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V.

Křídovy útvar
v západním bassinu anglopařížském

a v Čechách.

ÓÁST 1. NÉOCOMIEN.

{Sudetský tUtlat' kř4dotlý a ie1w aequivalenty " západních zemích
Středn' Ellf'opy. nu V.j

Napsal CEN2K ZAHÁLKA.

Předlošeno dne 7. listopadu 1928.

1. ÚV OD.

Nejstarší etát křídovéhoútvarn v anglopaříšekém bassinu 
Néooomien- přioházív širokém pásu od Dijonu směrem sz. mezi
Pays de Bray u Beauvaís a úpatí Arden u Hírsonu, přestoupí Cenal
10. Manohe, z lIásti i Pas de CaIe.is, a vniká do kraje Weald v jižní'
Anglii a odtud až na ostrov Wight. V jv. lIásti bassinu, v departem.
Yonne, Aube a Marne, je Néooomien vyvinut ve facii mořské, dále
na sz. a odtud až do [ižní Anglie ve facii převahou sladkovodní, jet
sluje Wealdien. Mořská faoie Néooomienu zaujímá v Anglii severní
ěást Londýnského beseínu a sluje tam Speeum,

Pojem Néooomienu a poměr jeho ku Wealdienu není u všeeh
geologii. a ve všeoh zemioh stejný. Nejširší pojem dal etáti Néoeo
mienu D'Orbigny r. 1842., sshmuv do něho zdola nahoru:
Val&nginien (Desor), Hauterivien (Benevier), Barrěmien (Coquand,
ěili Urgonien D'Orb.) a Aptien (D'Orb.), Podle něho řídí se Haug
1911., Geikie 1924., Kayser 1924. Utší pojem Néooomienu má.
v sobě eous-ětsge: Valenginien, Hauterívíen, Barrěmien, a nejužší
pojem: Valenginien a Hauterivien. Jules Cornet 1923. považuje
Wealdien za SOUČ&8D,ý s vrstvami Valenginienu a Hanterivienu
(Geologie IV. 532). Kober 1923. považuje Wealdíen za stejnodobý
Vhl.fk Král. t» •. Rpol. Nauk. Tf. Ir. Hof, 1!l2S. I



2 V. Ceněk Zahálka:

Lower Cretaceous
= Neooomían.

s Valenginienem, Hauterivienem a Bsrrěmíenem (Geologie 302)
jako K ayser 1924 (z části i Aptíen. Geologie 159, 126). Týl rozsah
dal Barrois již r. 1878 formaci 'zvané "Aachenien", později

Wealdíen na úpatí Arden ve Francii: Néocomien + Urgonien
(Barrěmíen). Proto myslím, že i belgický Wealdien bude náležeti
nejen anglickému Wealdenu ale i Barrěmienu; neboť týž útvar
v Pays de Bray přisuzují geologové ku Valenginienu, Hauterivienu
a Barrěmíenu (Carte géol. générale, 1892. F. 13. et Carte géol. dé
taillée 1897).

Zvláštní význam má Néocomien u mnohých geologů americ
kých a anglických. Kdežto předchozí geologové založili svá dělení

více na faunistických rozdílech, dělí tito křídu také s ohledem na
palaeobotanická data:

Albian (Upper Gault) Greensand
and Lower Greensand.

Aptian.
Barremian.
Hauterivian (Wealden).
Val&I\gian.

(Viz Seward: The cretaceous plant-bearing etc. London 1926.
p. 146.)

Poněvadž v přítomné studii často budeme uživati názvů

"Néocomien", "Wealdien" a jejich subdivisí, třeba abychom se roz
hodli pro určité pojmy ke kterým se hlásíme s ohledem na strati
grafii české a celé sudetské křídy vůbec, Nám nehodí se přidružiti

Aptien k Néocomienu nýbrž k Albienu; nejen z důvodů jež uvádí
někteří geologové, zejména Ewald ve svém spise: Uber die Grenze
swischen Néocomien und Gault (Zeitschr. d. deut. geol. Gesellsch.
1850. H. 4.), ale také proto, že pozorujeme v našem albienském
pásmu a Aoanthoceras mamillare (II) příbuznost k fauně aptien
ské, právě tak, jako to shledávají geologové v SZo Německu ve svém
Gaultgriinsandu. (Viz ku pf. Zah: Die Sudet. Kreidef. etc. II.
1915. s. 17.).

Co se týče umístění Wealdienu v sérii Néocomienu, hlásíme Sl'

k jeho typické lokalitěanglické, kdež mu dávají geologové francouz
šti i angličtí stáří Valenginíenu a Hauterivienu (Jul. Cornet,
Geikie a j.). Podle toho je něš přehled, souhlasný s velkou většinou

geologů:
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IBarrémien (Urgoníen) = Ie.
Néoeomien, Hauterivien = Iab. } W ldi

Val
.. ea en,

enguuen ...

Změnili jsme tedy částečně své dřívější stanovisko s ohledem
na. umístění vrstev českých Isěc. Vrstvy tyto neztotožňujemevíce
II Hauterivienem úplně, nýbri posunujeme vrstvy lupkovité s jeho
dikotyledonami Ie do Ba.rrémienu. Stalo se tak následkem nových
výzkumů v oboru těchto vrstev 1918-1927 nejen v Evropě ale
i v jiných zemědílech,které nebyly ještě známy v geologické litera
tuře v době, kdy! jsme za příčinou srovnání české křídy s křídou

západoevropskou stanuli po prvé na půdě Néocomienu r. 1912 ve
Francii a jinde.

Dříve, nešlí přistoupím ke srovnání českého Néocomienu
II Néocomienem v západním bassinu anglopaříšském, považuji za
svou povinnost vzdáti upřímné díky pp. Dru. Ladislavu Vini
klářovi a Drn. BřetislavuZahálkovi za laskavé obstarání no
vější literatury geologiokopalaeontologioké svrchu naznačeného

basaínu.

2. WEALDIEN V ANGLII.

W. H. Fitton. 1836. Observatíon on some of the Strata etc.
Trans. of the GeoI. Soc. of London 2 ser. IV. p. 103-400.

Ch. Barrois. 1876. Recherches sur le Terrain Crétacé supě

rieur de I' Angleterre etc. Lilie. Tab. III. Fig. 8.
E. Haug. 1908-1911. + 1927 Traité de Géologie, II. p. 1153

-1377.
A. C. Seward. 1914. Wealden Floras. Haetíngs and East

SU88eX Naturalist. Vol. II. No. 3.
JuI. Cornet. 1923. Géologie IV.
Kober. 1923. Lehrbuch der Geologie, p. 302.
A. Geikie. 1924. Text - Book of Geology. London, Vol. II.

1183.
E. Kayser. 1924. Geologie. IV.
Ch. Sohu o hert. 1924. A text-book of Geology II. Ncw

York.
A. C. Seward. 1926. The Cretaceous plant-bearmg roeks of

Welltem Greenlsnd. London.
W. Salomo n. 1926. Geologie II. Stuttgart.
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Lower Cretaoeous. Neooomian (au sens large):
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0) Poznámka. V Německu vystupuje minimu" význal'n<" v pásmu III...
v Anglii a Francii jil v pásmo II.

A.Carpentier. 1927. La flora wealdienne de Féron
Glageon (Nord). Mém. d. 1. Soc. Géol. du Nord. LilIe.

Anglie je pravou vlastí Wealdenu. Zaujímá hrabství Kant.
Surrey, Sussex a zabíhá do Dorsethire a Devonu, ba až na ostrov
Wight a poloostrov Purbook. Jsou to převahou sladkovodní, méně
mořské usaseniny, spočívajíoí na nejvyšiún sladkovodním jurském
Purbeokianu. Z tohoto pokračujído Wealdenu mnohé druhy jurské
fauny i flory. Patrem Wealdenu jsou mořské usazeniny Lower
Greensandu. Wealden se skládá z vrstev slepenců, pískovců, pf8k6
a jílů ve slohu řluviatdlním a z jednotlivých vápencových lavic.
Jeho, oproti Francii, veliká mocnost až 600 m, podle některychaž
800 m, petrografická skladba, sloh vrstevný ukazují na usazováni
v mělké deltě, podobné deltam naší ěeské kHdy. Pn mělkosti delty
wealdenské nebylo potřebí velkého snížení aby mořská voda se eou
sedství vnikla do vod sladkých a naopak. Tím se stalo, že se místy
sladkovodní usazeniny střídají s mořskými neb spolu BOUBedf.

Rozloha Wealdenu obnáší od z. k v. 320 km. od ll. k j. 160 km.
Vrstvy původně vodorovné zvrásnily se spolu s vyššími vrstvami
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křídy v době třetihorní. Vrásy mají směr SZ-JV a pokračují přes

Canal do Francie. Erosí vrstev odhalen jest WealdeD v první a Dej
větší z antiklinál jejich v kraji Weald. Známý je W o o d w a r d ů v
příčný fez této antiklinály ve všech větších uěebnioíeh geologie.
Pokračování její jest v kraji Artois ve Francii. Jedna z posledních
přístupných antiklinál tvoři ostrov Wight, v jehož j. polovici odha
len- jest Wea1den. Pokraěovšní poslední antiklinály i s odkrytým
Wea.ldenem spadá do známé doliny francouzské Pays de Bray.

Anglický Wealden tvoři u A. Geikie (1924. Geology. II
p. 1182) spodní ňásť jeho Neocomianu v následujícím pořadí vrstev
shora dolů (viz tab. na str. 4.)

Následuje popis jednotlivých zon Néocomienu od Asdown
Sandu až ku Atherfield Clay

3 ASDOWN SAND.

Nejhlubší sona Hastings Sandu - Asdown Sand - spočívá

bezprostředně na Purbecku. Složen je z pískovců a písků žlutých
neb bílých o mocnosti 122 až 152 m, Blíže Hastingsu chová na
spodku jíly s lavicemi pískovce - Fairlight Clays - jež chovají
četné pozůstatky konifer, eykadeí, kapradin, přeslic a j. Dvojdě

ložné chybí. Jsou tu zejména:
Chara.
Gleíehenítes Gieseokiana Heer, Gosseleti Carp.
La.copteris rigida Heer (Dunkeri Schenk),
Hausmenia,
1 Matonidium Goepperti Sehenk,
Sphenopteris psilotoides St. et W., Cordaí Dunk.
Clsdophlebis frigida Heer, Browniana Dunk., Dunkeri Sohimp.,

Albertsii Dunk. (Pteris Alb.), Geinitzi Dunk., stricta Carp.
Tempskya Schimperi Corda,
Weichselia reticu1ata Stok.
Taeniopteris Beyrichii Schenk., vitata Brongn.,arctica Heer.
Dioonites dunkerianus Miq.
Zamiophyllum buchianum Ett.
Pseudooycas Steenstrupi Heer.
Pterophyllum ooneinnum Heer,
Ptilophyllum arcticum Goepp.
Otozamites Schenki Heer.
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Pseudoctenis latipennis Heer.
Elatides curvifolia Dunk.
Pagiophyllum ambiguum Heer, crassífolium Seh.
Cupressínocledus cretacea Heer,
Sphenolepidium kurrisnum Dunk., Stembergianum Dk.
Pinites Solmsi Sew., Dunkeri.
CypariBBidium graeile Heer.
Brachyphyllum (cf. obesum Heer).
Sagenopterís Mantelli Dunk.
Sphenopteris Fittoni.

