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J.

Křídový útvar v západním basinu anglopaříž

ském a v Čechách.

Cást 2. Aptien a Albien.

(Sudetský útvar křidový a jeho aequivalenty v západních
zemích Střední Evropy. Díl V.)

Napoal CEl\1lK ZAHÁLKA.

S I obr. v tekatu.

Předloženo dne 12. prosince 1929.

1. ÚVOD.

V prvé části této publikace srovnávali jsme Wealdien a
Barrémien v západním bassínu anglopařižském s týmiž etá
žemi v čechách. Tentokráte chceme srovnati následující dvě

etáže Aptien a Albien na obapolných stranách. Usazeniny
českého útvaru křídového velice se podobají soudobým UBl.I

zeninám jihoangliekým. Wealdien a Barrémien anglický má
převahou sladkovodní usazeniny; v české i v celé sudetské
křídě jsou výhradně sladkovodní (Ja b c). Na obapolných mí
stech převládají usazeniny písčité a jílovité a na obapolných
místech ukazu.ií usazeniny tyto na ráz deltový, v limanech
soustředěné.

Již při srovnávání české křídy tl belgickou poukázali
jsme na to, že ěeekě usazeniny písčité vykazují hojně kaolinu,
který se stal tmelem jejích a tím dán vznik dosti pevným
kvádrovým pískovcům. V Belgii však, a podobně v Anglii,
písčité vrstvy nevykazují kaolinu, často jim chybí tmel; proto
vrstvy takové bývají obyčejně ze sypkého písku složeny. To
platí i o Aptienu anglickém. Je-li někde v Aptienu poněkud

pevnější pískovec, má tmel jílovitý, slinitý, vápnitý, želeeitý.
K vádrové pískovce v dolní křídě anglopařížské chybí; jen ve
Vhtolk KráL Ce&- !lpol. Nauk. '!'t. II. Roň. 19:10
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Folkestone vyčnívají pevné a tvrdé zelenavé pískovce glauko
nitické nejvyššího Aptienu »Folkestone Beds- v pilířích, kvá
drovitě nad hladinu mořskou.•ISOll pevné pro IWŮj bohatý
vápnitý tmel. To však je pro Folkestone lokálním zjevem, upo
mínajícím na pásmo Itl na úpatí Orlických hor v Čechách.

Proč nemají pískovce Anglie kaolinu jako v čechách' Poně...
vadž chybí Anglii český věnec žulového horstva bohatého živ
cem. Proto také v anglopařížském bassinu křídovém není
kromě jižní Anglie více písčitých oblasti a delt, kdežto v če

chách několik, II to nejen z dob spodní křídy, ale i z dob křídy

svrchní. Archaiéké horstvo britského souostroví je omezeno
v poněkud větší míře jen na vzdálené od jihoanglické křídy

Skotsko a sousední Hebridy s různými rulami a sporými lo
kalitami intruaivn] žuly, podobně na Irsko a nepatrné okrsky
v sz. poloostrovech Walesu.

Chceme-li tedy srovnávati křídu západního bassinu
anglopařížského s českou křídou, třeba voliti v české křídě

oblast, anglickým vrstvám lithologicky nejpodobnější, a ta
kovou oblastí v české křídě je na prvém místě Oharecká oblast.

Je jisto, že podnebí pevniny středoevropské v blízkosti
padesáté rovnoběžky,49° ni 51° Y-!V. šíře, z Čech až do Anglie,
zaujímající tehdejší území Vindelicie a Armoriky, bylo v pe
riodě křídové velmi podobné. Již v předchozích svých srovná
vacích studiíoh, zvláště o Bavorsku, severní Francii a Belgii,
poznali jsme, jak každá větší změna v mechanickém složení
v oboru slinitých oblastí křídových v Ceehách, má též svou
pronikavou ozvěnu v řečených zemích a táž ozvěna jeví se
i v křídě jižIií Anglie. ·Tak po ukončení písčitých a jílovitýeh
náplavů spodního a středního Aptienu (Hythe beds a Sand
gate beds) v čechách a Anglii, následovala v obou bassineeh
sedimentace svrchních vrstev Aptienu v obou zemích, jež se
nám dnes jeví jako pevné a tvrdé glaukonitické pískovce »1;'01
kestone beds«, zvláště ve Folkestone, ve Wissantu (Francie)
a ve východních Čechách, zvláště pod Orlickými horami
u Mástí a Potštýna, Tato podoba v dělení Aptienu Id v Anglii
8 v čechách (Skutíčko) ji~tě překvapuje, neboř se jí nemťJie

vykázati žád,ná jiná země;.ani severní Francie, vyjma Will
santu, patrně pro malou mocnost Aptienu.

Hned nad Aptienem v Anglii i v české křídě, jako v ji-
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nýeh zemích střední Evropy, je nápadná pískovcová glauko
nitická zona nejspodnějšího Albienu: zona a Douvilleiccras
mamillatum II o skrovné mocnosti. Ve. Folkstone je mocn -st
:! lil, v čechách průměrně 3 m. Nato souhlasně na obou stra
nách následuje známá, převahou jílovitá zona a Hoplites inter
ruptus lIla s význačnou Cardita tenuieosta.

