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Úvod.

Severně od žejezničního mostu na trati české severní dráhy, který
vede přes Labe u Neratovic, byla založena při regulaci říční poblíže pravého

břehu labského jímka v místech, kde před tím skalnaté dno vystupovalo
za normálního stavu vodního až nad hladinu říční (text. obr. 1.). Za po-
stupného prohlubování jímky a odlamování skal zjistil jsem, že se tu
vyzdvihuje protáhlé eruptivní těleso, pokryté místy křídovými sedimenty,
které obsahovaly velmi bohatou faunu, často poměrně pěkně zachovanou.

Území naše leží v oblasti, v níž rozšířeny jsou korycanské vrstvy
křídové spočívající tu přímo na základním horstvu obyčejně algonkickém.

Algonkium postupuje v širokém pruhu od břehů vltavských na SV
a blížíse u Lobkovic a Neratovic místy velmi značně levému břehu labskému,
kdežto odtud dále na SV po pravém břehu bývá již všude pokryto mlad-
šími sedimenty křídovými a diluviélními; srovnej Počto vu mapu širšího

okolí pražského (87). V souvislé algonkické oblasti mezi levým břebem
labským a pravým břehem vltavským leckde jsou též zachovány de-
nudační zbytky t. zv. korycanských vrstev křídových, vyvinutých zde
zejména ve facii vápnité. Známy jsou hlavně z oblastřležící mezi vrchem
Kopčem složeným z augititu a Korycany —Vodolkou—Velkou Vsí. Seznam
bohaté fauny zde nalezené byl uveřejněn hlavně Friče m (B, str. 231).4)

1) V závorkách uvedená čísla odpovídají běžným číslům v seznamu Htoratury
na konci této práce.

Rozpravy: Roč. XXV, Tř. II. Čís, 61. l
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Též v neratovickém ostrově křídovém vyvinuta zejména vápenitá facie
korycanských vrstev a nalezeny tu zkameněliny hlavně u Kojetic a Lob-
kovic p. učitelem Pe tr bo ke m, dále u Mlékojeď. Seznam fauny z prvních
2 míst podal Frič (12), ač tu chybně náš algonkický buližník má jednou.
za sılursky, po druhé za kambrický.

 
Text obr. I. Labe u mostu neratovického před prohloubením jímky.

A. Petrografická povaha eruptivniho tělesa a naší křídové facie úlesové.

Eruptivní těleso má asi podobu protáhlého lakkolitu, který vnikl
patrně do algonkických vrstev. Původní plášť algonkický byl v době

předkřídové denudací odstraněn, takže za velké transgresse křídového-

moře byl zmíněný lakkolit již obnažený.
Při prohlubování jímky, bylo nutno vyčnívající části nerovného-

povrchu této horniny odlámati, takže zejména severní a jižní část jímky

poskytla pěkný odkryv v monzonitu (text. obr. 2.). Vyvřelina prostoupena.
jest hojnými trhlinami různých směrů, dle nichž se rozděluje v nepra-

videlné menší kusy, ač sama jest velmi tvrdá. Jest větším dílem jemno-

zrnná až středního zrna, její petrografická povaha velmi proměnlivá..

Místy obsahuje hojnost kyzu železného. Barvy jest šedé.
Ve výbrusech shledal jsem pod drobnohledem toto složení jemno-—

zrnných partií vyvřeliny. Ze živců zastoupeny jsou orthoklas i plagioklasy

XLI.
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Oboje však bývají velmi značně proměněny, hlavně v aggregáty musko-
vitické a kaolinické. Velmi hojný a význačný pro naši horninu jest
hnědý amfibol. Další součástkou jest ve výbrusech skoro čirý, mikro-
skopicky nahnědlý, na plochách štěpných perletově a trochu kovově
lesklý pyroxen. Jest to rhombický pyroxen slohu zřejmě jemně stébelnatého
a jen slabě do hněda pleochroický. Pod drobnohledem vyniká v řezech
hlavně jen štípatelnost prismatická a jest optický +. Náleží dle toho
k bronzilickým pyroxenům. Místy jakoby z něho vznikal též hnědý
amfibol. on

Olivin vystupuje v hornin& v podobě zrn prostoupených četnými ©
trhlinami a jest částečně proměněn v serpentin. Křemen vyplňuje jako
nejmladší součástka místy mezery mezi ostatními nerosty. Spoře vy-
stupuje apatit, magnetit a pyrit; za to velmi hojný jest timenit.

Ve výbrusech zhotovených z jiných vzorků naší horniny bylo shle-
dáno, že úplně vymizel bronzitický pyroxen a olivin, za to hojněji se

dostavuje chloritický nerost, železem chudý, vzniklý částečně asi z biotitu,
místy i z hnědého amfibolu. Současně přibývá i křemene co do množství.

Dle uvedených vlastností náleží hornina patrně do skupiny mon-
zonitu nabývajíc místy rázu gabbrovitého.

Přes obnežený lakkolit monzonitický přelilo se moře křídové, z jehož
dna tento útesovitě se zdvihal, a hlodalo rušivou svou činností na jeho
povrchu. V prohlubinách jeho více nebo méně mělkých, jakož i v roz-

sedlinách zachovaly se nám zbytky křídových sedimentů, které stmelily
drobnou i hrubou drť eruptivního tělesa při povrchu rozrušeného, jakož

i menší nebo větší jeho balvany. Shledal jsem tři následující sedimenty:

. Šedé, hustě vápence velmi jemnozrnné obsahující též sporá zrna
křemenná a glaukonitická. Hmota jejich spojuje též velké i menší hranaté

úlomky neb balvany monzonitu, které obaleny bývají zelenou vrstvičkou

plaukonitickou. Místy vzniká takto dojem drobných neb hrubých brekcií.

Hornina tato leží na basi našich vrstev křídových a obsahuje mimo jiné

velmi četné brachiopody, hl. Terebratula phaseolina.

Vápenité pískovce jsou složeny ze zrn křemenných, spojených tmelem

vápenitým. Velmi hojně tu vystupuje glaukonit v podobě zrn. Spoře

zastoupeny šupinky slídové. Mimo to obsahuje pískovec též drobnější

úlomky monzonitu a valounky buližníkové.
Vrstvy písčito-slénité původně dosti měkké na vzduchu po vy-

schnutí záhy ztvrdly; obsahují množství Ostreí a Exogyr.

Ve vápenité hornině vyskytují se na povrchu hnědé konkrece různé

velikosti, které mi připomínají fosfátové konkrece známé z křídy fran-

couzské. Chemická analysa ukáže složeni jejich (viz díl II.).

Podobná útesová facie t. zv. kerycanských vrstev, jako u Neratovic

se vyskytuje, bývá v Čechách dosti rozšířena a četnými autory popisována.

Připomínám zde pouze jeko příklady tyto lokality: Kolím, kde pevnější

vápenité vrstvy s Pecien acuminatus vyplňují rozsedliny a prohlubiny

XLI.
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v rule, dále Kamejk, Zbislav, Radovesnice a j. (5), Buštěhrad (50), Par-

dubice (80), Smrček, atd. Počta (88, III. díl, str. 40) již v r. 1885
pokládá korycanské vrstvy u Zbislavi, Komejku a Kolína na podkladě
hojného vyskytování se vápenitých hub za útvar pobřežní. Jahn (22)
popisuje 3 pruhy cenomanské útesové facie v Čechách; význačné lokality
jsou Labská Týnice, Přelouč, Choltice, Heřmanův Městec a j.

Náš vápenec a vápnitý pískovec velmi připomíná zejména též
některé útesové facie saského svrchního cenomanu (na př. na syeni-
tovém hřbetu u Plavna), které velmi pěkně a přehledně popsal Pe-
trascheck (29).

B. Paleontologická část.

Z popsaných vrstev křídových, které byly odlamovány a odstře-
lovány současně s podložním monzonitem při prohlubování neratovické
jímky, dobyl jsem osobně na četných exkursích bohatou a zajímavou
faunu křídovou. Nejhojnější jsou lamellibranchiaty a gastropody.

Jak známo, nemáme dosud souhrnného vědeckého zpracování
českých křídových lamellibranchiatů nehledě k rudistům, jejichž dokonalé
vědecké prozkoumání provedl Počta (35); skrovnou část Inoceramů
zpracoval Petrascheck (31). Reussova práce o zkamenělinách
českého útveru křídového (38) jest již velmi zastaralá a potřebuje též
velmi mnoho doplňků a oprav. Totéž platí celkem, pokud se týče la-
mellibranchiatů a gastropodů, i o pracích Friče, který ve svém
paleontologickém prozkoumání jednotlivých vrstev křídových (5 až 11)
podává hlavně jen seznamy faun s obrázky někdy málo zdařilými. I v po-
sledním jeho illustrovaném seznamu zkamenělin cenomanních vrstev
korycanských, který vyšel poměrně nedávno, totiž r. 1911, zůstala novější
základní literatura namnoze nepovšímnuta, takže z velké části buae
třeba oprav věcných i změny zastaralé nomenklatury. I ve Weinzett-
lových „Gastropodech“ (45) pomíjeny jsou novější práce příslušné

literatury, neboť práce tato byla vydána teprve 20 let po svém dokončení
bez doplňků nové literatury !

Z uvedených důvodů věnoval jsem paleontologickému zpracování ne-
ratovických lamellibranchiatů a gastropodů zvláštní péči, opíraje se těž o nej-
novější příslušnou literaturu a chtěje učimiti začátek s novým vědeckým pro-
zkoumáním českých zástupců křídových obou těchto tříd. Přesné určení
a srovnání českých křídových lamellibranchiatů bývá velmi ztíženo často
nepěkným jejich zachováním, zejména pokud se týče zámků. Určování
druhů dle jader bývá někdy nespolehlivé, ba nemožné. Při sestavení
literatury týkající se jednotlivých druhů přihlížel jsem zvláště k pracím
pojednávajícím o české křídě, ale i k jiným základním publikacím, které
se mi v tom nebo onom případě zdály býti důležitými. Úplný seznam
paleontologické literatury lze nalézti v krásné Woodsově monografii
anglických lamellibranchiatů (48, 49).

XLI



1. Lamellibranchiata.

Nuculidae. Gray. Gen us-Nucula L a m.

Nucula sp. (cf. peetinata?) Sow.

Jediné jádro podobá se druhu Nucula pectinata od Leobschütz,

popsanému Re uss-em (88, II. tab. 34, obr. 4). Je-li však Reuss-ův

druh skutečně N. pectinata, jest pochybné, neboť dle Woodse (48,
str. 17—18) má ostřejší vrcholy a. skořápka mimo to není zachovalá.
Woods nečítá sem ani Gleinit z-ovv druhy (15) tab. 49, obr. 12
a (16) tab. 16, obr. 6, neboť zadní část těchto misek jest zaoblená a po-

měrně delší nežli u anglického druhu.

Též Frič (11, str. 40) uvádí z korycanských vrstev pouze špatně

zachovalá, pochybná jádra; rozhodně zdá se, že patří Friče m vyobra-

zená miska, pocházející z dřínovských koulí (6, str. 117, obr. 79) k jinému

druhu. Dle Č. Zahálky (53) vyskytuje se N. pectinata v jeho křído-
vých pásmech II-—-V., VIII—X.

Nuculanidae Stol. Ge nus-Nuculana. Link.

Nuculana porrecta (Reuss).

1842 Nucula siligua, Geinitz, Charakterist. (13) str. 77, tab. 20,
obr. 28—29. .

1846 Nucula porrecta, Reuss, Versteiner. (38), II. str. 7, tab. 34,

obr. 12, 13.

1 jádro pravé misky. Délka asi 11 sm, výška 5 mm. Jádro jest

hladké, nazad silně prodloužené a užší nežli v části přední. Vrcholy leží
v druhé třetině délky miskové. Význačné jsou zuby zámkové, jakoby
pod úhlem náhle zahnuté.

Geinitz uvádí jako náleziště Tisou, Re uss mimo to nejspod-

nější kvádr u Zlosejna a Nelahozevse, Č. Zahálka (51, str. 17) pásmo

II., podobně též Břet. Zahálka (50).

Arcidae Lam. Genus Barbatia Gray.

Barbatia Galliennei (d'Or bigny).

1844 Arca Galliennei, d'Or bigny. Paléont. franc. (27) III. str. 218,
tab. 314.

1873 Arca Galliennei, Geinitz. (Elbtalgeb. (15) I. str. 220, tab. 48;

obr. 20—22.
1895 Acra Galliennei, Tiessen. Subherc. Tourtia (43) str. 482.
1899 Barbaia „ Woods. Cret. Lamellibr. (#8) I. str. 41, tab. 7,

obr. 9a, b. .

