žebra podélná nečetná, jemná, mnohdy sotva patrná, Křídlo široké. Zadní
ku basi předposledního závitku sáhajíc! kraj stýká se
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s předním
ostnitě na

oble vykrojeným krajem pod ostrým, mnohdy
zad protaženým úhlem (viz obraz č. 10. 6).
Na křídle objevují se koncentrické vrásky přírůstní.
Kanálek rovný, přiostřený.
V Březenských vrstvách nepřfliš často se objevuje,
Několik exemplářů z Dřínovských koulí přinesl jsem
z výletu.
8. Aporhais papilionacea Goldf. (Obraz č. 10. 7)
Ulita čítá 7-8 závitků podélnými, četnými a pravidelnými žebry okrášlených. Křídlo široké celistvé. Zadní
málo povytažený kraj stýká se s rovným postranným
krajem pod ostrým na zad povytáhlým úhlem. Přední
kraj křídla oble hluboce vykrojen. Na křídle seřaděny
jsou vrásky přírůstní v podobě žebrovitých koncentrických
křivek. Jádra jsou hladká a pouze vostrém úhlu zadním
malý kýlek pozorovati lze jakožto otisk rýhy, která na
vnitřní straně křídla úhlem se táhla.
Dosahuje délky až 5 cm.
Z Chlomeckých vrstev několik jader i se zachovaným křidlem v sbírkách musejních obsaženo. Dle prof.
dra Reusse vyskytuje se též v Březenských vrstvách.
9. Aporhais megaloptera Reuss. (Obraz č. 10. 8, 9)
Na ulitě napočítáme 8-9 závitků, z nichž poslední
převládá.
Závitky podélně žebrovány a velmi jemně na
příč rýhovány. Rýhování jen u velmi zachovaných exemplářů patrno.
Kanálek uepřílíš dlouhý. Křídlo široké,
zadní kraj ku basi předposledního závitku povytažen.
V zadní třetině kraje postranního hluboký oblý
zářez, kterým křídlo ve dvě nestejné části rozděleno:
v zadní trnitou, silně na zad protaženou, zevně po délce
kýlem s odpovídající rýhou na straně spodní opatřenou
a v daleko širší část přední tvaru boltcovitého.
Dle velkého křídla nazván byl druh tento od prof.
dr. Aug. Reusse 1) Aporhais (Rostellaria aut. megaloptera
Reuss.), avšak nedlouho na to byl od prof. dra Geinitze
jako velkokřídlá odrůda s druhem následujícím spojen,
což dle četných a dosti dobře zachovaných exemplářů
českých souzeno neprávem se stalo.
Vyobrazení naše Apor. megaloptera Reuss, (obraz
Č. 10. 8) odpovídá úplně obrazci z novějšího díla prof.
dra H. Geinitae.ř)

o škůdcích

Aporhais megaloptera vyskytuje se skoro ve všech
vrstvách křídového útvaru českého, Korycanskými počí
najíc, odkud však jen jediným nezřetelným exemplářem
zastoupena jest. Hojněji objevuje se ve vrstvách Bře
zenských. Z Chlomeckých pískovců rovněž jen v jediném
exempláři s dobře zachovaným křídlem.
Dva exempláře
od Března jsou zvláště zajímavy. Jeden představuje mládě
s celistvým křídlem, kdežto u druhého na přtrůstních
vráskách pozvolné dělení křídla pěkně sledovati lze.

10. Aporhais Reussi Geín. (Obr. é. 10. 10, 11)
Závitky v počtu 8-9 zřetelně na přič rýhovány
s 2-3 hlubšími rýhami na basí jednotlivých závitků,
jež tolikéž vysedlých páskovitých mnohdy méně znatelných mezer tvoří. Rýhovánt v druhé polovici posledního
závitku obzvláště hrubé obyčejně se střídajícími sa širšími a slabšími mezerami. Žebra jsou dosti četná a zvláště
na hasí posledního závitku hrbolkovitě napuchlá. Vedle
žeber objevují se na posledním závitku četné přrrůstní
vrásky, jež s rýhováním se křižují a ulitě svrasklé tvář
nosti dodávají. Křídlo široké a zářezem v postranním
okraji ve dvě části rozděleno, jako u předešlé, avšak
obě části jeví větší hranatost, ježto rohy méně zaokrouhleny jsou. Rýhování přechází na křídlo, kdež jednotlivé
mezery začasté v širší pole splývají a křídlu vzhledu
vějířovitého propůjčuj!. Ústí skulinovitě protáhlé. Poně
kud odchylné aporhaidky této speeie, jež za místní odrůdu možno pokládati, vyskytují se n Valdeku. U nich
převládají přtrůstní vrásky tou měrou, že v podobě koncentrických žebrovitě vysedlých křivek nejen celou délkou
závitku se táhnou, nýbrž i v širší část křídla stejnoměrně
přecházejí.
Rýhování příční jen bliže kanálku několika
silnějšími, žebrovité vrásky v řady hrbolků rozdělujícími
rýhami naznačeno.
V Březenských vrstvách jest nad míru rozšířen,
jmenovitě hojně a skoro ve všech stadiích a velikostech
přichází u Března.
Na malé plošce od Března sotva
6 Ocm obsahující možno více než 15 individuí napočístí,
Vedle toho nezřetelný exemplář od Koštic. Méně hojna
jest připomenutá odrůda od Valdeku, odkud mládě, s celistvým ještě křídlem ve sbírkách mus, obsažené pochází.
(Dokončen!.)