Tak jako v české křídě rozeznáváme ve vyšším Albienu,
t. j. v zoně a Mortoniceras rostratum (Sehlěnbaohia inflata)
lUb + IVa, facie slinité, písčité a spongilitové, právě tak vy
kázati lze tytéž facie v téže zoně na jihu Anglie. Je známo, že
jihoanglická křída je podobna severofrancouzské a obě české

křídě. Naproti tomu severoanglická křída od Norfolku, Lín
colnshire a Yorkshire podobá se více severoněmecké křídě; tu
je důležito připomenouti, že severoanglický Red chalk, zone
oť Sehlonbaehia inflata lUb + IVa, tak jako severoněmecký

Flammenmergel lllb + IVa, mají svůj soudobý aequivalent
v basalních pestrých břidlicích godulských v Moravských
Beskydách. Ze vrstvy spodniho Albionu II + lIla, bohaté
jehlicemi spongií, jsou aequivalentem Lhoteckých pískovců

Moravských Beskyd, bohatých týmiž jeWicemi, na to ukazuje
i jejich poloha stratigrafická.

Křída bassinu anglopařížského pokračuje ze severní
Francie přes Canal a Doverskou úžinu do jižní Anglie až do
Blackdown hills v Devonshire; nato směrem sv. okolo Oxfordu
k z. okraji Norfolku. Zaujímá dvě pánve: Harnphirskou II

Londýnskou pánev, obě značně pokryté terciérem. Z Norfolku
pokračuje křída přes Lincolnshire do Yorkshire k pobřeží Se
verního moře. Již v 1. části této publikace, jednající o Néoco
mienu, zmínili jsme se, že Wealdien a Barrémien zaujímá
v Anglii střed antiklinaly v kraji Weald a že má své pokra
čování přes Canal do širšího okolí Boulogne ve Francii
v Artoisské antiklinale. Po okrajích této antiklinály přikládá

se v řečeném kraji na Barrémien v úzkém pruhu Aptien l\

Albíen a i tyto etáže přestupují ve Folkestonu a blízko u Be
chy Headu Doverskou úžinu a Canal a zakončují se opět ve
franoouzském kraji Artois, obkličujíce tamní Barrémien
v okolí Boulogne. Celý tento pruh Aptienu s Albienem zakři

vuje se v nepravidelné ovální čáře, jE'jíž podélná osa má směr

od S7..-JV, příčná 08Il od JZ-SV. Druhý výchoz Aptienu
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a Albienu, rovněž úzký, ale dlouhý, jde z doliny Pays de Bray,
jižně od Beauvais přes Canal na ostrov Wight, k Dorchestru,
na Blackdown hills (v Devonshire), otočí se k sv. na Oxford.
až k Hunstantonu (po z. str. Norfolku) a končí v Lineolnshire
při z. okraji křídového útvaru.

Vrstvami dolnokřídovými vyplňovaly se a vyrovnávaly
se často rozsáhlé a hluboké nerovností terrainu, jejž zaujal
bassin křídový. Viděli jsme to nejednou v čechách, ale shledá
váme to i v Anglii. Tak na příklad u Kralup na Hostivém
v čechách došlo ku pokrytí karbonského povrchu pískovco
vého teprve za času Aptienu Id. Podobně pokryty jsou za
doby Id algonkické břidlice u Tuchoměřic. (B. Z ahá I k a:
útv. kř. v záp. Povltaví 1911, &. 41, 51.) U Kolína blíže Nebo
vid pokrývá Id rulu (Č. Z ahá I k a: Východočes. ú. kř, I. 17).
Ze transgreduje pásmo II. na starší útvary, to je známo po
celém jižním okraji křídy v Čechách. Zde v pobřežních okrscích
chová zejména cénomanienské druhy fauny. Vzácnější jsou
v české křídě okrsky, kde pásmo IIIb + IVa transgreduje na .
starší útvary, na př. na porfýr v okolí Drážďan. - Tytéž
zjevy jsou v Anglii. Známa je transgresse Aptienu Id na Juru
ve Wiltshiru a odtud na Farringdon (obr. při čl. 7), kde ob
jevují se již pobřežní druhy fauny jako v českém aptienu Id
ve východních čechách a které se shodují s pobřežními druh)"
Cénomanienu, který u le Mansu rovněž transgreduje na starší
útvary. V jv. Anglii transgreduje celý Albien (II až IVa) na
juru (G r a b a n, Geology II, 716). V Dorsetshire transgre
duje Albion na Juru, Trias a Perm (J u I. C o r ne t, Géolo
gie IV, 554). V Blackdownu transgreduje pásmo lUb + lVa
na Trias (B a r r o i 8: Rooherches p. 68).

Mocnost Aptienu anglického se oproti mocnosti Weal
dienu značně umírňuje, přibližujíc se mocnosti české-ho pásma
Id. Když pak nastávají za dob Albienu normálnější, praví
delnější poměry v usazování se mořských náplavů, pak jsou
také mocnosti anglických a českých zon podobné neb i shodné.