91911 Arca Galliennei Frič. Koryc. vrstvy. (t1) str. 34, obr. 183.

XLI.
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Několik jader se skulpturou částečně znatelnou. Délka 53 mm,
výška asi 30 mm. Hustě sestavené paprskovité proužky pokrývají povrch
misky, a napříč k nim běží proužky soustředné. Tupé vrcholy leží v přední
části misek, u jednoho z našich kusů jsou však posunuty dosti daleko
ke středu. Jinak shodují se naše exempláře úplně s obrazy u d'Orbi-

gnyho; týž uvádí 80 cm dlouhé, Geinitz až 60 mm a Woods

až asi 43 mm dlouhé misky, kdežto kusy Geinit ze m vyobrazené a Tie s-
senem uváděné jsou podstatně menší. Jádra vyobrazená Fričem

vykazují poněkud jiný poměr délky a šířky (51 :35); též přední část

jejich jest podstatně kratší a jiného tvaru.

Výskyt. Dle d'Orbignyho ve francouzském cenomanu, dle
Barrois-e (2 ve Francii v pásmech Mortoniceras inflatum až Amm.
laticlavius, die Geinitze ve spodním pláneru a kvádrovém pískovci

saském, dle Tiessena ve spodní tourtii na Harci, dle Woodse

v pásmu Schloenbachia varians (== nejspodn. chalk marl) v Anglii, dle

Friče v korycanských vrstvách u Korycan, Kutné Hory, Zbislavě, dle
J a hna (22) v útesové facii korycanských vrstev, dle Petraschecka
(32) v pásmu Actinocamax plenus v Čechách.

Barbatia Geinitzi. (Reuss.)

Tab. I. obr. 1.

1846 Arca Geinitzi, Re u ss, Versteiner. (38) II. str. 11, tab. 34, obr. 31.
1873 „o Geinitz, Elbtalgeb. (16) II. str. 55, tab. 16,

obr. %a, b, 8.

1889 Arca Geinitzi, Frič, Teplické vrstvy. (8) str. 74, obr. 63.

1899 Barbatia sp., cf. Geinitzi, Woods (48), I. str. 43, tab. 7, obr.
10a, b, 11.

Výška 9, délka 18 m». Málo klenutá miska má charakteristický

tvar a krásnou skulpturu (srov. tab. I., obr. 1). Husté radiální proužky,

které hlavně na přední části misky bývají pásovitě sblížené, jsou pro-
stoupeny četnými podélnými pruhy, takže vzniká na povrchu jakási
uzelnatá skulptura. Jinak shoduje se úplně s popisem a obrazem, který

podává Reuss. Od mladých forem druhu Barb. Galliennei liší se tím,
že přední a zadní okraj hraničí dosti ostře s okrajem zámkovým, kdežto
u tohoto jsou tyto hranice více zaoblené,

Výskyt. V chalk rock anglickém (W oo ds), ve svrchním vápenitém
slínu (Plánermergel) v Sasku (Geinit z), ve vápnitém slínu v Čechách
(Reuss); dle Fričev teplických vrstvách, dle Jahna (21) a Krej-
čího (24) též v březenských vrstvách, dle Zahálky (61) v pásmu
VII. v Čechách. U Neratovic našel jsem pouze 1 levou misku. se skulp-
turou velmi pěkně zachovalou.

ZN



Barbatia sp. ef, strlatula (Reuss).
Tab. I., obr. 3.

1843 Cucullaca striatula, Reuss, Geogn. Skizzen (39), II. str. 195.
1844 Arca Hugardiana, d’Orbigny, Pal. frang. (27), III. str. 216,

tab. 313, obr. 4—6.
1846 Arca striatula, Re uss, Versteiner. (38) II. str. 12, tab. 34, obr. 28.

Výška: 8, 10, 13 mm.

Délka: 14, 17,23 „.

Slabě klenuté misky jsou opatřeny hustými, radiálními pásky,
oddělenými od sebe užšími brázdami (viz tab. I., obr. 2). Soustředné

přirůstací vrásky vystupují hlavně jen poblíže spodního (břišního) okraje.
Vrcholy jsou daleko do předu posunuty. Přední část misky jest mnohem
užší a kratší části zadní. Uprostřed jest miska poněkud zmáčknutá.
Přední okraj jest oblý, spodní okraj rovný, zadní jest zaoblený a uzavírá

s okrajem zámkovým (svrchním) tupý úhel. Podél zdvižené části pro-
bíhající od vrcholů k spodnímu, zadnímu cípu misky, jeví tato poněkud
prudší spád k ploše anální. ©

Výskyt. Dle d'Or bign y-ho ve francouzském albienu, dle Reusse

ve spodním kvádrovém pískovci a vápnitém slínu v Čechách. U Ne-
ratovic jest tento druh velmi četně zastoupen.

Barbatia sp., ef. tricarinata Geinitz.

Tab. I., obr. 3.

1840 Arca sb., Geinitz, Cbarakteristik (13 )str. 50, tab. 10, obr. 7.

1871 Arca tricarinata, Geinitz, Elbtalgeb. (15) I. str. 221, tab. 48,

obr. 23.

U Neratovic našel jsem 2 levé misky tohoto druhu. Větší má délku

25 mm, výšku 13 mm. Povrch jest pokryt zřetelnými paprskovitými

páskami, s nimiž se kříží četné přirůstací vrásky. Kde se oboje stýkají,

vznikají uzelnaté vyvýšeniny. Na anální ploše, která od plochy hřbetní

- příkře klesá k hořejšímu a zadnímu okraji miskovému, lze pozorovati

několik hrubších, zřetelně zrnkovaných proužků zadiálních. Vrcholy leží

poněkud před středem misek, který bývá zvláště poblíže břišného okraje

slabě vtlačený.

Výskyt. Dle Geinitze ve spodním pláneru a v slepencových

vrstvách spodního kvádru v Sasku.

Barbatia vendinensis (d’Orbigny).

1844 Arca vendinensis, d’Or bign y, Paléont. frang. (27), III., str. 220,
"© teb. 3185, obr. 4—7.

XLI.
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1898 Arca vendimensts, Frič, Chlomecké vrstvy. (10) str. 55, obr. 63.
1899 Barbatia „, Woods, Cret. Lamellibr. (48) I. str. 41.

1 neúplná pravá miska se zachovalou skulpturou.

Výskyt. Dle d’Orbigny-ho ve francouzském cenomanu, dle
W oodse v chalk marl v Anglii, dle Friče v chlomeckých vrstvách
českých. Frič pokládá tento druh za identický s Cucullaea gosaviensis
u Zittel-a (54, tab. X., obr. 4), kteráž však dle Stoliczky (42, ITI.,
str. 344) patří k Trigonarca.

Area (Barbatia?) nova 1. sp.

Tab. I., obr. 4.

Délka 17-5 mm, výška 9-5 mm.
Vrcholy leží v přední polovičce misky. Břišný okraj jest rovný

a setkává se s okrajem zadním skoro v pravém úhlu; tento přechází
pak šikmo v okraj zámkový; okraj přední jest zaoblený. Přední část
misky jest konvexní'a klesá podél tupé hrany hřbetní k hořejšímu a
přednímu kraji. Zadní část jest poněkud konkávní a spedává velmi

příkře podél dosti ostré hrany k zadnímu a zámkovému okraji. Asi

uprostřed jest miska mělce prohloubená.

Skulptura sestává z četných zřetelných, často dichotomicky roz-
dělených pásků paprsčitých, oddělených od sebe rýhami asi stejně ši-

rokými. Pravidelnými soustřednými pruhy podélnými vzniká pak ozdobné
mřížkování (viz tab. I., obr. 4).

Od druhu Grammatodon carinatus liší se náš druh hlavně průběhem -
předního a zadního okraje, jakož i zřetelným mřížkováním.

U Neratovic našel jsem 2 levé misky.

Genus— Grammatodon Meek a Hayden.

Grammatodon sp., cf. earinatus (Sowerby).

1844 Arca carinata, d'Or bigny, Paleont. frang. (27) III. str. 214,
tab. 313, obr. 1—3.

1873 Arca carinata, Geinitz, Elbtalgeb. (15) I., str. 213, tab. 49,

obr. 5 (?) a 6.
1899 Grammatodon carinatus, W oods, Čret. Lamellibr. (48), I. str. 45,

tab. 8, obr. 3—8.

Délka 18 mm, výška 9 mm. Přední okraj tvoří se zadním skoro

pravý úhel, kdežto přechází zaobleně ve skoro rovný okraj břišný. Zadní
okraj jest šikmý a tvoří s okrajem břišným úhel ostrý, s okrajem zám-
kovým úhel tupý. Vrcholy leží před středem misky. Podél hrany pro-
bíhající od vrcholů k spodnímu zadnímu cípu miskovému klesá prudce
zadní část misky.
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Skulptura skládá se ze silných radiálních žeber, jimiž prostupují
sporé vrásky přirůstací.

Výskyt. D'Orbigny uvádí tento druh z francouzského albienu
a cemomanu, W o ods ze spodní křídy (hlavně gaultu) a z pásma Schloen-
bachia varians v cenomanu (chalk marl) anglickém. .Dle Geinitze
vyskytuje se též ve spodním pláneru saském a pod. U Neratovic jest

vzácná.

Trigoniidae. I.a m. Gen us — Trigonia Bruguiěre.

Trigonia suleataria La marck.

1844 Trigonia sulcataria, d'Or bigny, Paléont. franc. (27) III. str. 150,

tab. 294, obr. 5—9.
1846 Trigoma sulcataria, Reuss, Versteiner. (38), IT. str. 5.

1873 » „» Geinitz, Elbtalgeb. (15), I. str. 224, tab. 19,

obr. 13—14.
1900 Trigonia sulcataria, Woods, Cret. Lamellibr. (48) I. str. 89.

1911 „ » Frič, Koryc. vrstvy (11) str. 34, obr. 150.

Tento druh vyskytuje se dle d'Orbignýy-ho ve francouzském
cenomanu, dle d’Archiac-a (1) v belgické tourtii, dle Reuss-e
ve spodním kvádrovém a exogyrovém pískovci v Čechách, dle Geinit z-e
ve spod. kvádru a pláneru saském. Frič uvádí několik nalezišť z vrstev

korycanských. Dle Č. Zahálky (53) v pásmu II. v Čechách. V Anglii
vystupuje dle Woods-e v cenomanu a greensandu u Haldonu. U Ne-

ratovic našel jsem pouze 2 misky.

Mytilidae. Ge n u s — Modiola.

Modiola aequalis Sowerby.

Tab. I., ob. 5.

1844 Mytilus aegualis, d'Or bigny, Paleont. frang. (27), III. str. 265,
tab. 337, obr. 3—4.

non? 1846 Modiola aegualis, Reuss, Versteiner. (38), II. str. 15,
. tab. 33, obr. 10.

non? 1866 Modiola aequalis, Zittel, Bivalven der Gosaugeb. (54), II.
str. 80, tab. 11, obr. 8.

"2.1885 Modiola aequalis, Nötling, balt. Cenomangesch. (26) str. 24,
tab. 4, obr. 1.

1900 Modiola aequalis, Woods, Cret. Lamellibr. (48), I. str. 92,

tab. 15, obr. 8—14.
91915 Modiola concentrica, Zahálka, Sudet. Kreideform. (52), II.

str. 107.
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l levá miska mladého individua. Délka od vrcholu k zadnímu
okraji 7 mm, výška kolmo k délce 4-5 mm. Miska jest oválně protáhlá.
Svrchní a spodní okraj skoro rovnoběžné. Tupé vrcholy jsou úplně do
předu posunuty; mezi nimi a zadním, spodním koutem jsou misky. tupě
vyvýšené. Rýha probíhající od vrcholu asi ke střední části břišního ohraje
jest slabě naznačena. Povrch misek jest hladký až na velmi pravidelné,

markantní vrásky přirůstací.
Od druhu Modiola reversa který jinak bývá dosti podobný, roze-

zná se tento druh snadno nedostatkem svazečků radiálních rýh, který
u onoho probíhá od vrcholů směrem k břišnímu okraji tsrovn. obraz 61).

Výskyt. Die d’Orbigny-ho ve francouzském neokomu, dle
W oodse ve spodní křídě anglické. Misky vyobrazené Zittel-em
z křídy gosavské, Reussem z exogyrového pískovce u Drahomyšle
jsou jiného tvaru, příslušnost jejich k našemu druhu jest velmi pochybná.

Miska vyobrazená Nětlin gem z baltického cenomanu jest poněkud

kratší. Č. Za há lka (82, str. 107) uvádí z pásma II. a IV. druh Modiola
concentrica Goldf., který dle Geinitze (14, str. 168) má býti totožný
s Modiola laevigata (13, str. 78, tab. 20, obr. 35) a s Moďdiola aegualis. Pokud

se týče prvého druhu, tedy tento jest úplně odlišného tvaru, kdežto My-

Zilus concentricus Můnst. u Gold fussa (17, str. 178, tab. 138, obr. 5)

zdá se býti velmi příbuzný s Modiola aegualis; pochází z křídy u Haldenu.

Modiola reversa Sowerby.

Tab. I., obr. 6.