Skorem všecky tyto druhy shledáváme také ve Wealdenu Francie
a Grónska (viz dále).

4. WALDHURST CLAY.

Tento chová šedé jíly, střídající se s iavioemi vá.pnitého pls
kovce tvrdého (Tilgate beds) s jemným pískem a slepencem. Moc·
nost této zony obnáší 36 až 55 m. Tu jsou pozlliJtatky krokodilŮ.

ještěrů, želv:

Goniopholis (oraaaidens),
Heterosuohus, Hylaeosaurus,
Igusnodon (4 obrovské druhy, zvláště Mantelli),
Ornithocheirus, Orníthopsís,
Pelorosaurus, Pbolídosaurus,
Plesiochelys, Cimoliosaurus,
Polaoanthus, Suchosaurus,
Titanosaurus, Vectisaurus.

Z ryb vyniká:

Lepidotus Mantelli, Hybodus basanus.
Z mořských molusků:

Ostrea, Exogyra, Mytilus, Vicaria.
U Hastingau nalezen ve vápnitém pískovci obrovský gastero

pod Dinooochlea ingens, který má délku 2 m 25 cm a průměr 32 cm.
Ze sladkovodních:

Unio, Cyrena media, Paludina,
Melanopsís, Vivipara fluviorum.
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5. TUNBRIDGE WELS SAND.

Mé. bílé neb žluté pfsky u Ha.stingsu. K z. vkládají se do
stfednf části jíly a břidlice pestré dosahující až 115 m mocnosti
(Grinstead Clay). Moonost celé zony obnáší 43 až 116 m. V okolí
Cuckfieldu (Tilgate Forest) chovají písky velké množství vápenco
vého pískovce s kostmi Iguanodon Mantelli a Hylaeosaurus Oweni,

Popsané tři zony Hastings Ssndu považují se za aequivalent
francouzského Valenginienu o němž jsme ve všech svých srovnáva
cích studiích tvrdili, že v české křídě zastoupen není,

6. WEALD CLAY. lab. de Bohéme.

Tvoří nejvyšší oddíl anglického Wealdenu. Složen je z jílu
barvy hnědé,modré neb šedé, s lavicemi lasturnatého vápence. Místy
jsou vrstvy písku neb pískovce vápnitého. Lasturnatý vápenec má
skorem samé lasturky Vivipa.ra sussexensis a fluviorum. V břidlič

natém jílu jsou sladkovodní korýši Cypridea valdensis, pak sladko
vodní mušle Unio valdensis a j., Cyrena media a elongata, V nej
vyšší části Weald Claye, u hranice Urgoníenu objevují se i mořské
mušle CorhuIa a MytiIus. Mocnost celé zony obnáší 305 m.

Wea.ld Clay se povduje za aequivalent francouzského Haute
rivienu. Uvážíme-li, že nejblíže mladší horizont anglické křídy

Atherfield Clay jakožto Urgonien (Barrémien) souhlasí co do stáří

8 českým pásmem Barrémienu le, jak o tom v následujících článcích

pojednáme, pak z toho následuje, že zona Weald CIny je soudobá
8 českým pásmem lab obsahujíoíhoa lepence Ic (usazeniny prvotní),
často železité, pak pískovce lb, obyčejně hrubozrnné, jež zřídka

obsahují slabé VTstvy lupku. Mocnost deltových usazenin Weald
Claye je sice ve Wea.ldu veliká, až 305 m, avšak v protější Francii
v dolině Pays de Bray, kde jsou usazeniny normálnější, obnáší moc
nost tohoto horizontu jen 25 až 30 m (viz dále článek o Néocomienu
v Pays de Bray), což souhlasí s mocností pásma lab v Poohří v Ca
chšch, as 23 až 26 m (Pásmo I. v Poohří s. 31!. - Útv. kříd. v Cas.
Středohoří s. 49-50.). Ze souvrství lb známe z organických zbytků

jeho pouze Tempskya Schimperi Carda z českého Poohří (ib. 33.),
známý též ve Wealdienu Francie, Anglie a sz. Německa (viz dále
článek Féron).
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7. BARRÉMIEN (URGONlEN) V JIZNf ANGLII.
Ie de Bohéme.

V jižní Anglii uložena. je na. tamním Wea.ldenu řada. vrstev jež
sluje "Lower Greensand", v novější době také "Vectien"
zvaná. (Viz tabulku Geikieovu v předu.) Těmito vrstvami počínají
v jižní Anglii, až na. malou výminku, usa.ze:ni:nymořské.Nejhlubil
zona náleží Barrémienu (Urgonienu) a. je vyvinuta ve dvou
faoiíeh: v mořské a sladkovodní. Mořská sluje Atherlield Clay či

Atherlield BeM, sladkovodní s mořskou Punlield Bede.

a) Atherfield Clay.

Tato mořská fa.cie Bsrrémienu o mocnosti 6 až 27 m je nejlépe
odkryta. u Atherfieldu. Je složena. z vrstev modrého jílu jehož t}ll
je na ostrově Wight. Má na spodku dvě písčité vrstvy (Perna Bed)

o mocnosti 1,8 m, vyplněné množstvím skořápek Perná Mulleti
a Exogyra sinuata (aquíla), výše následuje písčitý jíl o mocnosti
75 cm, majícího na spodku vrstvu hrubozrnného pískovce se zbytky
ryb a jiných zkamenělin. Na. to následuje vrstva. hnědého pískovce
vápnitého se zkamenělinami téžo mocnosti 75 cm. Vyšší oddíl vy
plňuje pisěitý jíl bledě modrý s vápencovými concrecemi (Lobster
Bed), chovajícího ve svém temenu četného korýše desítinohého
Meyeria magna. Vedle něho .Hoplites furcatus, leopoldinus, Des
hayesi, Corbis corrugata, Pínna robínaldína, Ena.lla.ster Fittoni.

Atherfield Clay má m'mo uvedené zkameněliny ještě:

Nautilus requinísnus,
Panopaea gurgitis (=plicata, neocomíensís).
Exogyra Couloni (=Ostrea aquila, sinuata),
E. tuberculifera (=Bou88ingaulti).
Ostrea Leymeriei.
Gervilia sublanceolata (=anceps).
Arca Raulini.
Ca.rdium subhíllanum (n.
Corbis oorrugata.
'I'rígonia nodosa.
T. caudata.
Plíoatula placunea,
Anomia Iaevígata,
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Terebratula sella.
Rhynchonella depresss.
Ancylocel'68 gígaa,
A. matheronianum.
Aporhaíe Bobínaldina.

Tato fauna potvrzuje příslušnost vrstev těchto ku Barré
mienu, zejména O. Leymeriei a E. tuberculifera.

U nás v české i v celé sudetské křídě je pásmo Ie (Barré
mien) tak jako Wealdien Iab, sladkovodní. První fauna mořská.

mohla. se k nám přistěhovati teprve za dob Aptienu Id, kdyš do
východoěeského limanu vnikla voda mořská Kladským průlivem.

Teprve za dob pá.s:m& s Douvilleiceras mamillatum II stěhovala

se k nám mořská. fauna křídováhromadněpocelém zálivu. Je tedy
pfirozeno, ~ mnohé druhy fauny, objevující se v mořské fsoíí
Barrémienu Ie v ánglíí, zejména u Atherfieldu v Pema Bed (Ie),
zavítaly k nám později, v době Aptienu Id (naše pásmo Id není
ještě palaeontologicky prozkoumáno), v době Albíenu (I1.-IVa)
i později, tak jako do Belgie, neboť i tu bylo za dob Iabc jen sladké
vodstvo.

Uvedeme jako příklad řadu druhů fauny z Ie, je~ uvádí
Woods ve své monografii: "Cretaceous lamellíbranehia of En
gland" London 1899-1913 Vol. I., II. a při nichž výslovně pou
kazuje na jejioh výskyt v české křídě u Geinitze, Beuesa a
Friče, cituje a kritisuje při tom jejich paJ.a.eontologické publikace,
pfipojiv jejich stránky a obrazce. Jsou to:

Gyprimeria (Cyolorisma, Venus u Sow.) parva Sow.
ReU88 = II., lIla, IX., X. Frič = IX., Xa.
Gorbula Btriatula Sow.
Frič = X.
Pamopaea gurgiti" Brrmgn. (plioata Sow., neocomíensis Leym.)
ReU88 = II. IVa IVb, Va, IX., Xa, Xbc. Gem = lL, IX.,

Xbc. Frič = Id, VI.
Panopat.a f1I4ndibula Sow. (jde též v Anglii do I1Ib+IVa.)
Gem = Xbc. Frič = X.
Tum'U81 amphi8baena Goldl. (naše Gastrochaena; pokračuje

v Anglii u do Sěnoníenu.)

Gem = II., I1Iba, IX., Xbe. ReU88 = I1lb+IVa, IVb, IX,
Xa, Xbc. Frič = IX., X.
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Modiola ligerien8i8 D'Otb. (Mytilus, Modiola lig., typiea
Frič); v Anglii pokračuje do IIIb+IVa a do Cénomanienu.

ReU88 = IX. Frič = VIII. (Tfeboutice), IX
Ostreo diluvia-na L. (car:nata Lam., frons Park.); v Anglii

pokračuje až do Oénomaníenu.
ReU88 , Gem, Frič = II., IIIba, IVa, V., IX., Xa, Xě, Xěe, X.

b) Punfield BeiúJ.

Sladkovodní. usazeniny střídají 86 s mořskými. Pískovce
a jíly j80U tu domovem, zejména na ostrověPurbecku a ve Wealdu.

Zkameněliny sladkovodní: Cyrana, Paludíns, Unío:
mořské: Exogyra Couloní, Trigonia a j.
Aequivalentem anglického Barrémienu jest české slsdko

vodní pásmo Ic s jeho pískovci zpravidla jemnozrnnými, do něhož

vloženy j80U pánve vyplněné jíly a lupky, nejčastěji šedé, s boha
tou florou křídovou. Pásmo le má v české křídě také poměrně

menší mocnost než-li vrstvy lab, právě tak jako má anglický
Atherfield Clay poměrně menší mocnost než-li Weald Clay. MocnOllt
pásma Ie v Čeohěoh, ku pf. v Poohří na Suché skále u Budyně

7 m, jinak od 3 m až do 9 m (v Anglii 6 až 27 ml.
Tak jako v Anglii tak i v Cecháoh j80U aequivalentnl Bar

rémieny pokryty souhlasně Aptienem.
Sladkovodní fauna pásma Ic v Čechšch je velmi skrovná;

tři druhy Unio, jeden zlomek gastropoda Tanalia a některé po
zůstatky arthropod jak je Frič popsal. Takovou skrovnou sladko
vodní faÚDu nelze ovšem. srovnávati s mořskou faunou anglického
Atherfield Claye a s nepatrnými nálezy B1adkovodního Punfield
Beds.