Co se týče vzájemných palaeontologických poměrů Ap
tienu Id v obapolných terminech křídových v Anglii a v (e

chách, tu nelze o nich mnoho říci. české pásmo Id ve své moř

ské facii východočeské není ještě palaeontologicky prozkou
máno; avšak ty druhy skrovné fauny, jež známe ze Skutíčka
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a Nebovid, mají podobný ráz rodů jako v Anglii a společných

druhů napočítali jsme 9 a může jich býti více. Viz o tom člá

nek 8. Floru Aptienskou Id, známou v české křídě od Nieder
sehčny, bohatou dikotyledonami, která má jen nepatrně druhů

pozůstalých z českého Barrémienu Ie, nelze srovnati s an
glickým Aptienem, v němž jsou sporé nálezy; chovají však
také dikotyledony.

Velmi důležito je pro palaeontologii české křídy, že
v Anglii u Farringdonu, jz, od Oxfordu, kde pobřežní Aptien
Id transgreduje na juru, právě tak jako česká pásma Id a II
často transgredují na starší útvary po jižním okraji bassinu,
chová nápadně cenomanské typy fauny křídové, právě tak.
jako chovají česká pásma Id a II mnohé druhy cenomanské
ve svých pobřežních, zvláště útesových faciích. Až budeme
jednati ve 3. části této publikace o francouzském pobřežním

Cénomanienu pásem IVb až VII z okolí le Mansu, pojednáme
zevrubně o Pobřežní a útesové fauně různých

k ř í d o v Ý e h z o n s tře d o e v rop s k )' c h, které hostily
druhy fauny, jež geologové často mylně za cenomanské pro
hlašovali proto, že chovají některé druhy z Cénomanienu
okolí le Mansu. V této části publikace seznáme již první re
presentanty oné pobřežní cénomanienské fauny v Aptienu Id.

Když jsme pojednávali o belgickém Albienu lUb + IVa
(Meule), ukázali jsme, jak český Albien má s ním dosti spo
lečnýeh druhů fauny, více nežli francouzský. Mnohem více
společných druhů má však český Albien s anglickým Albie
nem; u pšsma lUb + IVa 44 druhů. Bohatství fauny, zvláště

trpasličí, ve slinitojílovitých vrstvách Albienu (Gaultu) fol
kestonskěho i způsob zkamenění v pyrit (a limonit) a bílý vá
penec, zejména v pásmu lIla, je velice podobný onomu ve sli
nitojílovitých vrstvách pásma lIla v Čechách. Tato fauna
trpasličí i způsob zkamenění zachovaly se v české křídě i do
slinítojílovítých faeií pásem IX, Xabe a Xd v české křídě.

Proto geologové: R e u s s a G e i nit z měli na počátku svých
studií svůj Pliinermergel pásem IX a X za anglický Gault a
vyskytlo-li se jílovité pásmo lIla v Cechšch v ukrytých loka
litách, na př, v karbonských dolech ve Slaném neb v Kladně,

měly je geologové za Pliinermergel, 1. j. za slinitojílovité facie
vrstev IX, X. - Pásmo II je v Anglii chudo na zkameněliny.
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Naše pásmo II v Čechách vykazuje s jeho aequivalenteru
v obou stráních Pas de Calais 16 druhů společných.

Srovnáváním českých pásem křídových s zonami záp,
bassinu anglopařížského, přiblížili jsme se k obzoru, do něhož

kladou geologové rozhraní mezi spodní a svrchní křídou při

dvojdělení křídy. H a u g má, jak známo, trojdělení křídy. Na
značme rozhranní čáru u některých geologů a připojme nej
bližší zonu, která ji ohraničuje.

D' O r b i g n y 1842 a podle něho S chl ti tel' a jiní:
Svrchní křída. Cénomanien. IVb. Zone a Peclen asper.

Spodní křída. Albien. lUb + IVa. Zone a Ammon. inflatus.
Barrois 18í6 a po něm Lambert:

Svrchní křída. Cénomanien.IlIb + IVa. Zone aAmm. inflatu.~.

Spodní křída. Albien. lIla. Zone a Ammon. interruptus,
Haug 1908.

Svrchní křída. Sénonien.

Střední křída. Albien, Cénomanien, Turonien. II-X.

Spodní křída. Aptien. Id.
G e i k i e 1924; W o o d s 1913:

Svrchní křída. Albien. II. Zone of Douvill. mamillatum.

Spodní křída. Aptien. Id.
Grabau 1922. Lake a n d Rastall 1922:

Svrchní křída. Cénomanian. Zone of Ammonites varians. V.

Spodní křída. 'Albien. Zone of Pecten asper IVb.
Z tohoto přehledu je viděti, jak mají geologové různé ná

hledy o umístění rozhraničovací čáry mezi spodní a svrchní
křídou, Kdybychom chtěli také my v (echách zavésti dvoj
dělení křídy na spodní a svrchní po způsobu anglických geo
logů, vzhledem k tomu, že jsou nám geologické poměry an
glické křídy nejbližší, tu bychom spatřovali nejostřejší roz
hraničovací čáru mezi pásmy Id a II, zcela podle slov geologů

L a k e 8 R a s t 8 II a (Geology II. 1932, p. 428): »The Lower
Cretaceous consits chiefly of sands and clays, in part of freseh
water origin and in part marine«, (U nás v Id part marine.)
Takové dělení má v Anglii G e i k i e a W o o d 8, jak v pře,

hledu naznačeno.
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naše pásma lUb a IVa v jednu zonu a Sohlonbachia inflata,
my je přece povedeme každou zvláště, poněvadž každé z těchto

pásem má svou cenu v technické praksi. Ukázali jsme nejed
nou, že místy i v cizině dělení toto provésti by se dalo, zvláště

v Bavorsku. Příjemným překvapením bylo pro nás, když jsme
v západních zemích nalezli někdy v aequivalentních zonách
některá význačná souvrství neb lavice, na př, Xa, Va, IVm,
IVř, z Poohří.