1844 Mytilus semiradiatus, d'Or bigny, Paléont. frang. (27), IIL,
str. 277, tab. 341, obr. 122.

non. 1844 Mytilus reversus, d'Or bigny, ibidem, str. 264, tab. 337,

obr. 122.
1846 Modiola reversa, Reuss, Versteiner. (38), II., str. 15, tab. 33,

obr. 9.
?1873 Modiola reversa, Geinit z, Elbtalgeb. (15), I „„ str. 216, tab. 48,

obr. 9.
1900 Modiola reversa, Woo>d s, Cret. Lamellibr. (48), I., str. 94, tab. 15,

obr. 123.

1 levá miska. Délka 25 mm, největší výška 13-5 mm.. Tupý vrchol

jest posunutý úplně do předu. Miska se směrem nazad rozšiřuje, takže

zadní okraj dosáhne asi dvojnásobné délky okraje předního. Od vrcholu
probíhá rýha k okraji spodnímu, za níž sleduje svazek šikmých paprsčitých
proužků (viz tab. I., obr. 6 vlevo). Jinak vykazuje miska dosti hrubé,
soustředné vrásky přirůstací a souběžně s těmito probíhající jemnější
čárkování.

Výskyt. D'Orbigny uvádí synonymní druh Mytilus semsradtatus
z francóuzského cenomanu. Nepatří sem však jeho Mytilus reversus,

XLI.
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neboť vrcholy misek jsou u tohoto druhu daleko více nazad posunuty
a přes hřbet miskový probíhá hrana — jak se zdá — dosti ostrá. Reuss
uvádí nezřetelná jádra ze spodní opuky lounské v Čechách; Geinitz
cituje náš druh ze spodního pláneru saského, ze zelených pískovců u Kies-
lingswalde a ze svrchního kvádru v Čechách. Dle W oods-e vyskytuje
se v Anglii v Upper Greensandu a cenomanu.

Modiola (genus?) arcacea Geinitz.

1849 Mytilus arcaceus, Geinit z, Ouadersandst. (14), str. 168, tab. 10,
obr. 12.

1871 Modiola arcacea, Geinitz, Elbtelgeb. (16), I., str. 218, tab. 48,

obr. 16—18.

1873 Modiola arcacea, St oliczka, Pelecypoda (42), str. 373.
1909 » » Wanderer, Tierversteiner, (44) str. 38, tab. 7,

obr. 3.

1 jádro pravé misky. Geinitz přidružil tento druh jen pro-

zatímně k rodu Modiola; náleží však asi určitě k jinému rodu. Sto-

liczka počítá jej spíše k rodům Mytfilicardia nebo Carditamera.
Výskyt. Dle Gein it ze ve spodním pláneru saském, dle Ju kes

Browna a Hilla (23) v cenomanu devonském v Anglii.

Modiola (Mytilicardia?) clathrata d’Archiac.

Tab. I., obr. 7a—b.

-1847 Mytilus clathratus d’Archiac, Fossiles du Tourtia (1) str. 306,

tab. 15, obr. 4a, b.

1871 Modiola (?) clathrata, Stoliczka, Pelecyp. (42) str. 373.

U Neratovic našel jsem 1 levou misku a jádra pravých misek tohoto

dosud jen z belgické tourtie popsaného druhu. Levá miska vykazuje
délku 9-5 mm a výšku 5-5 mm. Vrchol jest úplně do předu posunutý,

terminální a dosti špičatý. Zámkový okraj jest konkavní a vystupuje
na hranici s okrajem spodním hrbolovitě (viz obr. 7a nahoře). Spodní
okraj jest rovný, zadní jest zaoblený přecházeje v skoro rovný okraj

svrchní. Od vrcholu probíhá zřetelná hrana k spodnímu, zadnímu koutu
miskovému. Od zmíněné hrany pozorujeme mírný spád misky nahoru
a nazad, kdežto k dolnímu okraji velmi příkře klesá. Povrch jest pokryt
paprsčitými páskami, oddělenými od sebe poněkud širšími rýhami. Sou-
středné, podélné proužky, které se kříží s dříve uvedenými páskami,

způsobují poměrně hrubou a zřetelnou, síťovitou skulpturu povrchovou
(viz obr. 7b).

Stoliczka připouští příslušnost tohoto druhu k rodu Modtola,
ač povahou svých misek velmi připomíná rod Mytilicardia.

Výskyt. Dle d’Archiaca.v belgicke tourtii u Tournay.

XLI.
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Genus — Lithodomus.

| Lithodomus sp. ef. oblongus d'Orbigny.

Tab. I., obr. 8.

1844 Lithodomus oblongus, d'Orbigny, Paléont. franc. (27) III. str.
289, tab. 344, obr. 4-6®

?1900 Lithodomus rugosus, Woods, Cret. Lamell. (48) I., str. 105.
1911 » oblongus, Frič, Koryc. vrstvy, (11)str. 36, obr. 37.

1 levá miska tvaru štíhle-oválního a nazad se poněkud rozšiřující.
Délka 12-5 m, výška 6m. Vrchol jest skoro terminální. Na povrchu

misek pozorujeme koncentrické přirůstací vrásky, mezi nimiž probíhé
ještě jemnější proužkování.

Druh tento jest patrně příbuzný s Lithodomus rugosus d'Or b.

(27, str. 295, tab. 346, obr. 1—3), od něhož se liší nedostatkem svazku

radiálních proužků.
V tomto ohledu souhlasí náš exemplář úplně s Woods-ovým

obrazem druhu Lothod. rugosus?, který jest snad s naším totožný.

Výskyt. Dle d'Or bign y-ho ve francouzském neokomu, dle Friče
v korycanských vrstvách u Smrčku, Zbislav& a Korycan. Druh Lithod.
rugosus uvádí d'Orbigny z cenomann francouzského, W oodsz ce-

nomanu anglického, Frič z korycanských vrstev (11, str. 38) u Korycan.

Genus — Septifer Réclu z.

Septifer lineatus (Sowerby.)

Tab. I., obr. 9-—b.

1840 Modiola Cottae, Geinitz, Charakter. (13), II., str. 56, tab. 10.
obr. 5.

1844 Mytilus Imeatus, d’Orbigny, Paleont. frang. (27), III,, str. 266,
tab. 337, obr. 7—9.

1846 Mytilus Cottae, Re uss, Versteiner. (88) II., str. 14, tab. 33 obr. 4.
1873 Modiola „, Geinitz, Elbtalgeb. (15) I., str. 214, tab. 48

obr. 4—8. |
1889 Mytilus Cottae, Frič, Teplické vrstvy (8), str. 74, obr. 66.
?1889 Seplifer lineatus, Holzapfel, AachenerKreide. (19) str. 216,

tab. 25, obr. 10—13.
1898 Mytilus (Septifer) Cottae, Frič, Chlomecké vrstvy. (10) str. 57,

obr. 65.
1900 Septifer lineatus, Woods, Cret. Lamellibr. (48) I,.„ str. 106,

tab. 18, str. 1—12.
1911 Mytilus lineatus, Frič, Koryc. vrstvy (11), str. 36.

U Neratovic četné misky a hojná jádra.

XLI. e
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Od vrcholu k zadnímu okraji: asi 57, 38, 28, 22, 17, 11 mm.
Kolmo k tomu: 20, 15, 12, 11, 8-5, 6 mm.

Vrcholy jsou terminální a poněkud dolů zahnuté, poblíže nich vy-
bíhá okraj miskový poněkud křídlovitě (viz obr. 9b). Spodní okraj jest
rovný nebo slabě prohnutý, zadní okraj zaoblený, svrchní okraj slabě
konvexní. Dle rovné nebo poněkud zakřivené osy, která se táhne od vrcholů

nazad dolů, jest miska vyklenutá. Spád od této osy k okraji spodnímu
jest velmi příkrý, skoro kolmý, kdežto svrchní část zvolna klesá k ho-
řejšímu okraji. U jader mladších individuí uvedená osa zastoupena jest
ostřejší hranou.

Povrch misek jest pokrytý hustě seřaděnými paprsčitymi úzkými
proužky, které se hlavně na zadním konci misky častěji dichotomicky
rozdělují. Mimo to přes celý povrch probíhají hustě soustředné, podélné

pruhy, které způsobí zrnkované vzezření pruhů radiálních (obr. 9a).
Celkem vzniká dvojitým proužkováním velmi jemné mřížkování celého
povrchu misek až na jediné políčko, ležící za vrcholy na ploché spodní
straně miskové, kde paprsčité proužky scházejí (viz obr. 9b). V nepra-

videlných intervalech pozorujeme na miskách miro to i hrubší vrásky
přirůstací.

Dle svislé destičky umístěné pod plochou zár.kovou, jak ji po-
zorovali Woods na jádrech, Holza pfel na exemplářích z křídy
u Cách, náleží tento druh k rodu Septifer.

Výskyt. Dle Ge init z-e v nejspodnějším spodním pláneru, spodním
kvádrovém pískovci a svrchním pláneru v Sasku, dle d'Or big ny-ho
v neokomu a cenomanu francouzském, dle Holza pfel-a vzeleném písku

u Cách, dle W oods-e ve spodníi svrchní křídě anglické, dle Reuss-e
ve svrchní opuce u Hundorfu a v hippuritovém ) vápenci u Kučlína
v Čechách, dle Friče v korycanských vrstvách od Kamýku a Lobkovic,
v teplických a chlomeckých vrstvách. Zahálka (52, str. 107) uvádí
pouze päsmo XI

Příslušnost Holza pfel-ových kusů k tomuto druhu jest pro
odchylné zakřivení, šířku a jinou skulpturu velmi pochybná, jak též již

Woodsuvádí. Holza pfel vidí ovšem v proměnlivosti a odchylnosti
exemplářů cášských pouze abnormitu vystupující u druhu, jehož existence.

popo neobyčejně dlouhé době trvání blíží se svému konci.

Podobně odchyluje se i obraz tohoto druhu, který podává F rič
ve svých chlomeckých vrstvách. Poněvadž jsem se ve sbírkách Musea
král. českého mohl přesvědčiti o totožnosti originálů s druhem Sepřfer

hneatus, jde tu patrně pouze o nedostatečné vyobrazení.

1) Vápenec tento správně nutno nazvati „rudistovým““, neboť rod Hippu-
rites dle Počty (35) se v něm vůbec nevyskytuje. Některými autory bývá taky
nazýván ,,caprotinovým““ vápencem, pro hojný výskyt různých druhů z rodu Capro-
tina.

XLI.
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Neratovické misky souhlasí zejména úplně s vyobrazeními u Ge i-
onitze a Woods-.

Bř. Zahálka (50) uvádí náš druh též ještě z pásma II. u Vot-
vovic a Holubic a z útesové facie pásma II. v křídě západního Povltaví.

Zajímavé jest značné vertikální rozšíření tohoto druhu, který
potrval skoro přes celou dobu křídovou. U Neratovic náleží k nejhoj-
nějším zkamenělinám.

Mytilus (Septifer?) Počta-i !) n. sp.

Tab. I., obr. 10a—-c.

Délka mezi vrcholem a zadním okrajem: 20, 10 mm.
Rozměr kolmo k ní asi uprostřed misek: 11, 6 mm.

Vrcholy jsou terminální a špičaté (obr. 10c). Od vrcholů probíhá
k spodnímu zadnímu cípu miskovému dosti ostrá hrana skoro rovná

neb poněkud zakřivená. Silnější zakřivení směrem dolů lze pozorovati
zejména poblíže vrcholu. Od této hrany spadává plochá, v předu

slabě konkávní spodní čast misky kolr.o k spodnímu okraji (obr. 10b),
ba bývá tato čast i dovnitř překocená. Hořejší část misek jest mírně

kienutá. Spodní okraj jest skoro rovný a přechází v tupém úhlu v zadní

okraj. Tento klene se společně s hořejším okrajem nad Isturou polo-
měsíčitě (obr. 10a).

Povrch misky pokrývají jemné, radiální čáry, zkřížené soustřed-

nými čarami a hrubšími přirůstacími vráskami, takže vzniká velmi jemné

mřížkování (obr. 10a). Skulptura tato připomíná nám úplně povrch
misek u druhu Sepřifer lineatus. Ač radiální rýhování poukazuje k rodu

Septifer nemohl jsem u žádného z našich exemplářů podrobiti bližšímu
prohlédání zámek, v němž přítomnost svislé destičky pod plochou zám-
kovou by potvrdila příslušnost k rodu Seplifer.

Nový náš druh připomíná poněkud mladé formy druhu Seßtifer
lineatus, od něhož se však liší podstatnými znaky. Nikdy nepozorujeme
u tohoto tak ostré hrany hřbetní; úhel sevřený touto hranou a hořejším

okrajem jest u Septifer lineatus daleko menší (srovnej tab. I. obr. 9a

a 10a); nikdy též u tohoto není spodní část misek dovnitř překocená.
Jiný důležitý rozdíl záleží v tom, že u našeho nového druhu schází ono
políčko prosté radiálních rýh, kteréjsme pozorovali vždy u Sepi. lineatus,
konečně celkový tvar, klenutí hořejšího a zadního. okraje jsou též jiné.