Flory mořBkýchusazenin j80U zpravidla chudy na pozůstatk}"

flory. Tak jest i v mořských usazeninách anglického Lower
Greensandu, jehož nejhlubším horizontem jest anglioký Barré
mien (Ic), Naproti tomu naše česká flora Barrémienu Ie, a saského
Aptienu Id je bohata druhy flory křídové, hlavně dicotyledon:
a tu je otázka: měla skrovná flora angliokého Lower Greensandu
(naše le+Id) též diootyledon 1 Pokud nám známo, neudávají
angličtí geologové žádných větších seznamů flory tohoto oddílu
Néocomienu, ku př.:

Tempskya Schimperi Corda.
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Weichselia reticulata Stok.
Oupressínoxylon alf. Hortu Stop.

a u Kaysra (1924) v Lehrbuch der Geologie IV. s. 211. čteme:

"Naoh Stopes iet im Untern Griinsand neben einer grOszertm
Anzahl von Cycadophyten und Coniferen eine ganze Anzahl
echter Laubholzer (Dicotyledonen) vorhanden". Se
ward ve svém díle The cretaceous plant-bearing etc. 1926 p. 154
píše: On the other hsnd, the discovery of several petrified Dico
1;yledons in Aptian rocks in England" (Stopes Petrifaotions
ol the earliet European Angiosperms p. 75.). Při té p~itosti

Seward podotýká iepod1ejehoijmých nšlesů bylyangiospermy
již v době jUl"llké.

Tato zpráva [est sice dllležitá pro naše stratigrafické stu
dium, nám však nestačí. Třeba abychom vyhledávali pří

znivěj/H lokality s florou dicotyledon v cizině, jako
jsou mnohé sladkovodní usazeniny vNéocomienu svrch
ním, zvláště v Barrémienu (le) a Apt'.enu (Id) a z nich odvodili
důsledky své.

8. FLORA NÉOCOMlENU V GRONSKU.

Francouzský palaeobotanik Carpentier dokázal ve své
monografii: La 'flore wealdíenne de Féron-Glageon 1927 p. 119
a. j., ie jeho flora dolního Néocomienu je téhož stáři jako flora
anglckěho Wealdenu a jako flora vrstev v Kome a Upernivik
v západním Gronsku - souhlasně se známým anglickým phyto
palaeontologem Sewardem z r. 1926 v jeho díle: The eretaceous
plantbearing roeks of Westem Greenland p. 57-176. Píše: "La
flore de Kome et de l'I1e Upemívik se placeraient sensiblement
au měme nívesu que le Wealdien ďEurope". Na to pokračuje

takto: "La flore d'Atanikerdluk serait un peu plus élevée:
les Dicotyledones sont plus abondantee et varíées".

Je-li tedy flora Ataneská na Gronsku (Ic) jen o něco málo
mladší než-li flora dolního Néocomienu (Wealdienu) v Kome, tož
nemt\ie být mladší o několik son, tím méně o několik etáží kří

dových; proto nemůše býti Cénomaníenekou za jakou ji měl

Heer, nýbrž bude stáři horního Néoeomíenu specielně Barré
míenu (Ic), jak to dále odůvodníme podrobněji.

Badatel v oboru křídové flory české Velenovský (Květena

českého Cenomanu. 1889, s. 62 ) shledal, že květena našeho pásma
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10 je shodna s květenou Ataneskou (ib. 62) i soudí, že obě tyto
květeny jsou současně a že tedy flora. pásma 10 v ůechách,

rovněž se sladkovodními pískovoi a lupky jako v Atanikerdluku.
je stáří Oénomanského ve smyslu Heerově. Neuvedem seznam
Heerových druhů flory Ateneské, abychom šetřili na tisku,
a poukazujeme na její seznam (169 druhů, po posdější Heerově

revisi 177) ve Velenovského Květeně s. 60-62. Zmíníme se
však O těch druzích, které se podle Velenovského vyskytují
v pásmu 10 v ůechách. Jsou to:

Dioksonia punctata Stemb.
Pterie trigida Heer. (Též u Sew.)
P. Albertini Dk.
Aspleníum Forsteri Deb.
Pecoopteris bohemica Oda.
Gleichenia Zippei Cda.
G. acutiloba Heer,
Podozamites latípennís Heer.
Juniperus maei enta Heer
Cypari8sidium gracile Heer. (Též u Sew.)
Widdringtonites Reichii Ett.
Sequoía Reichenbachii Gein,
S. fastigiata Heer.
Dammara borealis Heer. (Též u Sew.)
Pinus Quenstedti Heer.
Myrica Zenkeri Ett.
Laurus plutonia Heer. (Též u Sew.)
Hedera primordialis Sap.
Magnolia Capellíní Heer,
M. alterna1l8 H eer. (Též u Sew.)
Eucalyptus Geinitzi Heer.
Znatel druhohorních, zvláště kffdových flor, Seward, majt'

na zřeteli některé nedostatky Heerových seznamů křídové flo~'

v Gronsku, podniknu! výzkum této flory na různýoh lokalitách
r. 1921 a uveřejnil ji r. 1926 ve své práci: The Cretaceous plant
bearing rocks of Western Greenlsnd.

Podávám tuto Se w ard ův seznam celkové flory Gronské
jako geologický celek; z lokalit Gronska ponecháváme jen 4 hlavni
a vypouštíme něco málo lokálních druhů a těch, které v našich
typických lokalitách Evropy a Potomaou (Sev. Ameriky) nejsou.
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Sewerdův

eelkový seznam
Oroneké florv.

1926. •

Filicaleo.
Gleichenites Gieseckiana Heer
G. NordenekičldíHeer .
G. Poni1di Sew.
Lacopteris rigida Heer
Hswunania ap.
Sphenopteria psi1otoides St. et W. +
Sph. Johnstrnpi Heer +
Sph. denteta Vel.
Cladophlebia Oerstedí Heer .
C. frigida Heee
C. sp, cf. C. Browniana Dunk
Teeníopteris arctiC'8 Heer

Cyoodophyla.
Pseudocycas Steenseeupí Heer.
Pterophyllum concinnum Heer-.
Ptilophyllum arcticum Goepp.

IP . Heeri Nath.
Otozamiteo Schenki Heer.
Pseudoctenislatipennis Heer..

Ginkgrak8.

Ginkgoites pluripartíta Schim.
Baiereap. cf. B. Lindleyana Schim --

Uoniiemlee,
Dammarites borealis Heer
Pagiophyllum ambiguum Heer
Cupressinocladus cretecea Heer.
Elaeocledus Smittiana Heer
E. Dickeoniene Heer
E. aubt.ňis Heer .
Pityolepis rugosa Sew.
CyparisRidium gracile Heer.

Monoc"'yledoneae.
Macclintockit' cretacea Heer.

Dico'yWon«Je.
Meniapermiteo denteeus Lesq.
Meníspermites ( !) ap.
MagnoHaephyllum alternans Heer -
Laurophyllum plutonium Heer
Cinnamomoldee Newberr-vi Bern' --
C. Heeri Leeq. ..
Platanuslatiloba Newb.
P. Newberryana Heer
Platanophyllum insigne Heer
P. Wellingtonianum Lesq.
Dalbergites simplex Newb.
D. boreaiis Heer.

Plontae íncertae sedí»,

Krannera marginata Heer
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Publikace ta.k vynikajícího palaeobotanika jako je Seward
měla by větší cenu, kdyby byl Seward pojednal zevrubněji o stářl

jednotlivých lokalit Hory křídové na Grollllku. Toho však neučinil

až na nepatrnou výjimku (Kome a Upernivik}, Posuzuje gronskou
floru jako celek, shrnuje všecky druhy dohromady a mluvi o celko
vé Hoře všech nalezených druhů dohromady. Ta ovšem svědčí pro
rozsáhlou dobu od Néocomíenu až do Cénomanienu neb Turonienu,
zvláště když ji měří, jak sám praví, dle amerického a evropského
standardu (ib. p. 156): "The flora of Green!and as whole repre
senta a stage of Cretaceous history, as measured by American and
European standarde, equivalent to Neocomian-Cenomanían or
Turonian". Rozumí se samo sebou, že tímto standardem byl také
na předním místě český Barrémien Je v ()oohách a sa. Moravě

a saský Aptien Id v Niederschoně, jež podle Velenovského
a všech geologů české křídy až po dnes určovány byly jako Céno
manien. Píšeť Seward (ib. 151): "ln these Horas (Bohemis sad
Moravía), which are regarded as approximately Cenomanian.
the modem phase of the Greenland Hora is reproduced".

_ Hledíme-li však k vlastním náhledům Sewardovým vy
chází přece na jevo, že Ataneská Hora (=Ie), ležící hned nad
Wealdenskýmí vrstvami v Kome, obsahující pískovce a lupky jako
naše Ie, je stáří Barrémienu. Plyne to z následujících úvah Se
wardových.

1. Komské vrstvy, tvořící podklad Ataneských vrstev,
složeny jsou z pískovců, lupků s ložemi uhli a spočívají na rule.
Ze jsou stá.ři Wealdenu evropského, o tom jsme již citovali
úsudek na počátku tohoto článku dle Sewarda a Carpentiera
a připojujeme ještě ze Sewarda (ib. p. 156.): "The Wealden cha
racter of the Upernivik (=Komským vrstvám) Hora is clearly
demonstrated".

2. Seward píše (ib, p. 155.), že gronskš flora jako celek
souhlasí nejlépe s dolnokřídovými florami Evropy a Severní
Ameriky a s florami starého i nového světa, které obyčejně

za Cenoman se považuji. "The Green!and Hora agrees most
closely with Lower Cretaceous floras of Europe and North
America, and with floras of the Old and New Worlds whích are
usual1y regarded as Cenomaní an in age".

Zde třeba upozorniti na to, co mysli Seward slovy Lower
Cretaceous (spodní křídou) of Europe. Podle toho, že Seward
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poukazuje v divisi Evropské křídy na Hsuga (ib. p. 146.), myslí
tím Hsugův Éocréto.oé ou Néocomien (Géologie II.), do něhož za
řadil, jak již v úvodu řečeno: Vo.langinien, Ho.uterivien, Barré
míen, Aptien. Ponevadž podle geologů francouzskýoh i o.ngliokýoh
(citovali jsme již) Vo.langinien + Ho.uterivien = Weo.ldenu o. tento
zal!e = Komským Vl'8tvám, tedy zbývlí. ve smyslu Sewo.rdově

na ostatní vrsLvy gronské, zejména no. nejblíže vyěší Ato.neské
vrstvy jen Barrémien (Ie) o. Aptien (Id). Přehledně ve smyslu
Sewardově:

J
Aptien ,tld). } Atene + Po.toot.

É
Barrémíen (Ie).