Rozhraničování křídy v etáže různí se značně u geologů.

Ukázali jsme na to již v 1. části této publikace a potvrzuje se
to i v části 2. Příčinou toho jsou různé poměry lithologické
aneb palaeontologické v terminech křídových, na nichž zalo
žili místní geologové svá dělení. Bylo by v zájmu goeologie,
aby tyto rozdíly byly zrušeny dohodnutím geologů.

Původně bylo dělení křídy v zony a etáže provedeuo
v každé zemi na základě lithologiokém. Teprve později přihlí

želo se ku palaeontologii zon a etáži a určovány aequivalenty
v různých zemích. Rozšíření druhů fauny i flory není ale
v každé zoně a etáži stejné, proto určování aequivalentních
vrstev rozliěných zemí vedlo často k velkým omylům. Růz

nost druhů objevuje se někdy již v jedné a téže zemi při od
chylných faeiích vrstev, tím více v zemích sousedních a zvláště

vzdálenějších, jakým je vzhledem k západním zemím značně

uzavřený český bassin křídový. Ani cephalopody, zejména
Ammonity v tom srovnávání někdy nevyhověly, jak jsme do
kázali na př. u pásma IX. v Čechách (Die Sudet. Kreidef. etc.
1915, 1. 41). Však i v cizině' dochází se k podobným zkušeno
stem, jak svědčí úvaha W e i gel t o v a (Der Geologe 1927,
s. 1071): »Es ist charakteristisch fur die palaeontologieehe
Forsehung der letzten Jahrzehnte, mit welcher eisernen Ener
gie man síeh an die Gruppe der .Ammoniten geklammert hat ..
Die gleichzeitigen groben F'lachwaeserabsřttze entziehen sieh
obendrein meist der biostratigraphischen Gliederung durch
Ammoniten, BQ daB zwischen ihnon uml der gutgegliederten
Ammonitenfacies groBe Unklarheiten bestehen ...«

Již R e u 8 s o v i bylo známo (Kreidegebilde 1844 s. V),
že v západních zemíeh Evropy panují různé poměry

u stl' j n o dob Ý ch z o n v ohledu palaeontologickém, když
píše: »Finden doch in verschiedenen Landern die groBten
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Dilferenzen im Niveau des Vorkommens einzelner Thierreste
Statt,« Z toho soudí, že i mezi Cechy a zeměmi západními bu
dou velké rozdíly ve fauně i floře stejnodobýeh vrstev: »indem
diese gleichzeitig eine oft sehr versc.hiedene Fauna und Flora
besitsen«,

F r i č, který si po R e u s s o v i, G e i nit z o v i,
S chl ij n bac h o v i a G li m b lov i vzal velkou práci se
srovnáváním českých vrstev křídových s vrstvami křídovými
ve Francii, Anglii a Německu po stránce palaeontologické,
došel ve svých Bělohorských a Malnických vrstvách r. 1879,
s. 7 k tomuto výsledku: "V zemích těchto usazovaly se ve stej
nou dobu vrstvy za zcela jiných poměrů a vyvinula se tam
v stejné době i zcela jiná zvířena nežli u nás v Cecháeh.«

Seznam literatury angZické a [rancouzské,
na niž se autor v této publikaci odvolává.

B a I r o i s C h. Sur le Gault dans le bassin de Paris.
Extr. d. annales d. l. Soo. géo1. du Nord. 1874.

Bar r o i s C h. L'age des »Folkestone beds« du Lower
greensand, Extr. d. ann, d. l. Soc. géol. du Nord. Lilie 1875.

Bar r o i s Ch. 1875. Age de couches de Blackdown.
Bar r o i s C h, Reoherches sur le terrain crétacé supě

rieur de l'Angleterre et de ľIrlande. Lilie 1876.
Bar r o i SI C h. Mémoire sur le terrain crétacé des

Ardennes et des rěgions voisines. Lille 1878.
C o r ne t J u 1. Compte-rendu de la Session Extraordi-

naire d. l. Soc. géo1. d. Belgique. Liége 1905.
G e i k i e A., Text-Bock of Geology. II. London 1924.
G r a b a u A. Textbock of Geology. II. London 1920.
Fit t o n W. H. Obsorvatíons on some of the strata etc.

London 1836.
H a u g E. Traité de Géologie II. Paris, 1908-1911. 1927.
L a k e Ph. a n dRa s t a II R. A text of Geology. Lon

don 1922.
W o o d s H. Cretaesous Lamellíbranchía of England.

I, II. London 1904-1913.
Geological Survey: Geological map of the Br;

tisch Islande 1912.
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Service d. 1. Carte géol. det. d. I. France:
Carte géologiqua de la France. Ech. 1 : 1,000.000

a jiné v textu uvedené publikace a mapy.