Tvarem a obrysem podobají se misky naše druhu Septifer te-
gulatus Müll. (19, str. 218, tab. 25, obr. 1—9), který však nevykazuje
žádného radiálního rýhování.

U Neratovic našel jsem 2 misky a 2 jádra.

1) Dle F. Počty, ř. professora geologie a paleontologie na české universitě
v Praze, jehož velkou zásluhou jest vědecké zpracování spongií, anthozoí, rudistů
a mechovek českého útvaru křídového (33—436).

XLI.
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Spondylidae Gray Genus —Spondylus Linné.

Spondylus striatus (?) (Sowerby).

1846 Spondylus striatus, Reuss, Versteiner. (88) II., str. 37, tab. 40,
obr. 5, 10, 11.

1847 „ » d'Orbigny, Paléont. franc. (27) III., str. 660
tab. 453.

1872 » » G einit z, Elbtalgeb. (15) I., str. 186, tab. 42,
obr. 123.

1880- » » Frič, Bělohorské a Malnické vrstvy. (6),
str. 130.

1901 » rw Woods, Cretac. Lamellibr. (48) I., str. 119,
tab. 21, obr. 1—5.

1911 » » Frič, Koryc. vrstvy. (11), str. 45.

Druh tento uvádí d'O r bigny z francouzského cenomanu, Geinitz
ze spodního pláneru saského, Woods z Lower a Upper Greensandu
a cenomanu anglického. Reuss ze slepencových vrstev u Teplic, hip-.
puritového vápence, zeleného a exogyrového pískovce a vápenitého pís-
kovce v Čechách. Frič cituje jej ve svých bělohorských a malnických
i korycanských vrstvách.

Ge init z pokládal tento druh za vůdčí zkamenělinu cenomanskou,
což ovšem neodpovídá pravdě, neboť se vyskytuje též na př. ve fran-
couzském gaultu, v anglické spodní křídě, v turonské křídě gosavské
a pod. U Neratovic našel jsem 2 misky.

Pectinidae Lam. Genus — Pecten Můller.

Subgenus Entolium.

Pecten (Entolium) membranaceus Nilsson.

1846 Pecien membranaceus, Reuss, Versteiner. (88) IL., str. 26, tab.

39, obr. 4.
1872 » » Geinitz, Elbtalgeb. (16) I., str. 191,

tab. 43, obr. 8—I1.
1893 » » Michael, Cenoman von Cudova (25)

” str. 195.

Dle Reuss- jest tento druh rozšířen skoro ve všech vrstvách
českého útvaru křídového, dle Geinitz-e ve spodním kvádrovém

pískovci a spod. pláneru v Sasku. „Naše miska odpovídá delší varietě
tohoto druhu vyobrazené Geinitz-em (obr. 11). Dle Michaela
vyskytuje se též v cenomanu hornoslezském; dle Barrois-e (82) ve
Francii v pásmech Mortomiceras inflatum až Amm. laticlavius. V Čechách
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Bř. Zahálka!) (80) uvádí pásmo II. a III., Č. Zahálka (88)
pásma IVb, V., Xb-—c.

U Neratovic našel jsem pouze 1 misku.

Subgenus — Chlamys.

Pecten (Chlamys) comans R oe mer.

1841 Pecien comans, Roe mer, Norddeutsch. Kreidegeb. (40), str. 5li
tab. 8, obr. 6.

91843 —,, » o Geinitz, Charakteristik. (18) III. str. 89.
1846 » „o Reuss, Versteiner. (88) IT., str. 29, tab. 39, obr. 13.

Pro tento druh jsou zejména tyto znaky charakteristické. Na povrchu
misek vystupuje vždy mezi dvěma silnějšími radiálními proužky jeden
slabší; jimi prostupují četné soustředné pruhy, takže se prvé zdají býti
jemně vrovbkované. Šupinovité vyvýšeniny vystupují na paprsčitých
proužcích pouze poblíže předního a zadního okraje, kdež i mezery mezi
těmito bývají širší nežli uprostřed misky. V mezerních rýhách vystupuje
zřetelné, šikmé čárkování.

Výskyt šupinovitých vyvýšenin pouze při předním a zadním okraji.
misek, jakož i šikmé čárkování odlišují tento druh od Pectem elongatus.
Šikmé čárkování připomíná druh Pecten (Chlamys) Robinaldinus d'Or b.
Proto nespojil bych Pecten (Chlamys) comans s druhem P. elongatus,
jak činí Woods (48, str. 44—176). Též Bř. Zahálka (50, str. 71)
uvádí P. elongatus a P. comans z útesové facie pásma II. u Debrna jako
synonymní druhy.

Výskyt. Dle Roe merav hilsu u Essenu, dle Geinit z-e v sle-
penci u Oberau v Sasku, dle Re uss-e v „hippuritovém““ vápenci u Velké
Vsi v Čechách. Naše exempláře jsou poněkud protáhlejší nežli u jme-
novaných autorů uvedené. —

Pecten (Chlamys) Galliennei d'Or bigny.

Tab. I., obr. 11.

1847 Pecien Galliennei, d'Or biguy, Paléont. franc. (27) III., str. 608,
tab. 436, obr. 5—8. |

1847 » Passyi,d’Archia c, Fossiles du Tourtia (1) str. 309,tab. 15.,

obr. 9.

1872 » „ Geinitz, Elbtalgeb. (15) I., str. 196, tab. 44, obr. 6.
1902 „» Robinaldinus, var. Galliemmei, Woods, Cretac. Lamellibr.

(48) I., str. 184.

1) Pásma uvedená Bř. Zahálkou (synem) odpovídají staršímu rozdělení
Č. Zahálky (otce), dle něhož celkem pásmo II. = korycanské vrstvy, pásmo III. ==
= bělohorské vrstvy.

Rozpravy: Roč. XXVI. Tř. II. Č. 41. . 2
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Výška: 39, 44, 53 mm.

Délka : 32, 33, 40 mm.

Hrany sbíhající se ve vrcholu tvoří ostrý úhel. Radiální pásky,
které pokrývají povrch misek, jsou místy uzelnaté. Mezery mezi nimi
bývají uprostřed misky rovnoběžně a poněkud vlnitě pruhované. Směrem
k okrajům bývá toto pruhování šikmé, až konečně na samých krajích

stojí skoro kolmo k oněm. Často vsunuje se mezi 2 silnější pásky jedna
slabší.

Přední křídlo jest pravoúhlé, zadní tupoúhlé a menší (viz obr. 11).
Přední křídlo levé misky má hrubší radiální rýhování, jest však miro

to ještě pruhováno rovnoběžně s předním okrajem.

W oods má tento druh za varietu druhu Pecten (Chlamys) Ro-

binaldinus d'Or b., od které se liší arci jen skulpturou na předním křídle
levé misky a nedostatkem trnů na radiálních páskách.

Výskyt. D'Or bigny uvádí tento drub z francouzského cenomanu,

d'Archiac z belgické tourtie od Tournay, Woods ze spodní křídy

a cenomanu v Anglii, Geinitz ze spodního pláneru v Sasku, Jahn

(22) z útesové facie korycanských vrstev, Petrascheck (32) z pásma

Actinocamax plenus v Čechách.
U Neratovic jest velmi hojný.

Pecten (Chlamys) acuminatus. Geinit z.

(Text. obr. 3—4).

1843 Pecten acuminatus, Geinitz, Charakteristik (13) III., str. 84,
tab. 21. obr. 6.

1846 » » Reuss, Versteiner (38) II., str. 29, tab. 39,
obr. 20—21.

1847 » » d’Archiac, Fossiles du Tourtia. (1), str. 309,

tab. 16, obr. 3.

1872 FR » Ge init z, Elbtalgeb. (15), I., str. 194, tab. 43,
obr. 16. tab. 44, obr. 1.

non. 1885 „, m Frič, Jizerské vrstvy. (7), str. 109, obr. 89.

1909 » » Wanderer, Tierversteinerungen (44), S. 30,

Taf. 5, Fig. 8.

1911 »» Frič, Koryc. vrstvy. (11) str. 44, obr. 201.

Výška: 46, 54, 63, 76 mm.

Délka: 34, 39, 49, 58mm,

Misky jsou mírně klenuté, vrcholy špičaté. Přední okraj zámkový
jest slabě konkávní, zadníokraj zámkový rovný. Přední, zadní a spodní
okraj do sebe přecházejí a jsou ovální. Křídla jsou ostře oď misky od-

dělená. Přední křídlo levé misky (text. obr. 3) jest skoro pravoúhlé, dole
dovnitř prohnuté, zadní křídlo jest menšía tupoúhlé. Obě křídla byla — jak
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se zdá — ozdobena soustředními vráskami přirůstacími a proužky radiál-
ními, tyto u našich jader nejsou viditelné. Přední křídlo pravé misky
(viz text. obr. 4) jest dole velmi silně a vlnitě prohnuté a rovnoběžně

s tímto prohybem pruhované, zadní křídio jako u levé misky. Hořejší

okraj křídel stojí poněkud šikmo k ose miskové.

Text. obr. 3. Křídla levé misky druhu © Text. obr. 4. Křídla pravé misky druhu
Pecien acuminatus (schemat.). Pecten acuminatus (schemat.).

Geinitz nevyobrazuje správně těchto křídel, podobně Reuss
(obr. 21). :

Povrch misky jest pokryt četnými hrubými žebry, oddělenými

širšími mezerami. Oboje kříží koncentrické, jemné a vlnité čárky a sporé
hrubší vrásky přirůstací.

Poněvadž v literatuře uveřejněné obrazy zpravidla podávají ne-

správně tvar a kresbu křídel, připojuji schematické obrazy těchto dle
našich exemplářů.

Misky vyobrazené Fričem (7) patří k jinému druhu pro šupi-
natou ozdobu. Z korycanských vrstev uvádí Frič jako synonymní

druh Pecten cretosus Gold fuss (17, II. str. 58, tab. 94, obr. 2); i tento

dle šupinatých žeber náleží spíše snad k P. elongatus. Dle d'Archiac-a

u francouzských kusů jsou žebra stejně široká jako mezery mezi nimi;

u nás jsou užší, ač jinak misky se úplně shodují. Barrois (2, str. 252)

uvádí Pecten acuminatus z aptienu u Blangy; i zde jsou žebra oddělena
rýhami stejné šířky. Jinak se shodují v ozdobě, tvaru křídel úplně

s našimi miskami, podobně celkem též s Reuss -ovými obrazy, jak
Barrois sám uvádí. Od druhu d’Archiac-em uvedeného liší se dle
Barrois-e ozdobou křídel a menším počtem žeber.

Výskyt. Dle Ge init z-e ve spodním kvádrovém pískovci a spodním
pláneru v Sasku, Geinit z uvádí též cenoman u Le Mans ve Francii.

. Die d’Archiac-a v cenomanské tourtii u Tournay v Belgii, dle Ba r-
r ois-e v aptienu francouzském, dle Jukes Brown-a a Hill-a
V cenomanu devonském v Anglii. Nětling (26) uvádí tento druh
z baltického cenomanu, Frič z četných lokalit hlavně útesové facie
korycanských vrstev, Petrascheck (38) ještě z pásma Acfinocamax
plenus v Čechách. Dle Č. Zahálky (88, str. 7 a 131) jest Pecien acúmi-

9%
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natus vůdčí zkamenělinou pro útesovou facii pásrra II. v Čechách, kterou
pokládá za apitenl

U Neratovic patří tento druh knejhojnějším a pro tuto lokalitu
charakteristickým zkamenělinám.

SubgenusAeguipecten.

Pecten (Aeguipecten) decemcostatus Můnster.

1833 Pecten decemcosiatus, Gold fuss, Petref. Germaniae. (17). II.,

str. 53, tab. 92, obr. 2.

1846 » MM Reuss, Versteiner. (38) II., str. 28, tab. 39,

obr. 14.

?— »» | tarispinus, ©Reuss, Versteiner. (38) II. str. 31, tab. 39,

obr. 15.

1872 »» | decemcostatus, Ge init z, Elbtalgeb. (16) IT. str. 35, tab. II.,

obr. 8—9.

1905 » » Petrascheck, Zone des Actinoc. plenus,

(32), str. 429, tab. 10, obr. 5—7.
Gold fuss uvádí jádro levé misky z kvádrového pískovce u Žan-

davy poblíž Drážďan; dle Geinit z-e vystupuje tento druh ve středním
kvádru saském, dle Jukes Brown-a a Hill-a v cenomanských

vrstvách v Devonu. Re uss našel jej ve spodní a svrchní opuce,v slepen-

covitých vrstvách a v ,„hippuritovém““ vápenci u Kučlína; Petrascheck
soudí z ostatní ve společnosti Peciem decemcostatus se vyskytující fauny

u Landškrouna, že tamější pláner jest stáří cenomanského. Ve sbírkách
Musea král. česk. viděl jsem mezi zkamrenělinami korycanských vrstev
též tento druh, pocházející od Přemyšlan. Friie (5) jej uvädi mimo to

od Kněživky.