Haugův oorétaoé 1Hauterivien (Iah). _

VD 1 D~ ";~ ' } Wealden - Kome.aiangrmen,

3. O české floře speoielně soudí Sewo.rd vlastními slovy,
že jest o něco mladší než nejstarší fá.se Gronské flory (ib. p. 158):
"I regard these floro.s (Sakhalin snd Bohemia) as somewhat Jater
than at leo.st the eo.rlier phase of the Greenland vegeto.tion".
Poněvadž je nejstarší fá.Bf Gronské flory wealdenská. floro. v Kome
s Upernivikem, tož jest o něco mladší fá.se Berrémíenskš, tedy
Atane čili česklí. floro. Ie,

Závěr.

Pásmo Ie v ŮCchách je dle Velenovského stejnodobé
s vrstvami v Ato.ne na Gronsku. Ato.ne je ve smyslu Sewardově

stejnodobé s Barrémienem, proto české pásmo Ic jest Barré
mien. Z toho plyne také, že flora s četnými dicotyledonami žila
již v horním.Néocomienu, t. j. v Bo.rrémienu.

9. FLORA NÉOCOMlENU V POTOMACU.

Výskyt Diootyledon v horním Néocomienu je znám také
v severoameriokém Potomo.cienu (v Marylandu) a jinde, ve
vrstvách sladkovodních, téhož složení jako české pásmo 1., zejména
též v pásmech Ie (Barrémien) a Id (Aptien) v české křídě. Slyšme
co píše Geikie o Potomo.oienu v Text-Book of Geology II. z r.1924
na str. 1165 o. 1211: "The Potomao formation of Virginia and
M.o.ryJand ho.s o. special interest from its age. It is referred with
some probo.bility to the Neocomio.n period and it had, up to the
yeo.r 1895, yielbed about 1911 genera and 737 species of plants,
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'I'heee inoluded 31 genera of ferna, 14 of oyoads, 34 of conifer&,
and 8 of monoootyledons. But besidea thi8 assemblage, whiDh is
distincly Mesozoic in cha.rakter, the deposita ha.ve fumished no
fewer tha,n 92 genera and 330 species of dicotyledons. 'I'he
dicotyledons numbered nea,rly half of the whole. Of these
higher forms of vegeta.tion the more peculia.r seem to be wha.t a.re
known a.s generalised typee" indica.ting the grea.t a,ntiquity of
the flora, But smong the genera there are fOUD,d Andromeda.
Andromeda.. Ma.gnolia. (5 sp.)
Ara,lia.. Myrica..
Cinna.momum. Pla.ta.nus.
Euca.1yptus. Querous.
Fieus. Bhamnus.
Hedera,. Sa.lix.
Ilex. Sapindus.
J uglsns. Sassafra.s.
-Iuníperus. Viburnum.
Laurus,

Some of the pla.nts are Identioal with speoies fOUD,d in the
Lower Creta.ceous (viz Geikieho ta.bulku spodní křídy v předu),

seríes of Engla.nd, Germa.ny a.nd Portuga.1". (W. M. Fontaine,
Monogra,ph 1889. - Wa.rd, Ann, Rep. 1895-1896.).

Také v Dakotě, v podobných vrstvách, vyskytuji se vedle
kapradín, cyka.sů a konifér četné druhy dicotyledon o nich!
soudí Dr. Ward (Geikie ib. s. 1213): "shows tha,t the flora.
Is esaent ía lly Lower Creuaceous, and he compsres it
with tha,t of the Wealden and Neocomian řormatíone
of Europe". .

Haug ve své 'I'raíté de Géologie, París, 1911 (nové vyd.
1927) n., p. 1224 píše: "Formatiol\ du Potoma.c ....dans Ie New
Jersey, ll' Ma.ryla,nd, de Columbia, et Ia, Virginie orienta.Ie. C'est
une serie détritique. Elle comprend des conglomérats, des Ark08l"8.
des sables, des argiles, aveo interca.la,tions lenticula.ires de mine
raia de fer et de lignites. Son épaisseur tota.Ie 200 m. La flore du
Potoma.c dens les couches moyennes est remarquable pa,r lB
présence des Dicotylédones. L'&ge é ocrébacé de la.forma,tion
(Potoma.c) résulte des grandes a.na.1ogies que possěde la. flore avec
celles de I'É oc r ét.acé du Portugal et du Wealdien d'Angleterre".
Jak jsme již uvedli, rozumí Haug spodní křídou: Heuterívíen.
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VaJa.nginien, Barrémíen a Aptien. Zřejmo, Itl řadí vrstvy s Dieo
tyledonami ku Barrémíenu (naše Ie) a Aptienu (naše Id).

Seward ve svém díle: The cret&ceous plsnt-beermg rooks of
Western Greenland. 1926, p. 158, považuje svou gronskou floru
(viz v předu), v IÚŽ je i Ataneská flora čili naše flora Ie, za stejno
dobou s florou horního Potomacu V Marylandu, kde též bujela
dvojděložná flora: "The Potomae floras were probsbly eontem
poraneous with the flora of Greenlsnd". Vysvětlili jsme již, še
ve smyslu Sewardově (viz článek předchozí), že Ataneská flora
Gronska s dicoty1edonami je státi Barrémienu (Ic) a Aptienu (Id);
odpovídá-li tedy Potomao s dicotyledonami Gronské floře, pak
tedy pří.sluif Barrémienu (Ic) + Aptienu (Id), t. j. užijeme-li výroku
Sewardova (bylo již citováno v předchozím článku o Gronsku),
měřeno evropským standardem. Avšak Seward praví (ib. p. 153),
že vyěšf oddíl Potomacu obsahující dicotyledony (Patapeco) po
važuje se za Albien. To je tedy zase měřeno jiným standardem,
t. j. ameriokým. (Viz náš článek o Gronsku).

Amerioký geolog Clark (1911, Maryland Geol. Surv. Lower
Cretaceous) klade spodní Potomse (Pstuxent) ku Neokomu a
svrchní Potomac s diootyledonami (Arundel) ku Barrémienu (Ic).

Vídeňský geolog Kober (1923, Geologie IV., p. 302) staví
Potomac s dikotyledonami ku Barrémienu (Ic).

Německý geolog Salomon (Stuttgart 1926, Geologie II.,
p. 386) klade Potomak-Schíohten přibližně ku Barrémienu Ic
jako současné vrstvy na Gronsku.

Závěr.

Dle předchozích úvah jest podle Velenovského flora
českého pásma Ic stejného státi s florou v Atane na Gronsku, tato
dle Sewarda rovná se státim floře v horním Potomacu a horní
Potomso dle několika geologů náleží Bsrrémienu Ic, Tedy:

Ceské pásmo Ic jest Barrémíen.

10. FLORA NÉOCOMIENU V PORTUGALSKU.

Také v Portugalsku je známa flora s dícotyledonamí v Néoeo
mienu; podle Saporty v Barrémienu (Ic), Píše o tom Haug
(1911, 1927. Gélogie II., p. 2111): "Des eouohes 8. faunes sau

2
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mA.tres (sladkovodní a mořské při ústf řek) et il. Végéta.ux tE.uestree
B'interc&1ent dans ees grěe. Le gísement de Cercal est cě lěbre,

parce qu'il a fourni les plus anctennes Dicotylédones
connues en Europe: Dicotylophyllum, Choffatia. Ellell BOlLt

aBBOCiéeB il. des Monocotylédones: Poaoites, Rhizocaulon, il. des
Fougěres: SphenopteriB, CamptoniopteriB, et autrell Cryptogames
vasoularea: Lycopodítes, Isoetes, EquiBetum st des Hépatiques,
(Saporta 1894. Flore foBBile du Portugal. Direct. d. Trav. géoI.
du Portugal. V. J. p. 288). Leur &ge, présumé barrémien par
Saporta, est probablement plus récent. (Haug mysli tu ib.
p. 1212 na nejvyššf Néoeomíen, toti! Aptien po přípsdě Albien).
Choffat: Recueil de monogrsphes Btratjgraphiques sur le sylltkme
crétaoique du Portugal. 1900 p. vrrr, 68, 287.

ll. FLORA BARRÉMIENU fe V KARPATECH (BESKYDÁCH).

Beskydská křfda na Moravě, jejU hlubší horizonty b.yly
podrobněji rozčleněny Hoheneggerem 1861, Uhligem 1883,
Szajnochou 1884, Paulem 1887 a B. Zahálkou 1927, tak ie
se dajf se soudobými vrstvami v české křídě podle neší stratigrafie
lépe srovnati, chová též ve své mořské faoň Barrěmíenu, t. j. ve
Veř ovských vr8tvách (VermffovBké vrstvy, Wernsdorfer Sehi
ohten) vedle četných Cephalopodů, význačných pro Barrémien
(viz dále) také velké bohatství flory: kapradin, konifer a cykadeí.
Je to zajiBtě vysoce zajimavé, že to byla právě Barrémienská dobll
Ic, která byla v Beskydách přfznivá ku zaohováIú křfdové flory
v mořských usazeninách ve větiifm množství, tak jako ve sladko
vodním Bsrrémíenu Ie v Čechách.

Důležito jest, že tato flora Ic v Beskydách nemá žádných
Dikotyledon, kdežto v čechách a v jiných zemfch - jak jBlDe
příklady ukázali - je Barrémíenskě doba Ie bohata. Díkotyle
donaml. Proto byla původně Beskydská flora považována za
Wealdien. (EttinghauBer 1852. Beitrag zur flora der We&1den·
periode. Velenovský 1889, Květena s. 64.) Krej čf pfiie ve 8vé
Geologii 1877, B. 804, že "vrstvy tyto majf ráz hofejšfho Neokomu
a obsahují otisky bylin, jejichž povaha upomíná na otisky ve
Wealdu, zejména z kapradin:

Lonohopteris recentior Ett.
z cykasů: ZamiteB Schenkii Schimper.
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Zamitee paohyneurus Schenk.
Podozamites ovatua Sohenk.
Podozamites nervosus Sehenk,
Podozamites 80ffinis Sohenk,
Podozamites língulatus Sehenk.
GlO88OZamites Zitelli Sehenk.
GlO88OZamiteS Hoheneggeri Sohenk.
GI0880Zamites obovatus Schenk.
Cyoadites Heeri Sohenk.

z konifer: Sequoia Reichenbaohi Heer.
Frenelopsis Hoheneggeri Ett.

z jednodělolných: Eolirion primigenium Schenk. aj.
Již Schenk (Palaeontogrefica 1871) viděl v této květeně

příbuznostke Gronské floře.

Tato rozdílnost mezi Beskydskou a Českou florou Barré
mienskou, še v prvé nejsou dicotyledony a ve druhé jsou hojné.
lze vysvětliti tím, Ie v Beskydách u Veřovic dicotyledony za dob
Barrémienu nebyly tak roz8ífeny jako v území českém. Také
v Japonsku (viz násl. článek) nebylo v jisté lokalitě v tuto dobu
dikotyledoI\.

Vzpomináme I\a případnou zkušenost, kterou nabyl Vele
novský o floře Ic v Květeně 1889 s. 33 a 34: "Přímo nápadným ...
jest rozdíl květeny prvního a posledního lomu u Vyěerovic. Ačkoliv

lupky obou jsou ve stejné výši a stejné povahy, přec v prvém lomu
mIome zcela jinou floru než v posledním. V prvém převládají

samé jehličnaté (ooniferaoae), kdežto listy dvouděložných (dico
tyledones) jen spoře jsou tu promíšeny. V posledním lomu jsou
oproti tomu dvouděložné s listy Aralii, Crednerií, Magnolii atd.
a jen sporé zbytky jehličnatých. A oba lomy jsou od sebe vzdá
leny sotva 10 minut cesty.