3. Etage Aptien v okolí Folkestone Id.

Mnozí geologové přidružují Aptien k Albienu (Gaultu);
na př. Ley mel' i e, R a u I i n, E w a I d, Str o m b e c k,
Schloenbach, Barrois (SUl' le Gault p. 56).

Geologové angličtí, kteří dávají někdy Aptienu širší po
jem než ve Francii, vkládají Aptien z části neb zcela ve svůj

Lower Greensand a tento Lower Greensand považují ZD

svrchní Néooomien čili za vyšší oddíl svého Lower Cretaeeous
(G e i k i e, G r a b a u, L a k e, R a s t a ll, W o o d s, Fit t o n
ete.)

Lower Greensandem, t, j. spodním zeleným pískovcem,
nazývají se v Anglii vrstvy převahou zelenavých pískovců,

uložených mezi 'Yealdenem a Gaultem. Jsou to podle Fit t o
n o v a dělení:

Folkestone beds. I
Sandgate beds. ~ Lower Greensand (čili Aptien
Hythe beds, J v širším slova smyslu u Fit t o na).
Atherfield clay.
V prvé části této studie, v níž pojednáno o Néocomienu,

bylo vysvětleno, že Atherfield clay náleží Barrémienu (Ie).
Bar r o i s (L'áge des »Folkeetone beds« 1875) shledal,

že nejvyšší část Folkestone beds o mocnosti 2 m jest francouz
ská zona nejspodnějšího Albionu: zone II Douvilleiceras ma
millare (II.). Tato se nyní vede samostatně jako nejnižší část

Albienu anglického, jakožto Mamillatus bed of Folkestone a
název Folkestone beds přenáší se jen na jeho část skutečně

Aptienu náležející.
Oddělíme-li tedy od Lower Greensandu zmíněné dva ho

rizonty le a II, zbude v něm náš Aptien, ve smyslu francouz
ské klassifikace, s těmito horizonty:

I 3. Folkestone beds.
Aptien, Id. {2. Sandgate beds,

I 1. Hythe beds.
Povšimněme si složení těchto vrstev.
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4. Hytke beds.

Po jz. straně Folkestone, u obce Hythe, má zona tato
žluté do zelena písky a pískovce, často slinité neb jílovité a
vápnité pískovce, podle geol, L a k e též vápence šedé do
modra. Mezi Hythe a Maidstone má mocnost 20 m až 25 m.
Na z. odtud roste mocnost značně až do 60 m a 65 m a horní
vrstvy písku chovají hnědé cherty. Hythe beds vykazuje tyto
druhy tauny podle G e i k i e, H a u g a, Bar r o i se, C o ['
ne t a:

Parahoplites Deshayesi.
Douvilleiceras cornuelianum.
Holcostephanus Hambrovi,
Macroscaphites gigas a Hilsii.
Crioceras (Ancyloceraa) Bowerbankii.
Nautilus pseudo-elegans,
Belemnites semicanaliculatus.
Aetínoeamax brunsvicensis.
Plicatula placunea.
Exogyra Couloni (sinuata).
Exogyra aquila (sinuata).
Trigonia omata a alaeformis.
Terebratula eella a oblonga,
Serpule«.
Zeilleria tamarindus.
Débris végétaux.
Na ostrově Wight je zona ta zastoupena pískem od Wal

pen (Walpen Band), vyznačující se druhy Parahopl, Deshay
esi, Macrosc. gigas a Hilsii, Criocer. Bowerbankii.

Až na malé výjimky chová Hythe boo" tytéž druhy
fauny jako nejblíže vyšší zona Sandgate beds, zejména jsou
společné Lamellibranchie. Proto H e n r y W o o d s ve své
monografii »Cretaeeous lamellibranchia of England«, London
1913, uvádí tuto společnost z Hythe berl" a Sandgate beds
z kraje Weald a ostrova Wight. (Připojili jsme W o o d s o v y
citáty o české křídě u R e u s s a, G e i nit z e II Fr i č e.) :

Nuculana spathulana Forb.
Nueula planata Deeh.
Nueula sp, (simplex Gard. non Desh.),
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Anomia eonvexa Sow.
Anomia laevigata Sow.
Anomia pseudoradiata D'Orb. = A. rsdíata Sow.

U R e U S S a z pěs, lUb v Peruci, u F r i č e ve lUb na Bílé
hoře (a v VI v HošteeT).

Arca Dupiniana D'Orb,
Barbatía aptiens Piet. et Camp.
Barbatia (SeaphulaT) Austení Forb,
Grammatodon securis Leym.ř

Cueullaea Cornueliana D'Orb.
Cucullaea Fittoni Piet et Camp.
Cucullaea Forbesi Piet. et Camp.l
Pectunculus marullensis Leym.
Trigonia earinata Ag.
Trigonia caudata Ag.
Trigonia nodosa Sow.
Trigonia ornata D'Orb.
Trigonia vectiana Lye.
Modiola aequalis Sow. u Reussa ze IVb (lVe)

z Drahomyšle.
Modiola rugosa Rom,
Modiola subsimplex D'Orb,
Modiola (Brachydontes) vectensis Woods,
Crenelia bella Sow.
Septifer Iineatus Sow.
Dreissensia lanceolata Sow. = MytHus laneeolatus Sow.

u Reussa z II v Korycanech.
Plíeatula Carteroni.a.na D'Orb,
Plieatula plaeunea Lam.
Pecten (Syncyelomena) orbicularis Sow.ř

Pooten Cottaldinus D'Orb.
Peeten (Chlamys) Robínaldinus D'Orb,
Pecten (Neithea) atavus Rěm.