U Neratovic našel jsem jedinou misku.

Subgenus — Neithea.

Pecten (Neithea) quinquecostatus Sowerby.

Tab. I., obr. 12.

1846 Pecien versicostatus, Re ws s, Versteiner. (38), II., str. 31 (částečně).

1847 Janira guinguecostata, d'Orbigny, Paléont. francaise. (27), IIL,

str. 632, tab. 444, obr. I—b.

1872 Vola quinquecostata, Geinitz, Elbtalgeb. (15) I., str. 201, tab.

45, obr. 8279.

1872 » » » » (16). II., str. 36, tab.

\ 10, obr. 17—18.

1880 » » Frič, Bělohorské a malnické vrstvy. (6)

str. 129.

1885 „ » Frič, Jizerské vrstvy (7), str. 110, obr. 90.-

1889 » » Frič, Teplické vrstvy (8) str. 80.
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1903 Pecten (Neiihea) quınquecosiatus, Woods, Cret. Lamellibr. (48) I.,
str. 202, tab. 39, obr. 14—17, tab. 40, obr. 1—b.

Výška asi 15 mm, délka 11mm. Na povrchu pravé misky pozoru-
jeme 6 hrubších žeber; mezi dvěma z nich leží vždy 4 nižší žebra, z nichž
opětně 2 prostřední bývají silnější krajních.

Výskyt. V cenomanu francouzském dle d’Orbigny-ho a Bar-
10is-e (2), ve spodní i svrchní křídě anglické (Woods), ve spodním

kvádrovém pískovci, spodním pláneru a opuce saské (Geinitz), v Za-
hálkových pásmech IVb, V., VII—X, v bělohorských, malnických,
jizerských a teplických vrstvách dle Friče. Z části sem patří též

Reuss-ův druh P. versicostatus.

U Neratovic pouze 1 miska pravá.

Pecten (Neithea) Woodsi n. sp.

Tab. I., obr. 13.

1833 Pecten strtato-costatus, Gold fuss, Petref. Germ. (17), str. 55,

tab. 93, obr. 2, f, g, (nikoliv obr. 2c, d, el).

Výška 40 mm, délka 44 mm.

Naše velmi pěkně zachovalá, levá miska vykazuje 6 širokých záhybů

s mezerními brázdarri poněkud širšími. V těchto leží vždy mezi 2 záhyby

3 užší žebra, oddělená opětně mělkými, konkávními mezerami (viz obr. 13).

Kdežto na vnější straně misky jsou tyto mezery v průřezu konkávní,

jeví se na vnitřní straně býti úplně plochými. Celá vnitřní plocha misky

jest miro to pokryta četnými, více méně jemnými, radiálními čarami.
6 záhybů vystupuje zřetelně ze spodního okraje miskového, který

jest vrouben černou, vypuklou obrubou; podobně též u Gold fuss-a

(obr. 2g). Přibližně rovnoběžně se spodním a postranním okrajem pro-

bíhají klikaté vrásky přirůstací. Na vnější straně jest miska hustě kon-
centricky páskovaná.

Velmi pěkně zachovalé zadní křídlo jest ozdobeno paprsčitě se roz-

bíhajícími proužky, jež se směrem nazad sesilují a bývají prostoupeny

soustřednými vráskami přirůstacími. Hořejší okraj křídla jest jemně
vroubkován, zadní okraj jeho při basi silně zprohýbán. Z předního křídla
zachovala se jen malá část. Úhel vrcholový jest ostrý.

Tato levá skořápka souhlasí úplně s obrazy 2f, gu Goldfussa,
náležejícími druhu Pecten striato-costatus. Toto pojmenování bylo Fa vre-m

(4), Holzapfelem (19), Woods-em (88) přijato pro Goldfuss-ův

druh obr. 2c—e, kdežto obr. 2a, b, f, g všeobecně bývají považovány

za jiný druh. Proto jest třeba zavésti pro tento nového pojmenování..

Goldfuss vyobrazuje tedy dle Favre-a a Holzapfela pod
jménem P. strtato-costatus dva druhy různé. Holzapfel označuje
tímto jménem druh, jehož misky vykazují úzké záhyby a široké brázdy
mezerní, v nichž vystupuje 4—6 radialních žeber; mezi 2 z těchto vsunuje
se ještě vždy 1 jemnější proužek (Goldfuss, obr. 2c<—e). Naproti
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tomu misky druhého druhu (Gold fuss, obr. 2a, b) mají pruhované

záhyby téže šířky, jako brázdy mezerní mezi nimi ležící.
V uvedeném smyslu vyskytuje se tedy P. striato-costatus v se-

nonu dánském, u Cách, Lvova a v Anglii. Patřísem u Gold fussa
(17) tab. 93, obr. 2c—e, u Holza pfela (19) str. 239, tab. 26, obr. 19,
u Woods-e (48) I., str. 217, tab. 41, obr. 9—10, u Ra vn-a") str. 59,

tab. 2, str. 8—9.

O Goldfuss-ových obrazech 2f, g se Holza pfel vůbec ne-
- zmiňuje, W oods je spojuje s obrazy 2a, b v jeden druh. D'Orbigny

(27, str. 650, tab. 449, obr. 5—9) čítá ku Peciem striato-costatus pouze

Goldfuss-ovy obrazy 2a, b, které dle Favre-a a Holzapfela
však nutno vyřaditi zohoto druhu. Dle d'Orbignýy-ho má pravá

miska 6 hrubších záhybů, mezi nimiž leží partie mälo prohloubené;

v těchto pak lze spatřiti 2 nezřetelné pruhy a po jejich stranách 2 ještě

méně zřetelné proužky. Není pochyby, že dle toho, co shora bylo pově-

děno, musíme i tento druh od Pecten striato-costatus odloučiti.

Rozhodně jest též velr.i pochybné, zda pravé misky vyobrazené
u Goldfussa (obr. 2a b) patří k miskám levým (obr. 2f, g), neboť skulp-

tura obou jest podstatně rozdílná.
Ony misky, pro které tedy je třeba nového pojmenování a k nimž

by náležely obrazy 2f, g u Goldfussa a naše levá skořápka od Neratovic,

chci nazvati Pecten (Neithea) Woods-i?)
-Nový tento druh jest příbuzný s Pecten (Neithen) guinguecostatus.

Prohlédljsem ve sbírkách geologicko-paleontologického ústavu české uni-

versity několik levých misek tohoto druhu ve svrchní křídě u Lvova,

ve Vestfalsku, Belgii a Čechách nalezených. Srovnáním s naší miskou

jsem shledal tyto hlavní rozdíly. Pecten guinguecostatus má na levé misce

záhyby více ploché a méně široké, skulptura jest jednodušší; úhel, v kterém

se sbíhají okraje zámkové u vrcholu, u tohoto druhu jest tupý a daleko

větší nežli u našeho; zämkove okraje jsou podstatně kratší.
Výskyt. Dle Gold fussa v křídě u Mastrichtu a v chloritické

křídě vestfalské.
U Neratovic našel jsem levou misku.

Subgenus Camptonectes.

Pecten (Camptonectes) concentrice-punetatus (Reuss).

Tab. II., obr. la, b, text. obr. 5.

1846 Pecten concentrice-punctatus, Reuss, Versteiner. (38), II., str. 28.

? „  arcuatus, Re us ss, Versteiner. (38), II., str. 27, tab. 39, obr. 7.

1) J. P. J. Ravn. Molluskerne i Danmarks Kridtaflejringer. I. K. Danske
Vidensk. Selsk. Skrifter. Vol. XI. 1902, str. 73.

*) Dle H. Woods-e, professora palaeozoologie v Cambridgi, jemuž jsme po-

vděčni za výbornou monografii anglických lamellibranchiatů (48, 49).
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1885 Pecten (Camptonectes) concentrice-bunctatus, Nöt ling, Balt. Ceno-
mangesch. (26), str. 16, tab. 2, obr. 5.

Levá miska: výška 9-5mm, délka 8mm. Pravá miska jiného in-
dividua (?): výška 12 mm, délka ca 11 mm.

Lesklé misky jsou velmi tenké; vrcholy ostroúhlé. Levá miska
vykazuje velmi jemnou a ozdobnou skulpturu, sestávající ze soustředně

seřaděných, hustě vedle sebe umístěných tečkovitých jamek (viz obr. lb),

přes které nebo mezi nimiž probíhají jemné koncentrické čáry. Nezřetelné,

matné proužky radiální jsou nepravidelně roztroušeny po celém povrchu,
aniž by tvořily jednotný ornament. Přední, pravoúhlé křídlo jest větší

zadního, tupoúhlého; prvé jest kolmo k hořejšímu okraji páskováno
(obr. la) a mezery mezi páskami jsou tečkovány (text. obr. 5). Druhé

jest poblíže misky tečkované a čárkované, při vnějším okraji pouze

jemně pruhované (text. obr. 5).
Pravá miska jiného individua jest

rovněž koncentricky tečkovaná, ač tečky

© nejsou tak hustě seřaděny. Zdá se nále-
žeti témuž druhu, ač jest poněkud širší.
Soustředné, jemné čáry jsou zvláště po-
blíže okrajů velmi četné, kdežto tečko-

vání zde ubývá. Přední, větší křídlo

jest při basi své hluboce vykrojené a na

povrchu široce páskované; tupé a menší

křídlo zadní jest rovnoběžně k šikmému

vnějšímu okraji pruhováno.
Právě popsaný druh byl často sloučen a zaměněn s druhy Pecten

divarvicatus, P. curvatus a P. arcualus. Již Not ling (26) poukázal na

zmatky, které ohledně jmenovaných druhů nalézáme v literatuře. Naše

misky souhlasí celkem s Pectemn concentrice-punctatus u Reuss-e a Ně t-

ling-a. Reuss ovšem kreslí křídla pravé misky stejně veliká a pravo-

úhlá; více ovální miska Re uss-em vyobrazená zdá se náležeti mladému

individuu. Též u Nětling-a (obr. Ba—b) vidíme na obraze křídla skoro
stejná a pravoúhlá, což však nesouhlasí dobře s jeho popisnou částí;

ozdoba není tu dobře patrná. Velmi podobný našim exemplářům, hlavně

co do ozdob a křídel, jest Pecten arcuatus u Reuss-e.

Soudím, že dle své velmi zřetelné radiální skulptury nepatří k na-
šemu druhu Pecten divaricatus u Reuss-e (38, str. 28, tab. 39, obr. 6)
auNötling-a (26, str. 17, tab. 2, obr. 6); týž odděluje tentodruh též

od druhu Pecten concentrice-punctatus. Konečně nenáleží sem Pecten

virgatus u d’Orbigny-ho (27, str. 602, tab: 434, obr. 7—10), Pecien
curvatusu Ge init z-e (16, str. 193, tab. 43, obr. 15; 16, str. 33, tab. 10,

obr. 1) a u Friče (6, 7, 8, 9, 10).

Výskyt. Ve spodní opuce lounské a vevápenitém slínu v Čechách
(Reuss), v baltickém cenoranu (Notling). 

Text. obr. 5. Křídla levé misky

druhu Pecien concentrice-punctatus

(schemat. zvětš.)
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Subgenus — Syneyelonema.

Peeten (Syneyelonema) orblcularis Sowerby.

Tab. II., obr. 2a, b.

1846 Pectem orbicularis, Reuss, Versteiner. (38), II., str. 27, tab. 41,

obr. 18—19.
1846 » o Jaminosus, Reuss, Versteiner. (88) II., str. 27, tab. 39,

obr. 5.

1847 „ orbicularis, d'Or bigny, Paléont. franc. (27) III., str. 597,

tab. 433, obr. 14—16.

1872 „„ o Jaminosus, Geinitz, Elbtalgeb. (15) I., str. 192, tab. 43,

obr. 14.

21880 —, » Frič, Bělohor. a malnic. vrstvy. (6), str. 12,

obr. 126.

1885 »» orbicularis, Nötling, Balt. Cenomangesch. (26), str. 19,

tab. III., obr. 4—5.

1885 „„ Jaminosus, Notling, Balt. Cenomangesch. (26) str. 19,

tab. III., obr. 3.
1902 „„  (Syncyclonema)  orbicularis, W oods, Cret. lamellibr. (48)

I., str. 145, tab. 27 a text. obr.

„ ?1911  —,, | laminosus, Frič, Koryc. vrstvy, (11) str. 43.

Výška 10 mm, délka 8 mm. 1 levá miska tohoto druhu byla u Ne-
ratovic nalezena. Miska jest široce ovální, úhel vrcholový měří skoro

909. Na vnitřní straně jest miska skoro hladká až velmi jemně, soustředně

čárkovaná. Křídla jsou skoro pravoúhlá, přední větší zadního (obr. 2a).