cukrovky.

Napsal Bedřich Kaizer,
Domácím pozorovánim dáme přednost. Ve
o ústavu označeném shrnuje pan ředitel
Farský ve stati, nadepsané "Nepřátelé a nemilí hosté
cukrovky", pozorování svá o mouše burákové, o mouše
Lonchaea chorea a o zvláštním novém nematodu,
která sprovází dvěma tabulkama. Práce o proměně
mouchy Lonchaea chorea Meigen. jeví souvislost s věcí
výše vzmíněnou, pročež na prvním místě o ní pojednáme. Autor pozoroval, že larva mouchy té sama
řepu nepoškoďuje, nýbrž ku svému vývoji zkažené
"Zprávě"

') Dl'. Aug. Reuss: Die Versteinerungen der b5hmischen
Kreideformatíon 1846.
') Dr. H. B. Geínitz: Das Elbthalgebirge in Sachsen. J.
Theí!. Cassel 1874.

(Dokonč.)

už šfávy nevyhnutelně žádá. Proměny na strusce
možno velmi snadno stopovati, jelikož nepodmiňuje
nijakých zvláštních opatření; prodělává metamorfosu
ve vlhkém vzduchu před očima pozorovatele. Přímo
báječná jest tuhost života strusek, kterých ani voda,
ani pivo, ani čistý líh se netknn!. Ve všem ostatním
na původní pojednání odkazujíce jen toho ještě se
dotýkáme, že autor za příčinu hniloby srdečkové
nepokládá shora uvedenou plíseň (nevěda snad o ní?),
nýbrž má za to, že pravého původce choroby nalezl
v červíku, o němž dále bude řeč. Ten prý porušuje
řepnou dužinu, načež teprve Lonchaea jí vyhledává.
Druhá Fal'ským pozorovaná hubitelka řepništ
jest moucha buráková (Anthomyia conformis Nórdl.),
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Elektrická výstava ve Vídni.
(Pokračování.)

Důležitý pro hospodyně a zároveň ukázka, jakých
asi domácnost naše za několik desítiletí utrpí změn,
jest elektrický samovar Jullinguv. Do obyčejného
vodou naplněného hrnce vpustí se platinový hojně
zohybaný drát, jímž se proud vede; drát se rozžhaví
a za několik minut je voda vařena.
Rnk. uher. státní dráha vystavila elektromagnetický přístroj, jímž nahraženo zdlouhavé uzavírání
řetězem přes kladky taženým cest přes koleje vedoucích; jednoduchým stisknutím knoflíku jest trám
cestu uzavírající spuštěn.
Zvolna blížíme se nyní opět vchodu, od něhož
jsme obchůzku svou počali a setkáváme se tu s před
měty pražskými professory vystavenými.
Prof. Zenger vyložil mezi přísně vědeckými pří
stroji jako rheometry, elektrometry a fotometry také
fotografie slunce po magnetických bouřích ; prof.
Waltenhofen a Mach detailní vědecké přístroje.
Norská telegrafní společnost, která západní Asii
s Evropou telegraficky spojujelvvystavila předně slovníky, jichž se ve službě v Cíně používá. Každý
z 60000 znaků, jež řeč čínská obsahuje, je zde číslicí
poznamenán, a po drátu posýlá se jen číslice, patřičné znamení si úředník depeši přijímající vyhledá.
Dále spatřujeme zde automatický telegraf, který depeše, jež na další stanici přenésti se mají, sám si
telegrafuje. Na místě bodův a čárek, jak to u Morsova telegrafu shledáváme, tvoří zde rydlo do
proužku papíru kulaté otvory tím, že jej proráží.
Z rozličného postavení těchto otvorů tvoří se abeceda, a má-li se došlá depeše přenésti t. j. na další
stanici znovu telegrafovati, tu třeba jen proužek papíru, na němž vyražena jest, do zvláštního stroje položiti, kterýž si jej dále odvinuje a sám telegrafuje.
To umožněno jest řadami malých nýtků, jež papír
pokrývá a tak proud mezi nýtky a kovovou deskou

