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ohrnutím krajů do pola zavřená, polo oblá, posléze skoro plochá. Kupky plodné bllže kraje a
bez ostěry . . . . . . . . . . . AlloslU'us
16. Plodolist latnatě dělený. Výtrusnice veliké, na
jeho kraji vzniklé od sebe oddělené, dvěma chlop-

o čeledi

neml pukavé. 'J alová (dolejší) čepel listu dělená,
celistvá
. . . . . Botl'ychium
Plodolist jednoduchý, tvaru úzce klasovitého.
Výtrusnice dvouřadé, vespolek srostlé. Jalová
čepel listu nedělená, celokrajná Ophioglossum
zřídka

Nerineid z českého útvaru křídového.

Napsal V. Weinzettl, assist. pal. odd.

Zástupcové čeledi, jíž i'ádky tyto jsou \ěnovány,
náležejí vesměs ke tvorům, již, vymazáni z Imihy živých;
toliko V archivu přírodním zanechali stopy bývalé existence. Život Nerineid, pokud souditi lze z určitých
dat palaeontologických, nevztahoval se než ke dvěma
geologickým epochám, a třeba by časové měřítko naše
uemohlo vystihnouti doby oné, jest přece trvání ' jich
v poměru k čeledím jiným rozměrů velmi nepatrných.
Poprv'é Neriney objevují se v útvaru jurském; avšak jil<
následujícím křídovým útvarem mizejí opět z řad živoucího tvorstva. Formy z útvarů starších (Triasu aLiasu)
a mladších (třetihor) k Nerineám řaděné, spojeny . nyní
s jinak velmi příbuznou čeledí Cerithií.
Hlavním znakem, jímž se nlity obou čeledí liší, jest
vysedlý pás, lemující zadní šev závitků Nerineid. Vrásky
pi'írůstní počínají vesměs od něho . Pás ten ulitám Cerithií chybí. .
Zittel se domnívá, že pás švový vznikl zaplněním
skulinovitého zářez u, tedy ' později než příslušné části
skořápky .
Avšak pravdě podobnější jest opak, že totiž
vznik jeho předcházel vytvořování příslušného závitku.
Nasvědčujet tomu okol no sf, jednak že na ulitách se zachovalým ústím, ač ulity ty velmi zřídka se vyskytují,
pás švový za zevní pysk sledovati lze, jednak i to, že
pás spojen jest daleko těsněji s předcházejícím než s 'pří
slušným závitkem a že zůstává vždy na pivnějším lpěti.
Zdá se, že zástupcové čeledi Nerineid byli společen
skými tvory. Vyskytujít se většinou hojně pohromadě
a nezřídka skládají dosti mohutné vrstvy. O jich nedostatku životní síly svědčí poměrná chudost na rody a
druhy.
Zittel děli celou čeleď v pět rodů: Nednea, Ptygmatis, ltieria, Cryptoplocus, Aptyxis.
V českém křídovém útvaru zastoupen toliko rod
Nerinea a ltieria a není nezajímavo, že pouze v nejzpodnějších (korycanských) a nejsvrchnějších (chlomeck)"ch) vrstvách zástupcové řečené čeledi se objevují.
V tom zračí se shoda poměrů, jež byly v českém moři
křídovém při jeho vzniknutí a vymizení.
Rod Nerinea vyznačuje se táhlou věžovitou ulitou,
jejíž duté nebo celistvé vřeteno 1 ~3 záhyby opatřeno
jest. Na zevním pysku bývá obyčejně jeden záhyb. Celkem
není záhybů více než pět. Zvíře, bohužel neznámé, mohlo
- alespoň u většiny - stále si přistavovati ulitu, i když
bylo ' dosáhlo Ilormalních rozměrův. Jinak nelze si vysvě
tliti úkaz, že právě u nejdelších exemplářů sířka konečných
závitků vůbec se nemění.
Starší závitky bývaly zaplňo
vány hmotou skořápky, čímž vrchol ulity ki'ehkým se
stal rl již pf'i malém nárazu se ulomil.
Rod Nerinea zastoupen jest pěti druby v č eské křídě.

při českém

museu.

(8 vyobl".

Č.

60.)