Pecten (Neithea) Morrisi Piet. et Ren.
Hinites Favrinus Piet. et Roux.
Ostrea canalieulata Sow. = Exogyra lateralis Reuss.

Podle R e u s S a ve II, llIb + IVa, IVb, Va, V, IX, Xa, Xabc.
. Podle G e i nit z e ve II, lIla, lUba, lIIb + IVa, IV

až do Xabc.
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Cyprina Sowerbyi D'Orb.
Cyprina , vootiana Forb.
Lueina ap.
Sphaera eorrugata Sow.
Unieardium 1 oompressum Woods.
Unica.rdium veetense Woods.
Thetironiana minor Sow.
Tellina Carteroni D'Orb.
Tellina (Linearía) sp.
Mactra sp.
Ptychomya Bobínaldina D'Orh.
Cyprimeria (Cyclorisma) parva Sow.
Cyprimeria (Cyclorisma vootensis Forb.
Clementia (Flaventia) Rioordeana D'Orb,
Protoeardia anglica Woods.
Protoeardía sphaeroidea Forbt
Cardium lbbetsoni Forb.
Corbula striatula Sow.
Pharus Warburtoni F'orb,

Panopaea gurgitis Brongn, Jest podle Reussa ve II,
IYa, IVb, Va, IX, Xabc. Podle G e i nit z e ve II, IX, Xabc.
Podle F r i č e v Id ve Skutíčku, v IX, Xabc.

Panopaea mandibula Sow. Podle F r i ě e v IX, Xabc.
Podle G e i nit z e v Xabc.

Panopaea sp.
Martesia prisca Sow.
Plectomya anglica Woods.
Anatina (Cercomya) gurgitis Piet. et Camp.
Thracia Bobinaldinat D'Orb,
Thracia rotundata Sow.
Pholadomya Oornueliana D'Orb.
Pholadomya gigantea Sow.
Pholadomya Martini Forb.
Goniomya Archiaci Pict. et Ren.

5. 8andgate beáe.

Tato zona má u Sandgate jí1o~ité písky glaukonitické,
zelené, na spodku vrstvu s fosforitovými konkreCemi. Moc-
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mořského, vzdoruje znamenitě rozpadu a pilíře jeho vyčnívají

svisle do výše 2 m nad hladinu mořskou. Tyto pilíře nesou
na temeni svém ještě 2 m méně pevného pískovce zelenavého,
který náleží zoně II Douvilleiceras mamillatum II.

Pískovec F'olkestone beds složen je hlavně z křemenných

zrn, ponejvíce oblých, čirých, méně 7Jutýoh neb šedých. Po
křemenu je nejvíce zrn glaukonitických, zelených, jemných,
pocházejících z rozbitých koster spongií. Osamocená glauko
nitická jehlice spongií je vzáop.á. Více je jehlic křemičitých.

Tu a tam zlomek z bilé vápencové lasturky. Slinitý šedý neb
vápencový bílý. tmel spojuje předchozí minerály. Šumí mooně
v kyselině. Jemu nejpodobnější je pískovec glaukonitický na
úpatí Orlických hor, na př. v Mastí u Opočna. Pískovce užívá
se ke stavbě pobřežních zdí, na dlažby a štěrk silniční. úhrnná
mocnost zony činí až 24 m.

Ve středu kraje, u Saltwoodu, jsou bílé, žluté a hnědé

písky a nepravidelná lože železné rudy. Tu dosahuje mocnost
až 30 až 50 m, Na ostrově Wight je Sand-rock Group aequi
valentem Folkestone beds,

Zkameněliny jsou ve Folkestone beds vzácné, Bar r o is
(L'áge des Folk. heds, 1875, p. 24) jmenuje odtud:

Peeten Baulianus = P. (Chlamys) elongatus Lam.
u Woodsa. Podle Woodsa = Reussovu P. comans Roem. z pás.
II. a mimo to = Reussovu P. obliquus Sow. v lIIb + IVa.
Dále se rovná Geinitzovu P. elongatus Lam. z pšs, II, TIIba,
IVa, IX, Xab.

Peeten laminosus = P. (Syncyclomena) orbioularia Sow.
u Woodsa. Tento druh rovná se podle Woodsa Reussovu P.
orbicularis z II, lIIb + IVa, IVb, IX; dále Geinitzovu P. la
minosus MIUlt. z lIIba, II, a Fričovu P. laminosus z lIIb (na
Bílé hoře).

Pecten Dutemplei = P. Chlamys) Robinaldinus D'Orb.
podle Wood8ll.

Ostrea canalioulata Sow. = O. lateralis Nilss. podle
Woodsa. Podle téhož = Reussově Exogyra lateralis z lIIb +
IVa, IVb, Va, IX, Xabcd, (117). = Geinitzově O. (Exog.)
lat. z II, lIIa, až do Xabc; = Fričově Exogyra lat. Reuss
z JI, JIIb + IVa až IX a Xabc. .