. Velmi pěkně se zachoval ozdobný barevný ornament na vnitřní
ploše miskové, kde pozorujeme nepravidelně klikaté, bílé proužky barevné,
vroubené ještě páskou tmavou (viz obr. 2b). Mimo to vystupují tu i sou-

středné bílé a černé proužky a nepravidelně probíhají světlejší i tmavší
radiální pruhy barevné.

Pokud vím, bylo klikaté páskování barevné u druhu Pecten orbi-
cularis pozorováno dosud jen N ot lin g-em na jedné misce z baltického-
cenomanu. Tato liší se od naší křídly více tupoúhlými; též koncentrickych.
proužků barevných tu není.

Holzapfel (19, str. 230, tab. 26, obr. 14—15) uvädi a vyobrazuje
ze zéleného písku od Vaalsu „pocházející druh Pecten fulminifer, celkem
dosti našemu podobný. Též křídla jsou tu pravoúhlá; avšak klikaté
pruhy jsou dle Holzapfel-a vyvýšené. Nepředstavují zde tedy

pouhou barevnou ozdobu, nýbrž plastický ornament. Tomu ovšem tak
není v našem případě. W oods pokládá P. /aminosus za totožný s Pecten

orbitularis.
Výskyt. V albienu a cenomanu francouzském (d’Orbigny),

spodní křídě a cenomanu anglickém (Woods), v baltickem cenomanu
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(Noótling), ve spodním kvádru a pláneru saském (Geinitz); v ko-
rycanských, bělohorských s malnických vrstvách v Čechách dle Friče
a Krejčí-ho (24); v pásmu IL. dle Břet. Zahálky (50) atd.

Limidae d’Orb. Genus Lima Bruguiěre.

Subgenus Mantellum. |

Lima (Mantellum) sp. ef. elongata (Sowerby).

?1846 Lima elongata, Reuss, Versteiner. (88) II., str. 33, tab. 38,
obr. 6.

»1847 „| astieriana, d'Or bigny, Paléoňt. franc. (27), III., str. 549,

tab. 420, obr. 477.

?1872 —,, © elongata, Geinitz, Elbtalgeb. (16), II., str. 40, tab. 9,
obr. 9—10.

„1880 |, „ Frič, Bělohorské a maln. vrstvy (6), str. 124,

obr. 116.

1904 —,, „© Woods, Cret. Lamellibr. (49), II., str. 34, tab. 6,
obr. 5—7.

1905 ,,  (Mantellum) elongata, Petrascheck, Zone des Actin.

plenus. (32) str. 432.

1911 ,„  elongata, Fri, Koryc. vıstvy (11) str. 32.

2 jádra u Neratovic nalezená patří patrně k tomuto druhu. Souhlasí
celkem s miskami vyobrazenými W o ods-em z anglického chalk marlu,

ač žebra jejich nejsou tak ostrá jabo u těchto. V tomto ohledu shodují

se s druhem Lima Astieriana u d'Orbigny-ho. Širší mězerní rýhy,
jaké uvádí Geinitz na zadní části misék, jsou i u nás patrné. Avšak
jest zejména dle Woods-ea Petrascheck-a pochybno, zdali saský
turonský druh skutečně náleží ku Lima elongata.

Misky vyobrazené Reuss-em jsou vyšší a jiného obrysu nežli
u typické Lima elongata, pročež i jejich příslušnost k tomuto druhu jest
pochybná.

Výskyt. V anglickém cenomanu (Woods), ve francouzském ce-

nomanu (d'Or bigny), ve středním pláneru, opucea slínité opuce v Sasku

(Geinitz). DlePetrascheck-a (32, str. 433) nutno druhy z turonu

saského a českého, dosud označené jako L. elongata, nazvati Lima Reussi
d’Orb.

Frič uvádí výskyt Lima elongata v korycanských vrstvách jako

pochybný; ale Petrascheck (382) ji našel v Čechách v pásmu Act-
nocamax plenus. Dle Č. Zahálky (53) vystupuje taky v pásmech
IVb, Va, VI. VIII

Lima (Mantellum) Reichenbachi Geinitz.

1839 Lima Reichenbach, Geinitz, Charakteristik (13), I., str. 24,

tab. 8, obr. 4.
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1846 Lima Reichenbachi, Reuss, Versteiner. (88), II., str. 34.

1847 —„, , d'Orbigny,Paléont. franc. (27), ITI., str. 544,
tab. 418, obr. 1—4.

1872 » Geinit z, Elbtalgeb. (15) I., str. 203, tab. 43,

obr. 1222.

1904 —,, »» Woods, Cretac. Lamell. (49), II., str. 39,
tab. 6, obr. 14—15.

1911 ©, » Frič, Koryc. vrstvy (11) str. 43, obr. 195.

Druh tento jest velmi výstižně popsán Geinitz-em, takže není
třeba ničeho dodati. D'Orbigny uvádí jej ve své étage turonien, d'A r-

chiac (1) z belgické tourtie, Woods z Upper Greensandu a cenomanu
anglického. Geinitz má tento druh za vůdčí pro spodní cenoman
saský. Dle Reuss-e vyskytuje se v slepencových vrstvách u Teplic

a Jeníkova, v „hippuritovém““ vápenci u Kučlína; dle Friče a Bř. Za-

hálky (50) na některých lokalitách korycanských vrstev, po příp. pásma II.
v Čechách.

U Neratovic našel jsem 2 misky.

Subgenus Limea.

Lima (Limea?) pseudocardium Reuss.

1846 Lima pseudocardium, Reuss, Versteiner. (38), II., str. 33, tab. 38,

obr. 2—3.

1872 —„, » Geinitz, Elbtalgeb. (15), I, str. 204,

tab. 42, obr. 14—15.

1880 —,, » Frič, Bělohorské a malnické vrstvy, (6)

str. 124, obr. 119.

1911 ,„ » „o Koryc. vrstvy (11), str. 41.

Výška 11, 8 mm.

Délka 9, 6 mm.

Poněkud šikmá, ovální a silně vyklenutá miska má ku předu poněkud
příkřejší spád nežli nazad. Křídla jsou malá a tupoúhlá. Povrch ozdoben

jest zaoblenými, vypouklými páskami radiálnín:i, jež dosahují asi téže

šířky nebo též jsou o něco vyšší nežli ploché rýhy mezi nimi ležící. Reuss
uvádí též jemné, soustředné pruhování.

Výskyt. V cenomanu a turonu saském (Geinitz) a českém

(Reuss); dle Friče v bělohorských a malnických, jakož i v kory-

canských vrstvách, dle Zahálky (62, str. 108) v pásmech II—V.,
VII—IX., Xd. Giim bel (18) uvádí tento druh dokonce ze svrchního
turonu a senonu bavorského.

U Neratovic 2 misky.
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Subgenus Ctenoides.

Lima (Ctenoides) rapa d’Orbigny.

Tab. II., obr. 3.

1847 Lima rapa, d'Orbigny, Paléont. franc. (27) III., str. 546,

tab. 419, obr. 1—4.

1872 ,, „ Geinit z, Elbtalgeb. (15), I., str. 206, tab. 43, obr. 4.
1904 „, » Woods, Cretac. Lamell. (49), II., str. 40, tab. 6,

obr. 17, tab. 7, obr. 1, text. obr. 6.

Výška: 93, 52, ca 40 mm.

Délka: 62, 38, 31 mm.

V rozměrech svých se též úplně shoduje s anglickými exempláry
(Woods). Misky jsou skoro souměrné, ploše vyklenuté a obrysu oválního.
Křídla jsou tupoúhlá, vrcholy ostré. U Neratovic našel jsem pouze

jádra, na nichž lze pozorovati hlavně jen soustředné pruhování (viz

obr. 3) a hrubší vrásky přirůstací. D'Orbigny a Woods pozorovali
na zachovalých miskách též radiální pruhy, u nás jen na 1 exempláři

jsou slabě naznačené.

Výskyt. V cenomanu francouzském (d'Orbigny), v Upper Green-
sandu a cenomanu anglickém (Woods), ve spodním pláneru saském

(Geinitz). Krejčí (24) uvádí tento druh z korycanských vrstev v Čechách.

U Neratovic 3 jádra.

Subgenus Plagiostoma.

Lima (Plagiostoma) sp., cí. dichotoma Reuss.

1846 Lima dichotoma, Reuss, Versteiner. (38) str. 35, tab. 38, obr. 10.

Vyška: 46, 50 mm.

Délka : 36, 39 mm.

Sikm.o-ovälni, velmi ploše klenutá miska jest pokryta soustřednými

čárami, vráskami přirůstacími a širokými, plochými často vlnitými pruhy

radiálními. Přední okraj zámkový jest rovný nebo trochu konkávní.

Přední pole miskové jest silně prohloubené a ohraničené ostrou hranou.

Zadní okraj zámkový jest daleko kratší předního, zaoblený a přechází

v ovální okraj břišní. U 1 pravé misky jest zachováno zadní, tupoúhlé

křídlo. Vrcholy jsou ostroúhlé.

Naše misky upomínají nejvíce na Lima dichoioma Re uss, poněkud
též na Lima abrupta d'Orbigny (27, str. 559, teb. 423, obr. 6—9).
Od Lima Hoperi rozeznávají se větší výškou, oválním obrysem a ostřejšími

vrcholy. >.

Výskyt. Dle Reuss-e ve svrchní opuce saské.

U Neratovic našel jsem několik neúplných misek a jader.
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Pernldae Zittel. Genus GervilliaDefr.

Gervillia sp. ef. rostrata (?) Sowerby.

1846 Avicula cenomanensis, d'Or bigny, Paléont. franc. (£7) III.,
str. 476, tab. 391, obr. 11—13.

1895 FR cf. „ Tiessen, Subherc. Tourtia (43) str. 479.

1905 Gervillia rostrata, W o ods, Cret. Lamellibr. (49), II., str. 83, tab. 11,

obr. 12—23.

: U Neratovic našel jsem 2 jádra, náležející asi tomuto druhu. Jsou

obrysu šikmého, trojúhelníkového. Konvexní hřbet zplošťuje se k okrajům

miskovým. Zadní křídlo jest trojúhelníkové; kde přechází v zadní
okraj, bývá zapouklé a podél okraje zámkového jest ztlustlé.

Nejvíce připomínají obě naše jádra na Gervillia rostrata u Woods-e

a na totožný druh Avicula cenomanensis z francouzského cenomanu.

Výskyt. Upper Greensand a Gault (?) v Anglii (W o ods), cenoman

francouzský (d'Or bigny), spodní tourtie na Harci (Tiessen).

Astartidae Gray. Genus — Astarte So w.

Astarte elongata d’Orbigny.

Tab. II., obr. 4.

1844 Astarte elongata, d’Orbigny, Paleont. frang. (27), III. str. 68,
tab. 263, obr. 8—11.)

1873 „ eingulata, Geinitz, Elbtalgeb. (15), I., str. 226, tab. 50,

obr. 8.

1900 » elongata, Wollemann, Bivalven u Gastrop. (46),

str. 102.

1906 » » W oods, Cret. Lamell., (49), IT., str. 102, tab. 14,

obr. 2—.

91911., | gibda, Frič, Koryc. vrstvy, (11), str. 32, obr. 145.

Výška: 18.5, 16, 11 mm.

Délka: 26, 23, 19 mm.

© Misky jsou šikmě ovální a velmi tlusté. Přední a zadní okraje jsou

zaoblené a přecházejí ve skoro rovný okraj břišní (viz obr. 4). Malé
vrcholy leží zpravidla ve přední třetině délky miskové, vždy ale v přední
polovině. Od vrcholů probíhá k zadnímu okraji obyčejně zřetelná hrana,
nad níž misky bývají slabě prohloubené. Area jest velmi úzká. Zdá se,
že vnitřní okraj miskový byl vroubkován.

Skulptura skládá se z koncentrických, vyvýšených pásků a z velmi
hrubých vrásků přirůstacích, které způsobí stupňovité klesání misek

1) Obr. 8—11 označeny jsou na tabuli jako Astarte oblonga Desh, v textu

jako Astarte elongata.
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od vrcholů k břišnímu okraji (viz obr. 4). Nepozoruji podstatného roz-
dílu mezi Astarte elongata d’Orb. a Geinitz-ovym druhem Astarte
cingulala.

Též Woods se vyslovuje pro pravděpodobnou totožnost obou
druhů. Též ulomek misky, uvedený Fričem z korycanských vrstev
od Korycan jako Astarte gibba náleží asi sem. |

Výskyt. D'Orbigny uvádí tento druh ze spodniho neokomu
francouzského, Woods z Lower Greensandu anglického, Wollemann
též z neokomu. Ástarte cíngulata u Ge init z-e pochází z nejspodnějších

vrstev spodního pláneru u Plavna.a ze slepenců spodního kvádru v tu- ©

nellu u Oberau v Sasku. Podobná zdá se býti i d'Archiac-ova (1,

str. 303, tab. 14, obr. 6) Cyprina incerta z belgické tourtie.