Byly-li rozdíly tyto ve vzdálenosti jen 10 minut cesty, tím
větší rozdíly mohly býti mezi florou barrémienskou Ie v české

ldidě a barrémienskou Ie v Beskydách I\& Moravě. Prvá má četné

dicotyledony, druhá jich nemá,
Vidíme tu opětně jeden z mnoha případů v našich srovnšve

oíeh stratigrafických studiích, jak nejen zoopalaeontologie, ale
i phytopalaeontologie může uvésti geology v omyl při posuzování
stáří vrstev. Barrémien Ic v Ceské křídě byl mylně považován za
Cénomanien, Vefovské vrstvy Ie za Wealdien.
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Ze vrstvy Veřovské s uvedenou florou náleží ku Bsrrémíenu
o tom svědčí fauna Cephalopodů Uhligem kriticky zpra.cov&Dá
a jako Barrémíenskě vyzdvižena. (Cephalopoden d. Wem.sdorfer
Schichten 1883). To potvrzují v novější době také jiní geologové:
ku př, Haug v Géologie 1911 (1927) p. 1213. Podle Nováka
(Zarys tektoniki Polski II., 1927, s. 13, 14.), představují Veřovské

vrstvy vedle Barrémíenu (Ic), též Aptien (Id). Vyjímáme dle
Uhliga jen některé cephalopody:

Belemnites (Duvalía) Grasi Duval.
Belemnites (Duvalia) minaret Ra.spail.
Nautilus plicatus Fitton.
Phylloceras ínřundibulumD'Orb.
Phylloceras Thetys D'Orb.
Lytoceras Phestus Matheron.
Lytoceras recticostatum D'Orb.
Macroscaphites Yvani Puzos.
Humulína Astieri D'Orb.
Haploceras difficile D'Orb.
Haploceras Charríerianum D'Orb.
Silesites vulpes Coquand,
Holcodiscus Caillaudiánus D'Orb.
Holcodiscus Gastaldinue D'Orb.
Pulchelia galeata Buch.
Crioceras Emerici Léveillé.
Crioceras dissimile D'Orb.
Crioceras trínodosum D'Orb.
Leptoceras Beyrichii Karsten.

12. FLORA NÉOCOMIENU V JAPONSKU.

Výskyt kapradin, konifer a cykadef bez dicotyledon, jak
jsme to shledali v Barrémienu Beskyd, není osamocen. Také Haug
(Géologie II., p. 1222) zmiňuje se o podobné floře kapradin, konifer
a cykadeí v Japonsku stáří Bsrrémienu (Ie) až Aptienu (Id): "UW'

formation fluvio-maríne anelogue au Wea.ldien ďEurope t!t 3
la série de Potomac de I'Est des Ětata-Unís. Elle eomprend des
conglomérats, des grěs et des sohístes". Je tedy podobného složerú
jako současné vrstvy v české křídě.
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13. VÝSLEDEK.

Ze jest české sladkovodní pásmo Ie stáří Barrémienu, dokázali
jsme třemi hlavními důvody:

a) Po stránce stratigrafické. Ležíť hned pod ěeským

Aptienem (Id) a nad ěeským Wealdienem (Iab) jako v Anglii.
b) Po stránce lithologické. Má tytéž sladkovodní usaze

niny jako sladkovodní Barrémien jiných zemí,
c) Po stránce palaeo botanické. Má shodnou floru

s Atane na Gronsku, jak dokázal Velenovský, avšak Atane není
Cénomanien nýbrž Barrémien.

Při tom třeba upozorniti, že geologové domácí i cizí, vidouce
že se v české křídě pásmo Iabcd. (Perucké vrstvy v Peruci u Krej
čího a Friěe) a pásmo II. (Koryeanské vrstvy v Korycanech
u Krej ě ího a Friěe) určují jako Cénomaníen, počítali s touto okol
ností, i považovali také floru pásma Ic s ěetnými dicotyledonami za
floru eénomaníenskou a odvozovali z toho rozsáhlé závěry geolo
gické, zejména pro učení o Suaso v ě Cenomanské transgresi. To lze
pozorovati ve všech učebnicích a monografiích geologických, do
týkajíclch se útvaru křídového v Čechách, sz. Moravy, Slezska,
Saska a Bavor až podnes.

Náhledy geologů, že angiospermy, speoíelně dicotyledony,
objevují se hojněji až teprve ve vyšší křídě, od Cénomsníenu počato,

s tím souvísí, Nyní náhled ten vyvrácen. Novějšípráce geologů a pa
lseobotaniků potvrzují hojný výskyt dicotyledon i v nižěí křídě,

zejména též v Barrémienu (Ie) a Aptienu (Id).
K jakým mylným výkladům došlo srovnávání vrstev české

kHdy s kHdami cizích terminů, zejména v západnJch zemích střední

Evropy, o tom jsme již do detailu pojednávali a v přítomné publi
kaci zakončujeme. Jak při takovém srovnávání utrpěla palaeonto
logie naší ěeské křídy, zejména zoopalaeontologie, na to všude jsme
zřejmě upozorňovali.

Je pro nás potěšitelno, že jsme celkem došli ku stratigrafic
kému srovnání české kHdy s křídou .západoevropskou vzdor nepříz

nivým tehdM stanoviskům palaeobotanickým, které teprve nyní
jsou pokrokem vědy napraveny. Také po stránce zoopalaeontolo
gické naráželi jsme ěasto na překážky, které jak pevně doufám,
budou ěasem svým odstraněny píli budoucích českých palaeonto
logů.



22 V. čeněk Zahálka:

Poznámka. O ěeské nofe Aptienu Itl, k níž náleží pověsUli
Niedersohllnská flora v Sasku, smíníme se e.I v následujícf publibci.
o Albíenu, k němu! Aptien přídrušíme.

Budiž povšimnuto mnohých dMežitých výsledků o ěeeké flože
Ic ve ň1fmk:u Féron.

14. WISSANT, BOULOGNE - SUR - KER.

Ve výohodní stráni PlIoB de CaJais, proti angliokému HlIoIItingsu,
pokračuje anglioký Néocomien dále do Franoie do kraje ArtoiB v šíii
od Boulogne - sur - mer k WiBse.ntu. Spočívá na juře, jejft pfsky,
pískovce, jíly a vápence zaujímají velký dfl povrchu zemského
v okolí města Boulogne,

Temeno Wee.ldské antik1inaly (Axe de Kingsclere), o nU jsme
se zmfnili pří probírání anglického Wee.ldenu, pnoházf do Francie
ku Cap Gris-Nez, severně od Bonlogne, a pokraěuje směrem od SZ
JV. (Axe de I' Artois). Odtud zapadajf vrstvy její na SV. k WiBsantu
s jurou i s pokrývajícím Néooomienem tak, že při samém WiBsantu
zapadá v přímořské stráni pod hladinu moře. Zde mapují Néooo
mien obě Ce.rte géologique s hora dolů:

Patro. Aptien, Id.

Barrérmen. Argiles pansohées. Ie.

N ' . W ldi {Sables ferrugineux. I ah.,
eooomien ea en, Sables blance et e.rgiles réfre.cta.ire8.

Navštfvil jsem stráň ve WiBse.ntu, avšak mocné pisěité duny
pokrývaly bývalé výohozy Néocomienu a rovněž ve stráni. II Leu
bringhen pří silnici París-Calais zakrývala půda jeho výchozy. Ne
zbývá. mi než citovati popis vrstev Néocomienu ve WiBBe.ntu s hore.
dolů dle JuI. Corneta (Compte-rendu etc. Extrnit d. Anne.l. d. I.
Sooiété géol, d. Belgique. 1905. t. 31. Bull. 22~226):

Ie, Argile noíre aveo grěs argileux a. coquílles marínes, On
y trouve Ull grand nombre de bloos de ligni.te.

lab. Sables ferrugineux - et des argílee signalés autrefois par
Ch. Barrois et rapportés au Wee.ldien.

Ta veliká mocnost již měl Wealden anglioký ve své deltě Vll

Wealdu a okolí, udává.na na 600 m, 11 některýoh geologů e.I 800 m,
seslabuje se znsěně na území Francie a dosahuje sotva 20 m.
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Jul. Cornet podává (ib. p. 189) tento profil Weeldíenu dle
Parenta od Poínte de la Rochete, s. od Boulogne, shora dolů:

e. Argile griIle plastique passant, Ve1'8 le haut, a une argiJe
jaune, sableuse 3 m. Cyrena. Mantelli, Cyclas media, Cyrena Tom
becki, Unio valdensíe, Paludína,

d. Bene de grile grís, peu cohérent. O m 40.
e, Argile griIle et lits de sable gris, avec banc de oaleaire sa

bleux, gris. 1 m.
b. Sable blanc a gros gram, grís par altération a la surfaee,

avec lentilles ď argile grise et Iits chorbonneux. 1 m 50. Le sable
renferme: Goniopholis undídens, Megalosaurus ínsígnís, Hybodus,
Strophodus, Pycnodus, Isohyodus, Cyrena Mantelli, Cyclas media.
Z mořských: Ostrea, Mytilus, Oorbula alata1

a. Argile grís pAle. 3 m.

Zá.klad: Jura. Portlandíen.

K tomuto profilu poznamenává Cornet: "Ce eurieux mélange
ď espeees ď eau douoe, terrestres et marines indique donc une
formation ď esu douoe avec récurrences marínes".

15. PAYB DE BRAY U BEAUVAIS.

Siroká francouzská dolina od Neuehštel na Beauvais, směru
SZ-JV, sluje "Pays de Bray". Dolina tato je značně erodovaná.
antiklinala, kteri má svůj počátek již v anglickém Purbecku a na
O8trověWight (Axe des nes de Wight et de Purbeck), přejde Canal
Ia Manche a vchází na úzenú Francie v řečeném kraji Pays de Brsy
(Axe du Bray). V erodovaném temeni antiklinály, spadající do mírně

vyklenutého hřbetuna dně doliny, odkryty jsou vrstvy Něocomíenu,

složené z písků, pískovců a jílů, hlavně sladkovodních, z části i moř-
. ských. Na tvorbu těchto náplavů měl velký vliv útvar jurský,
který zaujímá střed doliny Pays de Bray a vychází na povrch 
vrouben Néocomienem - blízko na z. od Beauvaía a odtud v širším
pasu směrem BZ. až ku NeucMtelu. Vrstvy jurské obsahují tu písek,
pískovce železité, jíly, slíny a vápence z oboru etáže Portlandienu,
pak slíny a vápence etáže Kimmeridgienu.