1. NC1'inea longissima Reuss.
(Vyobraz. Č. 60.

i,

2).

Záhyby jsou dva na vřetenu (obraz č. 60. 2) a jeden
na zevním pysku asi v dolní ti'etině, čímž jádro celé Nerincy nabývá podoby dvojité nestejné spiraly. Okrasa
ulity, jež patrna jest pouze u mladších a menších exemplářů, záleží ze tří řad hrbolků (1), z nichž dvě zadní
širší část závitku zdobí, kdežto třetí páska větší mezerou od předešlých oddělená přední lIžší část zaujímá.
Také oba švy bývají, ač méně patrnými hrbolky lemovány. U starších individuí veškerá okrasa skoi'ápky
chybí.
V rozměrech mění se, jako vůbec všechny Neriney,
velmi značně. Od eXemplářů majících sotva 3 mm v pnIměru, k takovým, jež jsou zšíří 3 ctm i více, sestaviti
lze celou řadu vzrůstních přechodův. Délku zjistiti nelze.
Nerinea longissima Reuss objevuje se skoro ve všech
nalezištích vrstev korycanských.

2. Ne"ú>ea nobilis v. Milnst.
(Vyobraz.

Č.

60. 3, 4)

Duté vřeteno ozbrojeno jest třemi záhyby (obraz
Č. 60. 4), z nichž střední nejmenší, první od ústí čítaje
největší jest. Jemu naproti na pysku zevním jest takéž
hluboký záhyb. Povrch skOřápky byl hladký. . Pás švový,
od něhož vrásky přírůstné počínají, jest u většiny exemplářů dobře znatelný (obraz Č. 60. 3).

Dos~huje jako předešlá značJ1ých rozměrův. Šířka
nejmenšího exemplái'e obsahuje sotva 1'5 mm, kdežto
dosahuje u největšího skoro 3 ctm. Úlomek posléze uvedené, sotva 2/3 bývalé délky, jest 15 ctm dlouhý.
Velmi hojná jest u Radovesnic, vzácnější u Korycan.
V jednom exemplái'i známa jest též od Přemyšlau.

3. Ne"inea Q1'natissima m.
(Vyobraz.

č.

60. 5, 6).

Ulita lesklá z četných objímavých a lládhel'l1ě okrá·
šlených závitků složená. Přední i zadní šev lemuj e , řada
hrbolků, z nichž oua švu zadního větŠí ,h jest rozměrů.
Mezi oběma táhnou se ještě dvě řady zrnek spjaté
po obou stranách páskou nezrnkovanou. Řada zrnek
blíže předního švu bývá sice menší, ale mnohem pravidelnější než onabl íže švu zadního, jež často jednou nebo.
dvěma páskami nezrněnými- nahrazena bývá. Vedle těchto
stálý'ch okras objevují se na povrchu závitků četné jemné.
pásky růzllého počtu. a po(ožeuJ ,. jež, s ěetným,i sko~o,

,
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pravidelnými vráskami
vznikají za hrbolkatou
o příslušnosti popsané
Také základní plocha
počtem zrnitých pásek

' přírůstiiími s\3 křižnjí. Poslední
páskou zadního švu, což ' zřejmě
ulity ku čeledi Nerineid syědčí.
posledního závitku bývá různým
zdobena.

'

Počet záhybů nebylo dosud možno Z nedostatku
materialu zjistiti. Na vřetenu zdá se, že byl záhyb pouze
jeden. Celkem jest rodová příslušnost popsaného druhu
dosud neurčitou. Známy jsou pouze tři úlomkovité exempláře z Přemyšlau.
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Ohraz ' č. 60. 1) Nerinea
závitků vyplněn černě. -

longissima Reuss z Radovesníc. Přiroz. velikost. - 2) Týž druh na podélném výbrusu. PrŮÍ'ez
3) Nerinea nobilis v. MUost. z Radovesnie. Přiroz. velikost. - 4) :podélný výbrus téhož druhu.
Průi'ezy závitků černě vyplněny. - 5) Nerinea ornatissima Weinz. Dva závitky zvětš. 6) Ulomek téhož druhu s ústírri.
Přiroz. velikost. Obě z Pi·emyšlan. 7) Nerinea Cottai Gein. Jádro ze Zlosejna z geol. laboratoi'e universitní .. Pi'irozeuá
velikost - 8) Průřez závitku. - 9) Nerinea sp. z Tannenberg~ v přirozené velikosti. -110) ltieria carinata Renss z Mlikojed. Přirozená velikost. - 11) TýŽ druh v [.>odélném výbrusu. tlíle označena jest pouze skoř~pka. - 12) 13) Itieria Saml.