Rozhodně zajímavý jest tedy výskyt tohoto druhu, uváděného

hlavně z neokomu, saského cenomanu.

U Neratovic jest velmi hojný.

Grassatellitidae Da 11. Gen us Crassatellitides Krüger.

Crassatellitides vindinnensis (d'Orbigny). |

Tab. II., obr. 5.

1844 Crassatella vindinnensis, ddOrbigny, Paléont. franc. (27) III.,
str. 59, tab. 266, obr. 1-3.

1906 Crassatellitides  vindimnensis, Woods, Cret. Lamellibr. (49), II.,

str. 129, tab. 19, obr. 2—3.

1911 Crassatella vindinnensis, Frič, Koryc. vrstvy (11), str. 32, obr. 141.

Výška 18-5 mm, délka 23 mm.
Povrch dosti tlusté misky jest pokryt širokými, soustřednými

vráskami přirůstacími (viz obr. 5), které se v zadní části miskové listovitě

vyzdvihují. Vrcholy jsou daleko ku předu posunuty, takže přední část

misky jest velmi krátká. Před vrcholy leží dosti hluboké srdčité políčko
(lunula), za nimi úzký prohloubený štít (area).

Břišní okraj jest mírně konvexní a přechází oble v okraj přední;
zadní okraj zámkový tvoří s okrajem zadním tupý úhel (viz obr. 5). Od

vrcholů k zadnímu, spodnímu cípu miskovému směřuje ostrá hrana,

podél níž spadává miska k okraji zámkovému a zadníímu. Tato anální

část jest plochá až slabě konkávně prohloubená. Středem jejím probíhá
k zadnímu okraji ještě slabě naznačená vyvýšenina, která u anglických
kusů vyobrazených W oods-em vystupuje poněkud ostřeji a zřetelněji.

Výskyt. Dle d' Orbigny-ho ve francouzském cenomanu, die

Woods-e, Jukes Brown-a a Hilla (23) v anglickém cenomanu,-
dle Friče v korycanských vrstvách v Čechách.

U Neratovic našel jsem 1 celý exemplář s oběma miskami a
1 jádro.
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Crassatellites arcaceus Roemer.

1841 Crassatella arcacea, R 8 me r, Norddeutsches Kreidegeb. (40), str. 74,
tab. 9, obr. 24.

21846 » » Reuss, Versteiner., (88) III., str. 3, tab. 33,

obr. 27.
1880 » „o Frič, Bělohor. a maln. vrstvy (6), str. 109,

obr. 72.
- 1885 „ „ Böhm, Grünsand. (8), str. 108.

1885 ‚„ var. subarcacea, „, » (3), str. 110.

?1889 „ arcacea, Holzapfel, Aachener Kreide (19), str. 191,tab. 20.

?1911 „ „o Frič, Koryc. vrstvy (11), str. 32, obr. 142.
Výška 30 mm, délka 43—47 mm.

Slabě vyklenutá miska má krátkou část přední a jest nazad pro-
dloužená. Od vrcholů probíhá k zadnímu cípu spodního okraje zřetelná
hrana; pole nad touto ležící jest ploché nebo slabě konkávní. Ú 1 jádra
jest miska i pod hranou poněkud vtlačená, jako na R 0e m e r-ově obrazu.

Přední okraj zámkový jest konkávní, zadní více rovný, šikmý a uzavírá

se zadním okrajem úhel tupý. Břišní okraj jest rovný až slabě konvexní.

Vroubkování, které pozoroval na něm Roemer, ani u nasich, ani

u Reuss-ových exemplářů není viditelné.
Povrch jest pokryt dosti silnými koncentrickýmri proužky.
Od Crassatella arcacea u Holza pfel-a liší se naše kusy šikmým,

nikoliv kolmo k spodnímu okraji probíhajícím okrajem zadním. V tomto

ohledu shodují se s Běh m-ovým druhem Crassatella subarcacea, který
se od Crass. arcacea rozeznává jinak hlavně jezí větší délkou. Re uss-em

a Fričem (11) vyobrazené misky jsou daleko vyšší nežli naše. Crass.

arcacea, kterou Frič vyobrazuje ve svých bělohorských vrstvách, jest

nazad a dolů ještě více protažená nežli pozorujeme u Reuss-ových

exemplářů a náleží snad jinémů druhu.
Výskyt. Dle R 0 m erá ve svrchním slínu u Ouedlinburgu a Důlmenu,

dle Boh m-a v zeleném písku u Cách, dle Holza pfela tamtéž,
dle Reuss-e ve spodním glaukonitickém kvádru, dle Friče v ko-

rycanských vrstvách u Kněživky v Čechách. Č. Zahálka (52, str. 107)
uvádí tento druh z pásem II., V., IX., Xb, c v Čechách. Dle Scu pina
(41) vystupuje prý poprvé v chlomeckých vrstvách, což dle právě uve-

deného rozšíření tohoto druhu a nálezu neratovického neodpovídá pravdě.
U Neratovic několik misek a jader.

 

Gyprinidae Lam. Genus— Cyprina Lam.

Subgenus Venilicardia.

Cyprina (Venilicardia ?) sp. ef. quadrata d’Orbigny.

?1840 Isocardia cretacea, Geinitz, Charakteristik, (13), II., str. 53,

tab. 11, obr. 6—7.
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1844 Cyprina guadrata, d'Or bigny, Paléont. franc. (27), 1IT., str. 104,
tab. 276.

1873 ,» „+ o Geinitz, Elbtalgeb. (t6) IT., str. 62, tab. 17,
obr. 14—16.

1880 »» „o Frič, Bělohor. a maln. vrstvy. (6), str. 110,
obr. 76. ,

?1885 „ » „o Jizerské vrstvy, (7), str. 94, obr. 65.

1895 » » Tiessen, Subherc. Tourtia. (48), str. 486.
1897 Arctica » Woods, Mollusca, (47),. str. 391, tab. 27,

obr. 25, tab. 28, obr. 1.

1907 Cyprina (Venilicardia ?) quadrata, Woods, Cretac. Lamell. (49) II.,

str. 146, tab. 23, obr. 6—9.

1911 Cyprina guadrata, Frič, Koryc. vrstvy. (11), str. 33, obr. 147.
Výška: 28, 39 mm.

Délka 30, 40 mm.
U Neratovic našel jsem pouze jádra; v jediném případě jest zacho-

vána skořápka v lunule.

Výskyt. Dle d'Orbigny-ho ve francouzském cenomanu, dle

Barrois-a (2) tamtéž v pásmech Pecten asper až Actinocamax plenus.

V Anglii dle W oods-e v gaultu až chalk rock-u, v Sasku ve spodním

pläneru, opuce a svrchním kvádrovém pískovci (Geinitz). V Čechách
dle Friče v jizerských, bělohorských a korycanských vrstvách, dle

Č. Zahálky (53) v pásmech IVb, Va, VII. a pod.
U Neratovic jest velmi hojný.

Genus Trapezium Megerle.

Trapezium trapezoidale (Römer).

Tab. II., obr. 6a, b.

1841 Crassatella trapezoidalis, Romer, Norddeutsch. Kreidegeb. (40),

‚str. 74, tab. 9, obr. 22.

?1846 „ protracta, Reuss, Versteiner. (88), II., str. 3, tab. 37,

obr. 15.
1847 » trapezoidalis, d’Archiac, Fossiles du Tourtia, (1),

str. 302.

1873 Cyprina trapezoidalis, Geinitz, Elbtalgeb. (15), I., str. 229,

tab. 50, obr. 6.

1897 Trapezium trapezoidale, Woods, Mollusca, (47), str. 391, tab. 28,
obr. 9—10.

1898 Crassatella tricarinata, Frič, Chlomec. vrstvy (10), str. 5l, obr. 54

(částečně).

1907 Trapezium trapezoidale, W oods, Cret. Lamellibr. (49), II., str. 149,
tab. 23, obr. 17—19.
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Výška: 8, 10, 12, 13, 15 mm.

Délka : 14, 15, 20, 21, 24 mm.

Šířka obou misek: 7, 9mm

Misky jsou obrysu lichoběžníkového. Slabě vypouklý břišný okraj
přechází znenáhla v zaoblený okraj přední, kdežto se zadním okrajem
stýká se v ostrém úhlu (srov. obr. 6a). Zadní okraj jest rovný a uzavírá

s rovným zadním okrajem zámkovým tupý úhel; oba jsou skoro téže

délky. Přední okraj a přední část misky jsou velmi krátké, neboť ohnuté
vrcholy (viz obr. 6b) jsou daleko napřed posunuty.

Od vrcholů táhne se ostrá hrana nazad dolů, která odděluje větší
vypouklý díl hřbetu miskového od menšího, trojúhelníkového a kon-
kávního pole. Toto jest i od štítu (area) ostrou hranou odděleno (viz

obr. 6b). Úzká area spadá šikrě k zadnímu kraji zámkovému (obr. 6b).

Povrch misky i se štítem jest jemně, soustředně rýhován (obr. 6a).
Kusy Geinit z-em popsané odpovídají asi jádrům, neboť nazývá jejich
povrch hladkým. Re uss-ova Crassatella protracta jest poněkud více do

délky protažená nežli R oe me r-ův typus Crassatella trapezoidalis, aniž by

se dala od této odděliti. Anglické misky (Woods) bývají o něco širší

(t'ustší) nežii naše, neboť šířka rovná se skoro výšce, ba tuto i někdy pře-

vyšuje. Frič uvádí druh Crassatella tricarinata z chlomeckých vrstev;

jak jsem prohlédnutím originálů, uložených ve sbírkách Musea král.

českého se přesvědčil, patří částečně k druhu Trapezium trapezoidale. Ne-

mají ani oněch 3 ostrých hran, ani oválního obrysu, který vykazuje
Crassatella tricarinata.

Výskyt. Dle Roemer-a v pláneru u Strehlenu; toto naleziště

zakládá se dle Geinit z-e na omylu. Týž uvádí náš druh ze spodního

pláneru u Plavna v Sasku, d'Archiac z belgické tourtie od Tournay,

Woods z anglického chalk rock-u, Re uss z opuky lounské v Čechách,
Frič z chlomeckých vrstev (= Cr. tricarinata z části).

Trapezium trapezoidale jest z nejhojnějších zkamenělin u Neratovic.

Unicardiidae Fischer. Genus — Unieardium d'Or b.

Unicardium (?) Mailleanum (d’Orbigny).

Tab. II., obr. 7.

1844 Cardium Mailleanum, d'Orbigny, Paléont. franc. (27), III.,
str. 40, tab. 256, obr. 7—12.

1912 Unicardium (?) Mailleanum, Woods, Cret. Lamell. (49), II.,

str. 428, tab. 62, obr. 7—9.

Výška: 23, 25 mm.

Délka: 29, 26 „,

Šířka obou misek: 18, 18 mm.
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Silně vyklenuté misky jsou v přední části nižší nežli vzadu. Přední

okraj jest zaoblený, spodní okraj jest konvexní a vroubkovaný; oblý
až skoro rovný okraj zadní přechází pod tupým úhlem v zadní okraj
zámkový. Miska jest pokryta soustřednými vráskami přirůstacími a plo-
chými, nízkými páskami radiálními, oddělenými od sebe užšími mělkými
brázdami. Vrcholy jsou ohnuty do předu.

Stoliczka (42, III., str. 213) počítá tento druh k Laevicardium ;
Woods našel na jádrech 2 zuby zámkové a připisuje náš druh rodu

Unicardium (?).

Výskyt. Die d’Orbigny-ho v cenomanu francouzském, dle

Woods-e v päsmu Schoenbachia varians v Anglii. U Neratovic našel
jsem 2 úplné exempláře.

Tellinidae Desh. Genus — Tellina Linn.

Tellina semicostata Roe mer.

1840 Psammobia semicostata, Geinitz, Charakter. (13), II., str. 49,
tab. 16, obr. 8.

1841 » » Roemer, Norddeutsch. Kreidegeb. (40),

str. 74, tab. 9, obr. 21.
1846 Tellina semicostata, Reuss, Versteiner. (38), II., str. 19, tab. 36,

obr. 11—12.

1873 MR » Geinitz, Elbtalgeb. (15) I., str. 231, tab. 51,

obr. 7—8.

91885 » » Nötling, Balt. Cenomangesch., (26), str. 33,

tab. 6, obr. 2.

1911 » rn Frič, Koryc. vrstvy, (11) str. 39, obr. 174,

1911 »» ri » „ „+ (MM) str, 35, obr. 157

Vyska 21 mm, Delka asi 31 mm.

U Neratovic pouze 1 levä miska.

Fric vyobrazuje a uvädi druh Tellina semicostata ve svých ko-

rycanských vrstvach dvakráte. Obraz 157 na str. 35 nepatří k našemu
druhu pro radiální skulpturu povrchovou, jakou přece u Tellina semi-

costata nepozorujeme. Podobně též nutno vyřaditi z tohotodruhu Fričův
obraz 102, str. 126 ve vrstvách bělohorských. Uvádí-li Frič jako sy-

nonymní druh Telina tenuissima u Reuss-e (88, II., str. 19, tab. 36,
obr. 18, 24), zakládá se tento údaj na patrném omylu, neboť uvedený
druh jest v každém ohledu zcela jiného vzezření.