K vůli pozná.Jú celé serie etáží a zon zdejší křídy, skládající
zmíněnou a.ntiklinalu, prohlédli jsme okrsek mezi městem Beauvais
a obcí St. Léger. Néocomien spadá. tu do lesnatého hřbetu zvaného
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Bois de Belloy. Viz také Coupe tra.nsversa.le de ll' terminaison sud
est de ľ antielinal du Pays de Bray dle La.ppa.renta (Mém. pour
servir aľ explication de 10. Carte géol. dét. de la France. Paris. 1879.
1 vol. p. 182).

Stratigrafický pořádek vrstev Néocomienu je zde tento:
(Carte géol. génerale, 13. 1892. - Carte géol. detaillée. 31. 189~.):

Patro: Apbíen,

Barrémien. Je. Argiles panaohées.

W Id' {Hauterivien. Jab. Sables ferrugineux.
ea len. Valanginien. Sables blance et argiles réfracta.ires.

Přicházejíce od obce St. Martin le Noeud, dostihnem brzy za
potokem a lučinami lesa Boís de Belloy. Tu vycházejí v břehu silnice:

Argiles (glaise) panachées Je. Barrémien.

J Hy tmavošedé, modravé,
žluté, hnědé, železité, červené,

s jemnými zrnky křemene. Od
povídá dobře českému jílovité
mu (a lupkovitému) pásmu le.
Dle Lapparenta jsou místy též
sa bles barioles.

de couleur rouge, grise, ou blan
che, de nature plastique, souvent
tres pures largement exploitées
pour arts céramiques et chi.n'li
que, d'une puiseanoe 6 a. 8 Il1,

sens fossiles,

Při vrcholu lesa, v temeni antíklínaly vycházejí v úvozu silnice

Sab les et g r ěs ferrugineux. lab. Hauterivien.

Pískovec jemný, žlutý, vel
mi křehký, drobivý, snadno se
v písek rozpadávající. Jen tam,
kde je proniknut více hydrátem
železitým, tam je pevnější a hně

dý. Tot' aeq uivalent českéhopás
ma lab.

íls sont plus ou moins grossiers,
gris ou ferrugineux, en eouches
souvent oblíques: on les exploite '
largement aFer riěrespres Gour
nay; leur puissanee atteint 25 it
30 m. (V tom čísle je zahrnuta
mocnost i hlubšího Valangi·
nienu.)

Podle Lapparenta vyskytuje se v tomto horíeontn i jil,
který se upotřebuje pro výrobu cihlářskýchpředmětů: Týž chová:
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Leda soapha,
Leda Mariae,
Ast&rte numiomalis,
C&rdium subhilianum',
Panopaea neocomíensie,

význačné to druhy pro Hauterivien.
Nejhlubší horizont tvoří:

Sables b lancs et argiles refractaires. Valanginien.

Grises, ou noire, tres pure et tres line, qu'on exploite le plus
souvent par galeries souterraines, pour faire de III. poterie et des
creusets réfr&ct&ires. Ayant foumí des débris végétaux:

Lonchopteris Mantelli Brgt. = Weich8elia Mantelli Brgt. =
= Weíchselía reticu1&ta (Stokes et Webb.) Ward.

Pachypteris gracilis Brgt. = Sphenopteris Fittoni Seward.
BrachyphylIum Brgt.
(Viz též Carpentier 1927. La flore Wealdienne de Feron,

p. 118.)
Podle Lemoinavpublik&ci: Surlaprésenoedefossiles marins

dansleNéocomien inférieurdu Pays de Bray. 1908.v. 43.p. 129---132.
&yaat des moules de Lamellibranohes:

Panopaee neocomíensía,
Cardium subhillanum.

V české křídě Valenginíen neexistuje.

16. FÉRON.

V pravý čas pro naše srovnávací studia vyšla ve Francií velmi
důležitá monografie Alf. Carpentiera, profesora botaniky na uni
versitě v Liliu, 1927: La flore wealdienne de Féron-Glageon (Nord).
Mémoires de 1& Soc. Géologique du Nord. Lilie. Tome X. I.

Zmiňujeme se v tomto pojednání (viz článek Hírson), že při

našem srovnávaoím studiu ve Franoii nebylo žádných zprávo kří

dové floře sladkovodního Néocomienu v bassínu pařížském mimo
nepatrné druhy v Pays de Bray z doby Brongniartovy (viz tam). Te
prve n,yní odhalen byl Carpentierem starožitný herbář z vrstev
nižšího Néocomienu v okolí Féronu. Pro jeho velký význa.m jeví se
potřeba bl1že si povšimnouti tohoto spisu.

Okolí Féronu-Glageonu leží na s. od Hirsonu a. Fourmies, na
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samém západním úpatí Arden, kde vyohází lI1adkovodní Néooomien
na povroh jako u Hirsonu. U Hírsonu podali jsme profil vyáiíoh
vrstev Néooomienu, Iešíoích pod samým Aptienem v přIstupné moc
nosti 8 m 50. Zde však u Féronu jsou přIstupny i n.ižši vrstvy této
formace. Na podkladě devonského útvaru (Givétien a Fra8nien)
a jurského útvaru. (Bathoníen) spočívá sladkovodní Néooomien,
v němš se střídají často vrstvy Duviatilního slohu Bll slepenci,
pískoveí, písky, s oblázky hornin poohšsejících z přilehlých pobřeš

níoh okrskůa mimo to jíly. V jílech barvy bílé, fiutavé, iiedé a.četné,
zvláBtě ve hlubších polohšoh uložena je wea.ldenská flora, úhrnná
mocnost vrstev posorovanýeh lokalit u Féronu obnáší 7 až 20 m.
Stále za sebou jdoucí horizonty jaké jsme pozorovali v ůeské křídě.

v Pays de Bra.y a v Anglii, zde nejsou.

Povšimněme si nyní seznamu wealdeneké Dory, kterou popsal
Carpentier ve svém díle. Uspořádejme seznam ten v podobné
tabulce jakou sestavil Carpentier na konoi svého spisu, jen s tím
rozdílem, že vyjmeme před tabulku zvláště ty druhy, které j80U pro
Féron lokální - nové druhy - které nelze srovnávat se eezna.my
druhů [inýoh terminů křídovýoh a pak některá holá jména. rodová.
Carpentier naznačuje ve své tabulce ve kterých dolnokfídových
lokalitách vyskytují se též druhy z Féronu od střední Jury přes

Wealdien až do Barrěmíenu a Aptienu. Rozumí se samo sebou, že
následkem toho neuvádí výskyt v české křídě. Proto jsme připojili

sami do tabulky sloupec, ve kterém jsme naznačili rozšffení druhů
v českém svrchním Néooomienu.

Laoopterie 1 tenuinervis Carp.
Feronia Sewardi n, gen et sp. Carp.
Cladophlebís feronensis Carp.
Nilssonía aH. parvula Hoer.
Braohyphyllum Milloti Carp, (Mésojura.eeique),
Elatoclsdua longifolia Carp.
Pityoetrobus feronenais Carp.,
Cupreeeinoxylon a.ff. Mao Geei Know. (Néooomien),
Masculostrobus sp.
Phyllites sp, aj.
Nšsleduje Carpentierova tabulka na str. 28 a 29.
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Výsledek.

1. Druhy Féronské květeny!ilive znsěném poětu ji! za doby
Jury a odtud přešly i do Wealdienu. Jest tedy Féronská flora (jako
jinde ve Wealdienu) přechodní florou.

2. Skorem všecky druhy Féronské květeny jsou domovem
v Dolním Néocomienu (ve Wealdienu) Gronska, Anglie a sz. Němec
ka, pročei se všecky považují za flory téhož stáří, jak poznamenal
Carpentier (ib, p. 119): "Somme toute l' étude détaillée de Ia
flore de Féron-Glageon tend aconfirmer les conclusíons de M. Se
ward (ib. 1926. p. 151) sur I' age wealdien des formations de Kome
et ď Upernivik". Mimo to o stáří Féronské květeny uzavírá Car
pentier (ib. 1927. p. 122): "Pour les měmes raison, elle nous
para.it contemporaine, ou a peu prěe des Sables de Hastings (mať

s ni 22 specii společných); les quelques affinités avec les flores barr
émíennes que nous avons signalées permettent sans doute de 1&
classer dans le Valanginien supérieur ou Valanginien-Hauterivien;
dans l' état actuel de nos oonneíssancee le facies wealdien de Fěron

Glageon nous apparait comme Ull faoíěs de base du Něocomien,
strioto senau."

3. Féronská květena nemajicí dicotyledon zaujímá. dolní po
lohu Néocomienu; ona je starší ne!Ii česká flora Barrémienu Ie,
ve které jsou dicotyledony zvláště karakteristické. K tomu třeba

připomenouti,jak jsme ji! předeslali, !e Barrémienské flora [Ic)
vBe8kydách na Moravěa v Japonsku nemě také dicetyledon aě jinde,
ku pf. v Gronsku, Sev. Americe a v Portugalsku je jimi bohata.

4. Vidime z tabulky,!e Gleichenie jsou ve Féronské květeně
značně zastoupeny, právě tak jako v Komských vrstvách v Gron
sku. Na tuto okolnost klade Carpentier důraz (ib. p. 119): "Les
Gleioheniacées sont bien représentées dans la Flore Féron-Glageon
et par les mémes espěcesou des formes voísines de 1& flore de Kome.' ,
U nás v Cechách jest v Barrémienské floře Ic čeleď Gleicheniaceí
snaěně zastoupllna, 10 druhy.

Velenovský udává ve své Květeně s. 48 a 52 šest druhů:

1. Gleickenia Zippei Oda. (Je též ve Féronu a v Kome.)
2. Gleichenia delicatula Heer.
3. Gleiohenia acutiloba Heer.
4. GleiclIenia rotul4 Heer. (Též ve Féronu a v Kome.)

(POkračOVlÚl!na str. 29.)
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Carpfmtier.
LiBte des eepěces de

l'éron-Glageon.
Wealdien.

Hauamania d.ichotoma DW1k.
H. cf. Buchi Andrae
LacopteriB rigida Heer (Dun.

keri Schenk)
! Matonidium Goepperti

Schenk
CladophlebiB cf. angusta Heer
Cl. aff. Poroildi Sew.
Gleichenites Goeeeletd Carpl)
Oladophlebís aff. nervo...

Heer
Cl. Nordenokioldi Heer
Cl. cycadina Schenk
Gleichenites Zippei Oorda sl'.
Gl. gieseckiana Heer .
Cf. Cl. browniana Dunk
Cf. Cl. Dunkeri Sehimp.
Cl. Alberteii Dunk (Pteris)
Cl. frigida Heer (Pteeie)
Cl. aff. Geinitzi Dunk
Cl. strieta Carp.
Sphenopteris peilotoides Stok.
Tempskya Schimperi Corda
Sphen, aff. hymenopbylloides

Brgt..
Sph. aff. Cordai Dunk

, Weichselia reticulata Stok
Pachypteris aff. dalmat.ica

Kem.
Taeniopteris Beyrichii

Schenk
T. "ff. vitata Brongn .
Cf. Dioonites dunkerienus

Miq..
Zamiophyllum buc hienum

Ett.
Nilssonia cf. orientalis v. ate-

nophylla
N. cf. sehaumburgenele Dunk
Ginkgoites pluríperttte Seh.
Elatides curvifolia Dunk.
Pagiophyllum cr....ifolium

Seh.
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1) Le Gleiehenitee rotula Heer eat voieín. p. 106.
') Ve smyslu Sewerde. Fossil plante. III. p. 576.
3. Také [sou v českém Ic některá Féronská genere R jiným druhovým jménem.
4. Mnohé čes. druhy v Ie \'pilk~·tujíee v jiných terrainech \\'caldie-nu (""i:&JAle.)