bergensis Weinz.

y.

pÍ'Í~ozené velikosti dle originalu ze Sandbergu

4. Ne,.inea Cottai Gein.
(Vyobraz. č. 60. 7, 8).

Pouze jediné jádro od Zlosejna v geologické laboratoři české university.
Závitky. jsou nízké, vyhloubené
a ve středu napříč rýhovitč vtisklé, stopa to po záhybu
zevního pysku. Vřeteno má dva záhyby, průřez závitku
tudíž nestejně trojlaločný. Střední lalok jest největší.

II

Sanova.

Zevním tvarem i průř'ezem závitků liší se dosti nápadně
od N. nobilis Miinst. Skořápka jest dle Geinitze hladká.
Dosahovala značných rQzměrův.

5. Ne,.inea sp.
(Vyobraz.

čís.

60. 9)

V chlomeckých vrstvách u Tannenberga vyskytuje
se zhusta j4dro Neriney, jež obyčejně s kamenem úzce
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souvisí a i jinak valně poroucháno bývá. Celkovým zjevem zlomeně k sobě jsou skloněny. Tím vzniká na poa prořezem jádra přibližuje se nejvíce francouzskému sledním závitku vice méně znatelný kýl, dle něhož
druhu Ner. Requieniana d'Orb., od něhož se příčním drnh ,kýlnatým" nazván byl. Skořápka bez okrasy,
páskováním závitků, jen u málo exemplár-i\ patrným, liší. pouze vráskami přírůstními slabě brázděná. Pás švový
Vřeteno má tři záhyby, zevní pysk jeden ku předu posunutý.
u dosavadního materialu slabě jest znatelný. Ústí jest
Exempláře jsou většinou znetvořeny.
podlouhlé, široké. Zevní pysk jest bez záhybu. Vnitřní
Rod ltieria. Na rozdíl od předešlého rodu jest ulita má záhyby dva, z nichž pf'ední ostřejší zároveň s vnitř
Itierie vždy stěsnanější a nezřídka bývá vinuti v posledni ním pyskem celý poslední závitek objímá. Zadní široký
a tupý záhyb jest nástěnný.
závitek značně zapuštěno.
Duté nebo plné vřeteno má vždy záhyby, jež pysku
U Mlíkojed vyskytuje se ltieria carinata Reuss dost:
zevnímu nezřídka chybí. Zastoupen jest dvěma druhy hOjně v rozmanitých velikostech. Nejmenší exemplář má
v české křídě. Jeden z nich, od professora Reusse 1'5 ctm délky a 0'9 ctm šířky, největší jest 8 ctm
Mimo to jest znám od Radomylně ku rodu Pyramidella řaděný, jeví některé zajímavé -dlonhý a 5 ctm široký.
odchylky. Vřeteno .jeho protaženo jest v širokou, zdán- vesnic ,ve dvon e~emplářích a v jednom od Korycan.
livě masivní stopkn (obraz č. 60. 10). Na podélném výbrusu (obraz č. 60. 11) exempláf'e od Mlíkojed, k stu7. ltíeria Sandbergensis Weinz.
diu velmi příhodném, ježto vyplňující hmota tmavá jest,
objevily se po stranách plného vřetena záhadné dutiny,
(Vyobraz. Č. 60. 12, 13.)
jež čím blíže k vrcholu, tím více se k sobě pi"ibližují,
až konečně splynntím jich vřeteno dutým se stane. Avšak
Liší se od druhu předešlého těmito znaky: Závitky
již v příštích závitcích vymizejí dutiny a vřeteno jest mají nprostřed širokou a dosti hlubokou rýhu, které
opět plné.
Se zvláštním tímto zjevem nevěděl jsem si uvnitř záhyb odpovídá . . Zadní kraj následujícího závitku
dlouho rady, až konečně zachovalejší exemplář vznik sáhá tčsně kn rýze, ale nepřikrývá ji a tím závitky hludutin vřetenových objasnil.
boce od sebe odděleny vypadají. Vnitřní pysk není
Vnitřní pysk totiž předchází o celé otočení vytvořo
stloustlý jako n druhu předešlého. Ústí protaženo jest
vání pysku zevního a to tak, že nepřikládá se těsně ku kn předu v krátký zahnutý kanálek, ohraničený z jedné
základní stěně, nýbrž že zůstává mezi oběma prázdná strany zevním pyskem, z druhé záhybem vnitřního pysku,
prostora. Záhyh ve vyšších závitcích vřetenový, jeví se jemuž ještě jeden nástěnný slabší následuje. Ostatně
:pak jasně jakožto útvar vnitřního pysku. Pochodem tím nej eví skořápka žádné stopy okrasy.
objasňuje se částečně též vznik saturalního pásu NePouze ve dvou sice chatrných avšak dosti cllllrarineid, . i nepochybuji, že též u nich duté vřeteno po- kteristických exemplářích z korycanských vrstev ze Sanddobně ukvapeným tvol'ením se vnitřního pysku vzniká
bergu n Šanova, z nichž original majetkem jest pana
jako u mladých individuí čili jiuak starších závitků ltierií. Fassela v Teplici.
6. ltieria ' ca"inata Reuss.
Tím vyčerpáno nečetné phbuzenstvo vymřelé čeledi,
(Vyobraz. Č. 60. 10, 11)
\( jejímž kostrám čas mnohem šetrněji se zachoval než
Ulita má četné, rychle se rozšiřující Závitky, jež k jich nositelům.