o aporhaidkách

vyjma ona místa, kde nýtek vyraženým
otvorem s deskou jest spojen.
Sphygmophon Boudetův dává nám na telefonické
cestě důkladué zvěsti o bití tepny, při čemž i té
nejmenší odchylky poznati možno. Jiným podobným
přístrojem slyšíme srdce tlouci a seznáváme, že oba
nárazy jak bití tepny tak srdce, nejsou jednoduché,
nýbrž z mnohých složené.
Franc. ministerstvo války vystavilo ohromné
rifle/dory, které v čas války na několik kilometrů
krajinu osvětlují.
Při té příležitosti chci se zmíniti o účincích reflektoru, který někdy (tak na př, za pobytu korunního prince ve výstavě) Křižíkově lampě na špici
rotundy hořící přidáván bývá. Světlem tím osvětlí
se celá Vídeň tak, že možno z galerie rotundy domy
počítati, ano i Lysá Hora za Vídní vystupuje tak
jasně, že zde ještě domky lze rozeznati. Ovšem jest,
co se intensity týče, tato Křižíkova lampa ze všech
dosud sestrojených nejsilnější.
Francouzské ministerstvo pošt a telegrafů mělo
ve svém oddělení. předměty, jež bez odporu k nejznamenitějším celé výstavy připočísti dlužno. Předně
jest to Meyerův telegraf, jímž možno 6 depeší po
jednom drátě najednou poslati, dále téhož kopírovací
telegraf a pak Beaudotův telegraf tiskací podobný
Hughesovu s tím toliko rozdílem, že i zde možno
šest depeší po jednom drátě současně poslati.
Francouzské ministerstvo obchodu vystavilo mezi
jinými většinou historickými památkami největší
dosud známý magnet, který nese 500 kg.
Nedaleko pak jsou přístroje ku měření rychlosti
kulí z děl vystřelených. Co pak se dělení času týče,
tll nejjemnějšího rozdělení dosaženo firmou Siemens
a Halske vystaveným chronoskopem, který miliontiny (I) sekundy udává.
(Dokončení.)

(Rostellariích aut.) českého útvaru křídového.

Napsal V. Weinzettl, assist. palaeont.
11.

přerušuje

Aporhais Buchi vou Munst. (Obraz

č.

oddělení českého

18. 1, 2.)

Úhledná ulita skládá se z S- 9 napříč páskovaných
závitků. Pásky střídavě větší a menší, nebo, což zvlástě
u mladších individuí nebo na, starších závitcích pozorovati lze, jsou pásky sice stejné, avšak mezery mezi nimi
jemně rýhovány. Pátá nebo šestá páska posledních dvou,
zřídka tří závitků bývá kýlovitě vysedlá a v řadu úhledných
hrbolků rozdělena.
U starších a odřenějších exemplářů
hrbolky méně znatelny bývají. Zadní kraj křídla jest v podobě dlouhého vrchol ulity přesahujícího trnu protažen,
který tvoří s velmi naduřelým pyskem spodním dosti hlubokon zadní rýhu. Křídlo jednodnché, avšak zřídka rovněž
jako kanálek zachováno bývá, Kýl posledního závitku
přscháaí na křídlo.
Objevuje se zřídka v Korycanských vrstvách. V je-

musea.

(Dokončení.)

(S vyohr.

č,

18.)

dnom exempláři též z vrstev Malniekých. (Vyobrazena
v díle prof. dra A. Friče O vrstvách Malnických a Bělo
horských, str. 108.) Prof. dr. Reuss uvádí ji též z vrstev
Březenských pode jménem Aporhaís dívarícata Renss.