Ostrea aquila = Exogyra sinuata Sow. = E. Couloni
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Defr. Bar r o i II shledává, že tyto druhy jsou málo karakteri
stieké, poněvadž jdou po většině i do zony II II Amm. mam.
Sama Ostro aquila, tak význačnápro Aptien, jde též do zony ll.

Také u nás v čechách je známo, že mnohé druhy jak
z českého, tak i z francouzského Aptienu Id jdou do pásma II
II Douv, mam. v Čechách. (Srov. Zahálka: Východočes. ú, kř,

II, 20, 21.)
JuJ. Co r ne t (Géologie, IV. p. 547) jmenuje z Folke-

stone beds tyto druhy:
Avicula pectinata D'Orb. = Pteria Cornueliana D'Orb,
Exogyra Oouloni = E. sinuata Sow. = O. aquila Brongn.
Neithea (Pecten) atava ROm.
Neithea (Peoten) Morrisi Piet. et Ben.
Ostrea frons Park. = O. diluviana L.
Terebratula pseudojurensis.
Zmíněná Sand-rock: Group chová:
Desmooeras Beudanti. •
Plicatula Carteroniana D'Orb.
Lima paralJela Sow.
H. W o o d s ve své monografii »The cretaceous Lamelli

branchia of England«, London 1913, popisuje z Folkestone,
pak ze Sand-rock a Carstone, tedy z Wealdu a ostrova
Wightu:

Nueulana Maríao D'Orb.
Pectunculus umbonatus Sow. = P. U. u Reussa ve II.
Trigonia nodosa Sow.
Trigonia aliformis Park. = u Reussa v IX., u Geinitze

v IX., u Friče v IX. a X.
Yodiola eaqualis Sow. = u Reussa ve IVb.
Peeten (Syncyclonema) orbieularis Sow. = u Reussa P.

orbo + P. laminosus Mant. z II, lUb + lVa, lVb, IX. =
u Genitze P. lam. v II, lIIba, IX. = u Friče P. lam. lIIb
(Bílá Hora).

Pecten (Neithea) quinquecostatus Sow. = u Reussa ve
II, IVb, IX, Xabe = u Geinitze ve II, IIIba, Xube.

Pteria peetinata Sow. (Avieula p. Sow.)
Ostrea diluvia.na L. (= earinata Lam. = Frons Park).

U Reussa ve II, IX, Xa. U Geinitze ve II, Ulba, IV, V, IX,
Xbr. U Friče ve JI, IX, Xabc.
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~Jxogyra sinuata Sow. (aquiIa Brongn).
Lima (Mantellum) parallola Sow.
Gervilia sublanceolata D'Orb.!
Inoceramus Salomoni D'Orh.
Astarte sp.
Anthonva eantiana Wodds...
Thetironia (Thetis) minor Sow.

Corbula striatula Sow. == II Friče v IX (Krieslingsw.)
a X (Chlomek).

Panopaea guritis Brongn. (== P. plicata Sow, == I.J.
noecomiensie Leym.) U Reussa v II, IVa, rve, va, IX (Krei
bitz) , Xa, Xabc. U Geinitze v II, IX (Kislingsw.), Xabc.
G Friče VII (Vehlovice), Id (Skutíěko).

Panopaea mandibula Sow. == U Geinitzo v 'Sbc; II Friče

v IX. a X.

'l'. Aptien u Farrinqdonu,

Lower GrooILS8Dd of Farringdon,

Farringdon graveI.

Viz přil, obr.: Coupe de Farringdon par Ch. Barrois,
Recherches s. 1. ter. crétaeě sup. d. l'Angleterre. 1876.

Jz. od Oxfordu, mezi obcemi Farringdon a Uffington, je
vyvinuta zvláštní faeie Aptienu, která nespočívá jako oby
čejně na svém vlastním základu, Barrémienu Jc, nýbrž, jak
jsme již v úvodu podotkli, transgreduje při někdejším pobřeží

mořském na starší útvar, na Juru. Je tu tS·ž zjev' jako v (~e·

eháoh, kde Aptien Id transgreduje někdy při pobřoži mořském

(východoě. křída) neb při jezerním souostroví Kralupském
(západoč. křída) na cizí útvar; na pře v Kralupeeh na Carbon
(B. Zahálka: Kř, ú. v záp, Povltaví. ]911. s. 41), u Tueho-
měřic na algonkiu (ib. s. fl]), v okolí Kolína, na pře v Rado
vesnici, na rule (C. Zahálka: Východ. ú. kře I. s. ]7 aj.,)
aneb ve Francii v Blangy na siluru (nreeambrien) (Č. Z a
h á I k a: Die Sudet, Kroidef. etc. I. p. ]30.).

Taková transgrese vrstev na cizí útvar má přirozeně za
následek vytvoření odchylné facie nejen po stránce litbo
logické, ale u mořských usazenin i po stránce zoopalaeontolo
gické.•Jiná hornina v podkladu a na pobřeží poskytla jinSr
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materiál pro usazeniny a tyto okrsky pobřežní - často úte
sové - poskytly domov často velmi odchylné fauně, která
milovala pobřeží a útesy skalní. Dokázali jsme ve svých stu
diích o české křídě, že taková pobřežní fauna udržela se v pn
dobných prostředích průběhem několika zon a etáží od Ap
tienu Id až do nejvyšších zon Turonienu Xd. Tytéž zjevy
vyskytovaly se i v cizině. Tentokráte to spatříme při Aptienu
Id ve Farringdouu,

•

•
,..... .,....