Rozhledy ve vědách přírodních.
Zoologie.
Není téměř druhé vědy přírodní, v jejímž oboru
tolik by se pracovalo a tolik nových činilo se nálezů
jako v zoologii. Jest tudíž nesnadno, ne-li nemožno,
opatřiti si o všech nových její _vymoženostech vždy
zprávy úplné; omezíme se proto předem na referáty
o nejzajímavějších anebo nejdůležitějších zjevech tohoto oboru, poukazujíce všude k odborné literatuře
a přidávajíce k tomu ob čas povšechný rozhled pokroku všeobecného.
Smys ly zvířat pro světlo a barvy byly
předmětem pozorování Bertových na perloočkách, Lub bockových na perloočce obecné, mravencích a včelách
a Merschkowského na nižších korýších, Velmi ' podrobnou práci o tQmto předmětu vydal nejnověji
G"aber,') o výzkum hmyzů již v mnohé příčině za') V. Graber, Grundlinien zur Erforschung des Helligkeitsund Farbe.p.sinnes der Thiere. Prag nnd Leipzig. F.

Tempský nnd G. Freytag. 1884.

sloužilý.

Práce H. Jagra a Grant Allena o témž

pí'edmětu Graber má za pochybené. TýŽ přichází k výsledkům: 1. že nechuť zvířa:t phengophilních (světlo
milujících) ku tmě skoro tak jest veliká., jako nechuť
phengophobních ku světlu; 2. že jest u různých zvířat
cit pro světlo různé jakosti velmi nestejný za poměrll

jinak shodných. Četnými pokusy dokazuje dále, jak
dalece jeví se u zvířat schopnost pro rozeznávání
různých barev a v příčině záliby nebo nechuti zvířat
k jistým barvám, obrací se zejmena proti Mullerovým J )
náhledům o náklonnosti včel k jistým barvám pravě,
že známosti naše v té příčině tak jsou kusy, že o tom,
jsou-li hmy7.ům jisté barvy květů více nebo méně
příjemny , 'nelze dosud ničeho určitého tvrditi.
.
V příéině dojmů světla barevného na zvířata konstatuje G"aber': 1. .že o všeobecně souhlasném smyslu
pro barvy u zvířat není řeči; 2. že náklonnost k bar') H. Muller, Alpenblumen, ihre Befru~tung d~rch Insekten u. ihre Anpassungen an dieselben. Leipzig 188l.
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