12. Aporhais Burmeisteri Gein. (Obraz č. 18. 3, 4.)
Na věžovité nlitě čitá se 8-9 žebrovaných a na přič
rýhovaných závitků. Rýhováni jest zvláště v druhé polovici
posledního, ostatní vinutí převládajícího závitku jasně
patrno. První tři rýhy na basi každého závitku jsou hlubší
s páskovitě vyniklými mezerami. Žebra četná, slabá.
Mezi nimi tu a tam silněji vyniklé a kolměji postavené
žebro označuje bývalé ústí, což se jmenovitě třetího uebo
4. žebra posledního závitku, počínáme-li počítati od křídla,
týká. Křídlo jednoduché, sekerovité, vysýlá podél vinutí
dlouhý, vrchol ulity přesahující trn, který s vnitřním

lených. Závitky jsou jemně rýhovány a vyjma posledního
podélně žebrovány. Poslední závitek nese v první třetině
vysedlý, na dlouhé šldlovité křídlo přecházejlcí kýl, nad
nímž menší kýlek patrný bývá. Křídlo vysýlá podél vínutí dlouhý, poněkud zahnutý a vrchol ulity daleko pře
sahující trn. Ústi nepřístupno, Kanálek rovněž dlouhý,
nit:ovitý a zahnutý. Kraj mezi křídlem a kanálkem bývá
laločnatě povytažen.
Nepatrnými rozměry zajímavý druh dosahuje délky
sotva 2 cm i dlouhý kanálek i část: zadní rýhy vrchol
přesahující v to počítajíc.

tvoří. Trn jest na výkr. poněkud odPo křídle táhne se střechovitě vysedlý
kýl, který na závitek nepřecházl. Kanálek dlouhý, rovný
ueb slabě zahnutý. Ústl podlouhle skulinovité.
Dosahuje délky skoro 7 cm. Pěkná tato aporhaídka
vyskytuje se velmi hojně v Korycanských vrstvách, obzvláště v okoll Korycan.

pyskem zadní rýhn
kloněně naznačen.

13. Aporhais subulaia Reuss. (Obraz

č,

18. 5.)

Na nepatrné ulitě napočítáme 7-8 závitků k vrcholu rychle se zúžujících a méně znatelnými švy oddě-

r

4

3

Obraz Č. 18. 1) ~porhais Buchi vou Munst, Dle origiuálu z Korycan. - 2) Táž ze spoda, - 3) Apo!;hais Burmeísteeí
Gein. Dle originálu z Korycan. -- 4) Táž ze spoda, - 5) Aporhais suhulata Reuss. Dle originálu z Cernodol. Skl'. zvětš.
- 6) Apol.'hais chondroplenra Weinz. Dle originálu ze 8kutička. - 7) Aporhais anserina Reuss (von Nils). 'Dle vy.
obrazení ze spisu Beussova,
V Bfezenských vrstvách
valá jest pravou vzácností.

méně

hojná.

Dobře

14. Apor'hais chondrapleura Wein. (Obraz

zacho-

č, 18.

6.)

Ulita věžovitá. Závitků 8-9 hlubokými švy oddě
lených, příčně páskovaných a poslední vyjímaje podélně
žebrovaných. Pásek hyvá patrno 5, z nichž prostřední
kýlovitě vysedlá jest. Pásky rozděleny jsou žebry podélnými v řadu hrbolků. Poslednizávitekneni vyznačen
zvláštními rozměry, za to však odchylnou ornamentikou. Uprostřed táhnou se dva vysedlé kýly, mezi něž

dvě ohyčejné pásky vloženy jsou.

Mezi kýlem .prvním

poněkud silněji vyniklým a švem zá.vitku ,pozorovati lze
obyčejně čtyry pásky. Za kýlem druhým páskování slábne
a jen některá z nejbližších pásek v podobě slabého tře
tího kýlkn poněkud většími rozměry .se .vyznamenává.

Oba kýly jakož i pásky posledního .zá.vitku .dsous!ce
granulovány, avšak bez sřetelněhošebrovéní. Xil.dlo .není
u žádného exempláře úplně zachováno, Tvarem svým
upomíná na následující druh z Kieslingswaldy . známý.
Sbírky musejní obsahuj! 9 exemplářů z Kor,ycllnskýuh
vrstev od Skutlčka.