Origin,lfrom
UNIVERSITY orMICHIGAN
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Sequoia Reiehenbachii
eer. . · + + Je
enolepidium kurrianum
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Cyparissidiwn gracile

eer . +
enolepidium aternbel'RiB'
umDunk. · + + + +
.tea Solmsi 8ew. 1 + + +

yphyllum (ef. obeaum
eer) + +
carioxylon feronense

up. +
Protocedroxylon BrBueB·

íoidee . +
reesinoxylon aff. Hortii
top. .
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enopterle MBntelli Dunk.. + + +

Cf.
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Rph
Dun!<

Cf.
R
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n
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5. Gleiohenia multinervosa Vel.
6. Gleiohenia orenat& Vel.

Bayer mimo to udává ve své studň Perucer Sohíohten s. 80:
7. Gleiohenia otrubensis Bayer.

a ve lIvýoh pfíspěvoíoh Fytopals. 14:
8. Gleiohenia (Mertensia) Friěi Bayer.
9. Gleiohenia coriaoeus Mařík.

a Velenovský-Vinjklář ve svýoh Flora. oretacea bohem. s. 3.
10. Gleiohenia Vidovlensis Mařík.

Když tedy Carpentier klade při stanoveni stáří vrstev váhu
na přítomnostGleioheniaoeí a u nás v Ba.rrémienu Je jsou tak znaěně

zastoupeny, tu dlužno souditi, že jest tedy také jistý vztah mezi
Féronskou a KomBkou květenou na jedné straně, a českou Barré
mj8!Jskou florou Je na straně druhé, totiž ten, že Barrémienské
pásmo Je v Ůeoháoh jest 00 do stáří blízké Wealdienu.
To souhlasí také s výsledky našeho studia a. padá tím více na váhu,
když Carpentier píše (ib. 119): "La flore ďAt&nikerdluk (Je)
serait Ull peu plus élevée (nad Komskými vrstvami): les Diootylé
dones sont plus abondantee et variées et les Gleiohéniaoées
font defaut."

Originalfrom
UNIVERSITYOF MICHIGAN
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5. Jiný vztah mezi wealdienskou florou z Féronu a ěe8kou

florou barrémienskou jeví se v tom, še z vyjmenov&J\Ých druhd
féronských jest 7 druhů ve vzdáleném ěeIlkém Barrémienu Ie,
kdešto ve Wealdienu belgickém, který Féronu sousedí, jest jen 9
společných druhů. Mimo to je v hrubých pískovcích ěeIlkého WeaI
dienu lb, tedy pro zschovění květeny nepffznivých sedimentech,
1 druh spoleěný.

6. Je-li OOský La.ccopteris (Microdictyon) Dunkeri Schenk.
toto!ný s Ca.rpentierovým Cf. Cladophlebis Dunkeri Schimp.
ve Wea.ldienu Feronu, Belgie, Anglie a. sz. Německa, kterýito druh
pova.hje Carpentier za. význa.ěný druh Wealdienské flory ("cara

·ctéristiques des flores wealdienes" p. 121.) pak i to je známkou pro
blízké sWf našeho Barrémienu Ic ku Wealdienu evropskému.

7. Ve své studii "Die Sudet. Kreidef. 1." s. 128 a 129 pouká
zali jsme na. 17 druhů flory obsašené ponejvfoe v ěeském Ba.rrémienu
Ie, které se hlásí v cizině jako typy Wealdienu, ba i starifch dob.

8. Ba.rrémienská flora v Beskydách a Hildesheimu
má význačnýrod Frenelop8i8, který chybí ve spodním Néocomienu
féronském (Ca.rpentier, p. 122). Avšak rod Frenelopsis je té! za·
stoupen v ~hách v .Ba.rrémienu Ic (Frenelopsis bohemica Vel.)

Velenovský a. Viniklář (Flora cretacea. Bohemiae. I. s. 17)
píší o tomto druhu z lupků pásma. le: "Tuto zajíma.vou koniferu lze
právem naznačiti za. vůdčí fossilii cenoma.nských peruckých vrstev
v Ceohách (podle našich studií ověem ba.rrémienských Zah.), neboť
vyskytuje se téměř bez výjimky ve všech náleziětích." - Tedy
i v Ba.rrémienu českém Ie vystupuje rod Frenelopsis význačně.

Velenovský a. Viniklář (Flora. cret. Bohem. II. 8. ll)
zmiňuji se také o Frenelopsis boh. z piskovcových vrstev u Kralup;
poněvadž pískovcové vrstvy tyto nále!{ pásmu Id (B. Zahálka,
1911. Křídový útvar v záp. Povltaví. s. 41. vrstva 4), následuje
z toho, že se u nás udršel rod Frenelopsis a! do Aptienu.

Velenovský a. Vinikláf neuznávají určeJú rodu Frane
lopsis při druhu Hoheneggeri Schenk (ib. I. 17).

O blízkosti naši české flory Ie ku Wealdienu svědčí referát
W. Gotha.na o spisu Velenovský a Vinikláf: Flora cret.
bohemica, uveřejněný v Geolog. Zentralblatt z r. 1928. 8. 301
&1303: "Bea.chtenswerterscheintmir der Mischflora-Ckarak
ter der Perutzer Flora., die cenoman jet, aber, wie oben erwAhnt,
noch betrii.chlich [urasische bezw. Wealdformen enthilt".
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17. HIRSON.

(Dodatek.)

Ve své studii: Die Sudetische Kreideformation etc. I. Abth.
Die Westbohmisehe Kreide und die Kreide im ostlíohen Bseeín de
Paris. Jahrb. d. Geolog. Beiehsanstalt in Wien. 1915. s. 43, 126
129. Tab. 1.,11,111., srovnávali jsme po prvé naše ěeské pásmolabcd
s Néoeomienem a Urgonienem (Barrémienem). Bylo to zejména
v Hírsonu, kde pod tamním Aptienem spoěívaj! jako v české křídě

sladkovodní vrstvy písku, pískovce, slepence a [ílů, které francouzští
geologové určovali napřed jako AacMnilJ1l, (rozumí se "du Haínsut.",
podle Dumonta), později Wealdien (dle Lapparenta). Barrois
považoval tyto vrstvy za Néocomien a Urgonien (Barrémien).

Poněvadž jsme došli tehdejšími srovnávacími studiemi (1912)
ve Francii k tomu, že naše české pásmo II. jest aequivalentem zony
& Douvilleiceras mamíllare a Aptienu pod Ardenami (ib. 129-133),
usoudili jsme, že ěeské pásmo labcd v zšpsdočeeké křídě, rovněž

sladkovodní, a složené rovněž z pískovců, slepenců a jílů, je aequí
valent zmíněného Barroisova Néooomienu a Urgoníenu. Při

tomto srovnávání měli jsme již tenkráte na zřeteli Velenovského
studia "Květena ěeského Cenomsnu" týkající se hlavně flory
v oboru jílů, a lupků barrěmienského pásma Ic, (Zahálka: Die
WestMhm. Kreidef. etc. s. 128, 129), v němž klade Velenovský
váhu na to, že floru českého pásma Te charakterísují četné Dicotyle
dony (ib. s. 64) a poněvadž se tu po prvé v četném vývoji objevují,
myslí, že třeba hledati prvé Dicotyledony ve starších dobách (než ve
svém Cénomaníenu) a sice v evropském Wealdienu.

Poněvadž za našeho studia 1912 ve Francii a od toho ěaau až
do r. 1926. nebyla známa flora francouzského sladkovodního Néo
eomíenu-Wealdienu, až na několiknepatrných druhův Pays de Bray
z oboru Vala.nginienu, neměli jsme přesnější orientaci při podrob
nějším srovnávání našeho pásma Te s francouzskými horizonty Néo
comienu, jen na to jsme kladli důraz, že nejstarší horizont Néo
comienu, totiž Vala.nginien v české křídě zastoupen není,

Při tomto srovnávání jsme stanuli nemajíoe jiných podkladů,

Od té doby však studia naše pokračovala. Došlí jsme studiem vý
chodoěeskékřídy k tomu, že by bylo prospěšno z pásma Tabcd oddě

liti souvrství Id a přidružiti je ku pásmu II, jakožto pásmo Td+lI=
Aptien+Zone & Douvilleiceras mamillatum (Zahálka: Východo-
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OOský útv. kříd. II. 1921. s. 15.), a.equivalent to německého Gault
grůnsendu (ku pf. Zah. Die Sudet. K.reidef. II. s. 17. a j.).

Průběhemdoby počaly se objevovati důležité publikace o no
vějšíoh výU.umech v oboru Néooomienu v Evropě i jinýoh země-

dílech, zvláště nálezy o výskytu četnýohAngíosperm, zejména Dieo
tyledon v oboru svrchního Néooomienu, souhlasné 8 českou florou
barrémíenskou Ie a jejím aequivalentem gronským v Atane. Tím
nám bylo umožněno bližší určení nejspodnějších vrstev českékřídy,

vrstev Iab, Ic vzhledem k soudobým vrstvám západoevropským
a tím konečné její ustáleni v divisi ěeskoevropské.

O našem českém Néocomienu platí také úkazy, o nichž se zmi
ňuje Kayserve své Geologií 1924. s. 127.: "Dasz das Auftreten der
Unterkreide (Kayser spolu s Kilianem stoji na dvojděleni

křídy) fast immer mit einer Transgression zusammenfiillt, infolge
welcher die oft mit Konglomeraten beginnenden Kreídesehiehten
iibergreifend auf ii.lterenBildungenIíegen, Dies ist oft aueh dort der
Fall, wo wie im Bereiche des deutech-englíschen Wealds die tie~
K.reide aus SiiBZwasserablagerungen besteht."

My jsme ovšem - jak již řečeno - Valangini.en z české křídy

vyloučili. Viz také naši studii: Die Sudet. K.reidef. II. Die Nord
westdeutsche und die bohmísohe K.reide 1915. s. 76. a IV. Wealdien
v belgickém a čes. útv. kř. 1925. s. 9.

18. VÝVIN ROZDRU2ovÁNf A SROVNÁVÁNf ČESKÉHO
PÁSMA I.

Na srovnávání našich pásem české křídy od pásma II. až po
pásmo Xd. s zonami cizloh terrainů křídových nic se nezměnilo pod
statného průběhem našich studií. Jen u pásma I. a jeho SOUYTIlt<1

Ia, lb, Ic, Id, měnily se naše náhledy v této příčině, jak již bylo o tom
pojednáno. Teprve nyní se náhledy naše ustálily hlavněvlivem praci

Id

II I
I

1928 I

Id

II

1921I 1916 I
Zone á. Acanthocer&B

mamillare.