Výskyt. V baltickém cenomanu (Něotling), ve spodním pláneru
saském (Geinitz), ve spodním kvádru a spod. pláneru v Čechách
(Reuss), v korycanských vrstvách (Frič), v| pásmech II., III., IV.,
Va, IX., Xb dle Č. Zahálky(82).

Rozpravy: Roč. XXVI. Tř. II. Čís. 41. . 3
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Veneridae Leach. Genus — Baroda Stoliczka.

Subgenus->Ieanotia.

Baroda (Icanotia ?) impar (Zittel).

91844 Capsa elegans, d'Or bigny, Paléont. franc. (27) III., str. 423,

- tab. 381, obr. 1—2.
1865 Psammobia impar, Zittel, Gosaugeb. (54), str. 120, tab. II.,

obr. 4.
1870—1 Baroda (Icanotia) tmpar, St oliczka, Pelecypoda, (42) str. 163.

1873 Psammobia Zitteliana, Geinitz, Elbtalgeb., (15) I., str. 232,

tab. 51, obr. 9.

Od Neratovic máme pouze 2 neúplné levé misky. Na jejich po-
vrchu spatříme nejdříve husté, radiální proužkování; v zadní části sc

radiální proužky od sebe více oddalují a stávají se hrubšími. Přední část

misky jest dle Zittel-a koncentrickými páskami jer.ně mřížkovaná.

Nazad jsou misky velmi protažené.

Capsa elegans z francouzského cenomanu jest daleko menší. Naše

misky souhlasí úplně s druhem Z it t e l-ovým, zejména též, co do rovného

břišního okraje. který u Psammobia Zittelhana Gein. bývá trochu vy-

pouklý. Jinak ale nezdá se býti podstatného rozdílu mezi oběma druhy,

pročež přejímám starší pojmenování „impar“.
Stoliczka zařazuje Psammobia impar provisorně k rodu Ba-

roda subgenus Icanotia.
Výskyt. Ve francouzském cenoranu (d'Orbigny), vzácně v go-

savské křídě (Zitte l), ve spodním pláneru saském (Geinit z).

Genus— Cyprimeria Conrad.

Su bgenus — Cyelorisma.

Cyprimeria (Cyclorisma) faba (Sowerby).

?1845 Venus faba, d'Orbigny, Paléont. franc. (27), III., str. 444,
tab. 385, obr. 6—8.

non 1846 „, „ Reuss, Versteiner. (38), II., str. 21, tab. 41, obr. 12.
1873 » „ Geinitz, Elbtalgeb. (16), II., str. 65, tab. 18,

obr. 9—10.

1885 » „ Nötling, Balt. Cenomangesch. (28), str. 32, tab. 6,

obr. 1.

non 1889 , „ Holza pfel, Aachener Kreide. (19), str. 165, tab. 13,

obr. 7—10.

?1898 „ (Tapes) „ Frič, Chlomec. vrstvy (10), str. 62, obr. 80.

1908 Cyprimeria (Cyclorisma) faba, W oods,Cret. Lam. (49), II., str. 187,
tab. 29, obr. 7—13.

1911 Venus faba, Frič, Koryc. vrstvy, (11), str. 39, obr. 176.
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Výška 13 mm, délka 17 mm. Ohledně tohoto druhu panuje v lite-

ratuře značný zmatek, neboť mnohé jiné druhy bývaly s ním spojovány.

Nejdříve pokusil ss Holzapfel (19, str. 165—167), ovyřadění všech

druhů sem nepatřících; po něm však Woods, Můller a j. zjistili,

že i Holza pfel-ův druh Venus faba tomuto druhu nenáleží pro více

zakřivený spodní okraj, odchylnou zadní část miskovou a jiný zámek.

U Neratovic našli jsme pouze 1 pravou misku, jež úplně souhlasí

sanglickými (W o ods) a jinými shora uvedenými miskami tohoto druhu.

Výskyt. Ve francouzském cenomanu a turonu (d'Or bigny), van-

glickém Uppér Greensandu a gaultu (Woods), v baltickém cenomanu

(Notling), vopuce u Strehlenu v Sasku (Ge init z), v chlomeckých (?)

a korycanských vrstvách v Čechách dle Friče, v pásmech II., III.,

IV., IX., Xb, c, d dle Zahälky.

U Neratovic 1 pravá miska.

Cyprimeriá sp.

Výška: 14, 18mm.

Délka: 14.5, 19.,
Šířka obou misek: 8-5, 11mm.

Misky jsou skoro kruhovitého obrysu a na povrchu jemně, soustředně

rýhovány; pouhému oku zdají se býti skoro hladké. Záhyb čáry plášťové

na jádrech viditelný jest značně hluboký. Zámek neznámý. ‘

Misky naše připomínají velmi druh Tapes nuciformis Můll. (srov.

Holza pfel,19,str. 167, tab. 13, obr. 1—5),ač nejsou tak silně klenuté.

Od hladkého druhu Venus Goldfusst u Ge init z-e (16, str. 67, tab. 18,

obr. 16—17) liší se jemným rýhováním. Frič našel v chlomeckých

vrstváck“ (10, str. 61, obr. 79) jádra, o jejichž příslušnosti k druhu Venus

Goldfussi nebo Tapes nuciformis nemůže rozhodnouti. Srovnáním v mu-

sejních sbírkách zjistil jsem, že jsou F ri č-ovy kusy větší našich, ač tvarem

a jinak se s nimi úplně shodují.

U Neratovic velmi hojně.

| Gardiidae La m. Ge nus — Protocardia Bey r.

Protocardia Hillana (Sowerby).

1844 Cardium Hillanum, d’Orbigny, Paléont., frang. (27) III., str. 27,

tab. 243.

1846 Protocardia Hillana, Re uss, Versteiner, (88) II., str. 22, tab. 45,

obr. 2.

1864 Cardium (Protocardia) Hillanum, Zittel, Gosaugeb. (54) I.,

str. 42, tab. 7, obr. 122.

1873 Protocardium Hillanum, Geinit z, Elbtalgeb. (18), I., str. 230.

tab. 1, obr. 11—12.
J*
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18880 Protocardium Hillanum, Fr i č, Bělohor. a maln. vrstvy (6), str. 107,
0 obr. 64.

1898 » » Frič, Chlomec. vrstvy (10), str. 49.

1885 » on „»  Jizersk& vrstvy, (7), str. 92.

1908 Protocardia Hillana, W oods, Cret. Lam. (49) II., str. 197, tab. 31,

obr. 6, tab. 32, obr. 1—6.

1911 Protocardium Hillanum, Frič, Koryc. vrstvy. (11) str. 32, obr. 140.

Tento všeobecně rozšířený druh vyskytuje se mimo jiné ve fran-
couzském cenomanu, v anglickém Upper Greensandu a cenomanu, v g0-
savské křídě, v saském cenomanu. V Čechách v korycanských, bělo-
horských-malnických, jizerských a chlomeckých vrstvách, dle Zahálky

(52) v pásmech Id, II—V., IX., Xb, c. U Neratovic 1 jádro se skulpturou.

Genus Gardium.

Cardium cenomanense d’Orbigny.

Tab. II., obr. 8.

1844 Cardium cenomanense, dOrbigny, Paléont. franc. (27), str. 37,
tab. 249, obr. 5—9.

1873 MM » Geinitz, Elbtalgeb. (15) II., str. 229,

tab. 50, obr. 9.

1908 „» sp., Woods, Cret. Larmell. (49) II., str. 205, tab. 32,

obr 16.

21911 » alutaceum, Frit, Koryc. vrstvy (11), str. 31, obr. 138.

Výška: 10, 12 mm.

Délka: 10, 11.5 mm.

Silně klenuté misky jsou skoro kruhovitého obrysu. Zadní část

jest trochu kratší a příkřejší části přední; zadní okraj jest více rovný.

Ploché radiální proužky pokrývají povrch misek, jsouce odděleny užšími

brázdami,v nichž vystupují drobné hrbolky (viz obr. 8). Ohnuté vrcholy
leží skoro ve středu misek.

S tímto druhem jest patrně totožný drvh Cardium alutaceum z ko-

rycanských vrstev; Frič uvádí jej též jako synonymní s Cardium ceno-
manense. Podobně též Geinitz.

Výskyt. Dle d’Orbigny-ho ve francouzském  cenomanu, dle
Woods-e v anglickém chalk rocku, dle Gcinitz-e ve spodním

pláneru a v cenomanských slepencích saskych, die Nötling-a (26, str.
31) v baltickém cenomanu, dle Friče v korycanských vrstvách

(= C. alutaceum ?).

Cardium deforme Geinit z.

Tab. II., obr. 9.

1872 Cardium deforme, Geinit z, Elbtalgeb. (16), II., str. 64, tab. 18,
obr. 8.

1889 Cardium deforme, Frič, Tepl. vrstvy, (8), str. 71, obr. 56.

XLI.



37

Výška l4 mm, délka 10 mm, šířka obou misek 18-5mm. Misky
jsou silně stlačené; od silně vyčnívajících, poněkud do předu ohnutých
vrcholů probíhá ostrá hrana k břišnímu okraji. Od této klesá miska-
nazad velmi příkře, kdežto přední klenutá část bývá méně příkrá. Zám-
kový i břišný okraj směřují šikmoz předu v pravo k levé straně nazad.

Zámkový okraj vpředu vystupuje a přechází v málo konvexní okraj
zadní. Břišní a přední okraj jsou více vypouklé.

Povrch jest pokryt hrbolatými, příčnými proužky (obr. 9), s nimiž
se kříží pásky soustředné; skulptura jest však nedokonale zachována.

Výskyt. Dle Ge init z-e v opuce u Strehlenu v Sasku a v senonském

slínu u Essenu ve Vestfálsku, dle Friče v teplických vrstvách v Čechách.

Ve sbírkách Musea král. česk. viděl jsem značně veliký exemplář tohoto
druhu mezi zkamenělinami teplických vrstev. Ku skrovným nálezům

turonským a senonským přistupuje tedy nový nález u Neratovic v podobě

1 úplného jádra se skulpturou částečně ještě zachovalou.

Corbulidae. Fleming. Genus — Corbula Bruguidre.

Corbula sp.

Jádro Corbuly připomíná nejspíše Corbula elegans Sow. Ve sbírkách

Musea král. česk. jest též tento druh vystavěn mezi zkamenělinami z ko-
rycanských vrstev. Frič ho však ještě ve své práci (11) neuvádí.

Gcologicko-palcontologický ústav české umiversity v Praze.
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Tab. 1.

. Barbatia Geinitzi (Reuss). Levä miska, str. 7.

. Barbatia sp. cf. striatula (Reuss). Levá miska, str. 8.

. Barbatia sp. cf. tricarinata (Gein.). Levä miska, str. 8,

. Barbatia (?) nova n. sb. Pravä miska, str. 9.

. Modiola aegualis Sow. Levá miska, str. 10.

. Modiola reversa Sow. Levá miska, str. 11.

. Modiola (Mytilicavdia ?) clathrata d'Archiac. Levá miska, a) pohled celkový,
b) svrchní část plochy hřbetní s význačnou skulpturou; str. 12.

. Lithodomus sp. cf. oblongus d'Orb. Levá miska, str. 13.

. Septiter lineatus (Sow.), a) miska pravá se strany hřbetní, b) spodní část
misky levé s hladkým políčkem; str. 13.
Mytilus (Septifer ?) Počtai m. sp. a) miska pravá se strany hřbetní, b) táž;
pohled na hřbet a kolmý spád strany spodní, c) miska levá se strany
spodní; str. 15.
Pecten (Chlamys) Galliennei d'Orb. Miska levá; str. 17.
Pecten (Neithea) guingue-costatus Sow. Pravá miska; str. 20.

Pectem (Neithea) Woodsi m. sp. Levá miska; str. 21.

Tab. II.

. Pecten (Campionectes) concentrice-bunctatus Reuss. a) levá miska, b) zvětšená

část její se skulpturou; str. 22.

. Pecten (Syncyclonema) orbicularis Sowerby. Levá miska; a) vnitřní strana,

b) šikmý pohled, na němž pěkně vyniká klikatá kresba; str. 24.
„ Lima (Ctenoides) rapa d'Orb. Pravá miska; str. 27.
. Astarte elongata d'Orb. Levá miska; str. 28.

. Crassatelltides vindinensis d'Orb. Levá miska; str. 29.

. Trapezium trapezoidale Roem. a) pohled na pravou misku, b) obě misky
se shora; str. 31.

. Unicardium (?) Mailleanum d'Orb. Pravá miska; str. 32.
. Cardium cenomanense d'Orb. Levá miska; str. 36.
. Cardium deforme Gein. Jádro se strany zadní; str. 36.
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