15. Aporhais anserina Reuss. (Obraz č, 18. 7.)
Na věžovité ulitě čitá se ,8-9 jemně rýhovaných
závitků se střídavě menšími a většími mezerami. Uprostřed posledního, ne přtliš rozměry vynikajícího' závitku
táhnou se tři kýlovitě vysedlé pásky" z nichž prvnt nejsilnější a nejvyniklejší jest. Za třetím slabým kýlem sledovati lze ještě 2-4 silnější pásky, které blíže kanálku
v obyčejné mezery rýh přecházejí. . Vedle 'rýhování okrášleny jsou závitky četnými pravidelnými žebry podélnými,
jež na posledním závitku zřídka hlouběji nežkúhlavnímu
kýlu sahají, v řadu silně vypouklých, zaoblených hrbolů
jej rozdělujíce, Často však ještě za třetí kýl sledovati
je možno. Vedle žeber podélných objevují sena posledním závitku pravidelné vrásky přírůstnr, Křídlo trojhroté. Každý kýl končí se v jednom hrotu. Kýlu hlavnímu odpovídá na spodn křídla malá rýha. Kanálek
rovný, vnitřní naduřelýpysk stýká se se zadním krajem
zevníhopysku uprostřed předposledního závitku. Zadní rýha
scház!. Prof. dr. Reuss uvádí druh tento z Chlomeckýeh
vrstev od Kreibice. Hojně vyskytuje se v křídovém pískovci u' Kieslingswaldy, odkud několik 'pěkně v Sasku
zachovaných exemplářů částečně z dřívějších dob částečně
nejnověji získaných české museum chová. Reussovo vyobraaení sbotoveno dle zapůjčených mu individuí u zmíněného naleziště.

'

Aporhaís acutirostris Paseh, z Korycanských vrstev
od 'I'issé a Aporhais tenuistriata Reuss z Březenských
vrstev od Volenice. První má křídlo hned od počátku
ve dva stejné prsty dělené, jinak tvarem a okrasou ulity
Aporhais Reussi Gein. jest podobna, druhá pak má křídlo
jednoduché a závitky pouze na přič rýhovány.

K vůli přehledu podáváme ku konci tabelární seznam všech druhů, jmenujíce vrstvy, v nichž ten který
druh se vyskytuje.

I

,
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Aporhais araehnoides Miill. .
"
Requieníana d'Orb.
»
stenoptera Gold. '.

,
I
I

Mimo popsané druhy uvádi Reuss z křídy české
ještě dva druhy, jež ve sbírkách musejních zastoupeny
nejsou a to:

ovata Goldf.. . .
acanthochila Weiu.
Schlottheimi Rom,
coarctata Gcin..

papilionacea Goldf.
megaloptera Reus.
Reussi Gein.

.

. .

Bnchi von Miinst. .
. 'I',

Burmeisteri Gein..
subulata Renss. .
chondropleura Wein.

Dr. Čeněk Katal,
professor na o. k.

české realce

v Praze

a redaktor "VeslUiru".
Narozen 3. dubna r. 1841.

-

Přežalostnou ztrátu vzal list nas,
Neuprosná
smrt odňala nám druha přemilého, přítele osvědče
ného a upřímného, který po 11 let staral se s námi
co nejsvědomitěji o rozkvět listu našeho. Uvoliv se
při II. ročníku zároveň s pisatelem vzpomínky této
v redakci jeho, přilnul k němu tou měrou, že bylo
povždy jedinou jeho snahou, aby Vesmír čím dále
tím více vyhovoval vytčenému účelu, šířiti totiž známosti věd přírodních po vlastech českoslovanských.
Nebyla to ovšem práce snadná, nebot nebylo té doby
ještě osvědčených přispívatelův, i nezbývalo mnohdy
nic jiného, než že redakce, chtíc udržeti list na výši
vědecké a pojistiti mu budoucnost, musila psáti vět
šinu článků do prvých ročníků sama. Když pak při

Zemřel

3. prosince r. 1883.

čtvrtletí roč. II. převzal vydavatelství Vesmíru
obětavý podporovatel věd přírodních, prof. dr. A. Frič,
podařilo se jim spojenými silami přemoci konečně
veškeré nesnáze, tak že přibývalo listu stále více při
spívatelův a Vesmír čím dále tím více se zdokonaloval.
Ve článcích a pojednáních, kterých zesnulý redaktor
vedle různých zpráv a kritických úvah o rozličných
spisech přírodovědeckých napsal do Vesmíru přes 150,
zračí se nejlépe vědecká jeho činnost a snaha, Seznamovati čtenáře způsobem snadným a přece poutavým s vědami přírodními a povzbuzovati je k samostatnému bádání a pozorování. Jakých obětí tu přinesl
věci samé, posouditi může jen ten, kdo zná, s jakými

IV.

nesnázemi zápasiti jest u nás každému listu odbor10