Étages ef zones.

Albien le plus
infér.,---'----llApt.ien.

Ha.uterivien.

V..langinien.

le

Iab
labcd.

Barrémien (Urgonien).
1-----,--------1

I
.. .;
~ ~

~'6
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Sewardovýoh 1926 a Carpentierovýoh 1927. Podáváme
tuto přehledně jak jsme srovnávali souvrství našeho pásma 1.
B horizonty cizíoh terrainů evropských ve chronologickém pořádku.

19. WEALDEN - D!tfVE JURA.

Pro historii stratigrafie české křídy je dobře připomenouti, že
anglický Wea.lden byl považován původně za nejvyšší horizont
útvaru jurského. Jeětě r. 1846 (D. Page Geology. Něm. překl, z angl.
Stuttgart. s. 68, 132) klade se Wea.lden, t. j. Waldthon a Ha.sting
Band spolu s Purbeoksteinem ku "Waldgruppe" jakožto nejvyšší
člen Jury. Podobnost sedimentů,zejména sladkovodních, podobnost
fauny a flory, učení to podporovaly.

Němečtí geologové Cotta, Roemer, Neumann, Gump
recht a podle nich i Geinitz (viz Zah.: Ceský útv. Id. v Saské
zátoce. 1924. s. 3--23. Tab.) měli naše pásmo 1. s jeho souvrstvími
a, b, e, tl za Wea.lden, dle tehdejšího učení za nejvyšš1 Juru. Teprve
později, vlivem Gie bla ustanovil se Geinitz na tom, změniti svůj
náhled. Spatřoval v pásmu I. větší podobnost s vrstvami křídy,

proto myslil, le nemůše náležeti k Juře, k níž Wealden tehdáž po
čítán, i odhodlal se přiřaditi je k Cénomanienu, (Více o tom v cito
vané studii 9 saské křídě.) Ze výskyt většího množství Dicotyledon
v pásmu Id (Aptien) u Niedersohony podporoval umístění pásma 1.
do vyšší křídy podle tehdejších zkušeností, rozumí se samo sebou.
Tím ale dán podnět k dalším omylům, Tak tvůroe kla88ifika.oe
francouzské křídy D' Orbigny vida, že geologové určují pásmo I.
jako Cénomanien, ssřadil Korycanské vápence (II) jakožto nejblíže
vyšší zonu i s jejúni zkamenělinami (Palaeontologíe stratigra.phique)
k Turoníenu. Bylo tedy položení prvýoh dvou pásem české křídy

v oboru franoouzské klassífíkeoe shora dolů následující:
Pásmo II, naše zona il. Acanthooera.s mamillare; podle

Geinitze Lower greensand, později Cénomanien (erreur); podle
D' Orbigny Turonien (erreur),

Pásmo I, náš Hauterivien Iab + Barrémien Ie + Aptien Id;
Geinitzdv Wea.ldien, později Cénomanien (erreur).

O pásmu Id a o pásmu II budeme jednati podrobně v příští

své publíkscí.

V Roudnici pod !tipem dne 18. července 1928.
3
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LE CRÉTACIQUE DU BASSIN ANGLO·PARI8IEN OCCI·
DENTAL ET DE LA BOH1WE. PARTIE 1. NÉOCOJrlIEK.

(Le Crétacique sudétique et fieS équivalents daM lei pays ooci-
dentaux de l'Europe Centrale. Tome V.)

Par C. Z"a h é I ka.

Résumé du texte tchèque.

Da.ne l'introduction il. la présente publication, nous av01\ll
esquillllé le développement du Néooomien dans le batlllin Anglo
Pariaien, puis nous aVOM paasé en revue les définitions du Néooo
mien employées dans diHérents pays et par différents auteurs, en
partioulier par lei! géologues D'Orbigny, Barrois, Haug, Gei·
kie, Seward, Jul. Cornet, Ewald, Kayser, Kober. Nous
acoeptons la définition et la subdivision que voici, prenant E'II

ccnaidération le Crétacique de la Bohême:

1
Barrémien (Urgonien) = le:

Néocomien Hauterivien = lab. 1 W ldi
V ID~";";" 1 es en.
a_~_n.

Ensuite, nous nous occupons du Wealdien anglais, com
prena.nt l'Aadown Sand, le Waldhurst Clay, le Tunbridge WeJ8
S...d et le Weald Cla.y. Les troill premi61'll termes ne sont pu
représentés daN le Créta.oique bohémien. Ce n'est que le Weal.d
Clay qui a Ion équivalent dans l&ti lIoll8ÎIl6S les plus anoiennes du
Crétaeique de la. Bohême, dans la zone lab, formée exolusivement
de dépôts d'eau douee, oomprena.nt les conglomérats la et les
grès lb, qui 800,t pour la plupart à pin gt'088i.er et ne contiennent
que rarement de très faibles lits d'argile sehisteuse, LeI! fonnationB
de deltae du Woo1d C1&y anglaill sont trè8 PUIM&ntee, att~t
jusqu'à. 305 mi en France leur épaisseur n'est déjà que de 25-30 m,
ce qui correspond t. la puissanoe de 1. zone lab du Crétaoique
bohémien qui est de 23--26 m dans la région de l'Ohfe. Quant
aux reste. organiques, on ne connaît dans les 81si_ lb que Temps
kya Schimperi Corda, qui est égaiement repréllentée dans le
Wealdien de l'Angleterre, de la France et du Nord-Ouest de l'Alle
magne.

Le Barrémien du Sud de l'Angleterre (§ 7) a oomme
équivalent dans le Crétacique de la Bohême la zone le. Cette for
mation est représentée en Angleterre par deux facies: le facies
marin appelé "Atherfield Clay" et le facies comprenant les dé
pôts d'eau douce et les dépôts marins, nommé "Punfield Beds",
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Le Bsrrémien la de la Bohême eat entièrement représenté par des
dépôte d'eau douce. Ce sont des grèe, généralement à grain. fin,
contenant des interoalatiot18 pUÏ88&ntes d'argiles llChisteuatl8; ces
dernièrell renfennent une riohe flore crétacée avec de nombreuses
Diootylédone.. Cette flore du Barrémien la de la Bohême avait
été envisagée comme oénomanienne, parce qu'elle oontient
beaucoup de Diootylédones, montrant, d'après les études de Ve
lenov.kt, une relllleDl.blanoe avec la flore trouvée au Groenland
à Atana (Atanikerdluk), que Heer oonsidérait comme cénomaaien
ne. Cependant, .uivant Iee recherches récenteB de Seward et les
considérations nouvellllll de pluBieW'll géologues (§ 8.), la flore
d'Atana, contenue dans les a88Î1lell immédiatement superpoeées au
Wealdien groenlandais (Kome, Upernivik), e8t une flore barré·
mienne.

Noua indiquons ensuite dans le § 9 que le Néooomien de
Potomac (Maryland) oontient également une grande quantité de
Diootylédonœ dans les &88i8es, dont la oompoeition est identique
à oelles du B&lTémien le de 1.. Bohême; il en est de même de I'Ap
tien Id de Niederschôna en Saxe. Le Néocomien portugais (Sa
porta pensait que c'est du Bsrrémien) oontient également beau
ooup de Dieotylédonee,

La flore du Barrémien le des Beskides (Carpathes) morsvee
ne contient pail de Dicotylédones, mais surtout des Filioinées, des
Conifbres et des Cycadéell; o'est pourquoi autrefois elle avait été
a.ttribuée au Wealdien. En Bohême, Velenovaky a observé que
dans une localité (Vyierovioe) ce sont les Diootylédones qui prédo
mment dans les ullÎ._ berrémiennee 10, tandia qu'à un autre
endroit du même niveau, oc sont Ies Conifères. Au Japon, une
looalité néoooznienne oonstituée par des &IIIÎ.lles allant du Barré
mien le à l'Aptien Id renferme des Filicl.tJ.ées, des Conifères et des
Cycadées; Ies Diootylédones font défaut.

Noua quittons l'Angleterre pour passer en France, à Wissant
et dans 168 envirol\l de Boulogne-sur-mer &fin de comparer le
Barrémien bohémien la avec les Argiles panachées de là-bas et le
Wealdien bohémien lab avec les Sables ferrugineux de là-bas. Les
alllli-. wealdiennes inférieures, les sables blancs et les argiles
réfractairee, ne sont pas représentées dans le Crétacique de la
Bohême. Nous comparons également les couches en question avec
leur équivalents dans le Pays de Bray à Beauvais.

Nos articles, §§ 16 et 17, complètent, en se basant sur la
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monographie très importante d'AIl. Carpentier parue en 1927,
nos oompareisons antérieures du Néocomien bohémien avec le
Néocomien français (Die Sudet. Kreidef. 1.). N011S y attiroIlS
l'attention sur la "Liste des espèces dans le Wealdien de Féron"
et nous y ajoutons l'énumération des espèces trouvées en Bohême
dans le Wealdien lb et le Barrémien le; nous arrivons Ala conclu
sion que la flore barrémienne de la Bohême 86 rapproche beaucoup.
quant à son âge, de la flore wealdienne de Féron. Les SSsi..... bar
rémiennes le de la Bohême contiennent de nombreuses Gleiohe
niées, dont la présence dans le Wealdien est soulignée par Car
pentier; notre formation possède 7 espèœs commune avec celle
de Féron, tandis que le Wealdien belge, quoique contigu Ir. ce
dernier, n'en a que 9.

Au cours de notre étude comparative du Créte.oique bohé
mien avec le Créte.oique des pays occidentaux de l'Europe centrale,
aucun changement n'a dû être' apporté à nos eonelusions eoneer
nant les zones allant depuis la zone à Douvilleieerss mamillare
II jusqu' à la zone à Inoceramus Cuvieri Xd. Ce ne sont que nœ
opinions relatives aux couchee de la zone labcd qui ont subit
quelques modifications par suite de l'insuffisance des études géolo
giques et paléobotaniques concernent le Barrémien le et l'Aptien
Id à l'étranger. Ce n'est que sous l'influence des travaux de Se
ward parus en 1926, de ceux de Carpentier publiée en 1927 et de
ceux d'autres paléobotaniciens et géologues que notre point de vue
concernant la détermination des &88ises Iabcd a trouvé sa juste
expression; la table § 18, 1928, le met en évidence.

Pour terminer notre comparaison, nous signalons dans le
§ 19 qu'au début de leur études stratigraphiques, les géologuee
allemands attribuaient l'équivalent de notre zone labcd en &xe
au Wealdien (Geinitz était le dernier à partager cette opinion).
C'était encore dans le temps, où en Angleterre le Wealdien été
attribué au sommet du Jurassique. Ce n'est que plus tard que
Geinitz modifia se. conception, surtout après avoir oonste.ter
qu'au point de vue paléobotanique la zone labed reasemble bien
plus au Cénomanien qu'à. une formation [uraeeique. Dana n08
études comparatives, nous avons déjà mis en évidence ces erretIl'S

et nous avons déterminé exactement la position stratigrsphique des
couches lab, le et Id.