ÚJupe de JO.rringdon 1""'- " ........

, ~

'&AJI. "" l-J~"Sll"

Vysvětleni ku Barroisovu
p r o I i l u od FaLt'ringdonu.

7. La crade a TeLr'ebratulina gracilis IX. 30 m,
6. La eraie a Inoeeramus labíatus VlIL 20 m,
5. L'1I88Í8e a Holaater subglobosus Vb-VII. 50 ID

Zone du Chlorttíe marl Voa. 3 m l J. n'.1 pas obeervé
Zoul.' a Pecten ~r IVb, 1'50 mrl.. a/tI.urement.

4. Oaize a Ammonites inřlatus IIIb + IVa. 15 m.
3. L'a.rgile du Oault iI. Amm. interruptus lIla.

Zone a Amm. memlllaris l[ (nepřístupna),

z. Aptien, Farríngdon gravel Id. 30 m.
1. Term.i.n jUT_ique.

Nord..

Aptien u Farringdonu - zvaný též »Farringdon gra
vl'l« - složen je z hrubozrnných pískovců až slepenců železi
tých s vápencovými lavicemi a s vrstvami oblázků různěho

stáří. Mocnost jeho měří asi 30 m. Skládá výšinu Furze
HiIIs mezi Farringdonem a U ffingtonom. Sklon vrstev 10 až
20 na JY. (viz přil. obr.),

Fauna tohoto Aptienu má mnohé členy, které jsou vý
značily pro belgický a francouzský Cénomanien, Neboř bel
gický a francouzský Cénomanien transgredují tak jako vest
fálský, často na starší útvary při bývalém pobřeží mořském

i vyhledávaly jeho okrsky často druhy fauny pobřežní, známé
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již dávno z pobřežním okrsků Aptienu a Albienu v Anglii,
Belgii, Francii, Bavorsku, v Ceehách a Sasku.

Je přirozeno, že geologové berouce na počátku svých
studií hlavní ohled na zkameněliny, považovali Aptien Id
u Farringdonu za Cénomanien, právě tak, jako to činili

geologové celé Sudetské křídy u pásma aptienského Id, albieu
ského II, III, IVa atd. Než stratigrafie rozhoduje jinak.
Podle přiloženého Bar r o i s o v a profilu (viz obr.) násle
duje do výše l'argile du Gault lIla (pásmo II II Douv. ma
milluro nepřřstupno) II nad tímto vládne naše pásmo spongi
litů lIlb + IVa. Proto je Farringdon gravel Aptien Id. Tak
soudili již geologové G o d w i n - A u stl' n, Me y I.' 1', G I.' o I ll

g i cal S u r v I.' y, považujíce je za Lower greensand. (B a r
l' o i tl: Rooherches 143.)

Podáváme především seznam zkamenělin Farringdon
ského Aptienu, jež uvádí Bar r o i s (ib. ]4;») podle autorů:

Meyer, Godwin-Austen, Davidson, Sharpe,
Ph i II i p s, Co t t e a u. Připojujeme důležitějši cizí lokality
z Belgie, Francie, čech, kde se tyto druhy také vyskytují,
s připojením zony neb étage,

B = Belgie, S = Sarrasin IVb v Bellignies (Francie),
F = Francie, Č = čechy, a = Aptien, al = Albien, c =C~

nomamen.

Reptiles.
Turbo munitus Forbes.
Area Dupiniana D'Orb. F = a
Lima Cottaldina D'Orb. (= parallela Sow.) F = II

Lima dichotoma Reu8S. Č = IX, Xbe, X.
Lima Orbignyana Math.

Spondylus Roemeri Desh, (= striatus Sow. = radiatus
Sharpe.) F = lUb + IVa, o, B = IYb, Va. Č = II, lUb,
IIlb + IVa, IVb, YIII, IX, Xa, X.

Plicatula asperrima IYOrb.
Prcten Dutemplei D'Orb.
Prcten Robinulrlinus D'Orb.t 13 = IYb, v».
Ostrea maeroptera Sow. (= diluviana L.) F = a.
Ostrea Ricordeana D'Orb.1 (= diluviana L.) F = c.
Ostrou diluviana 1,., pokračuje v Anglii až do Cěnoma-
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nienu a v České křídě má velké rozšíření od pásma II. až
do Xa.

Ostrea halistoidea Sow. (== Exogyra eonica Sow.)
F == Id, ft, IVb, V, Co B == lIIb + IVa, Va. S == IVb. Č == II,
lIIba, IVa, V, VIII, IX, Xa, Xd.

Ostrea ooniea Sow. (== Exogyra c, Sow.). F == Id + II,
lUb + IVa, c. B == Va. Č == II, lIla, lUb + IVa, IVb, V,
VII, Xa, Xbc. V Anglii jde až do c.

Ostrea lateralis Nilss, (== O. canaliculata Sow.). 1<' == c.
B == Va. Č == II až do X. V Anglii jde přes c, až do nejv. zon
Sénonienu.

Thecidium Farringdonense Meyer.
Terebratella trnncata Sow. F == a. S == !Vb.
Tcrebratula Robertoni D'Arch. F == (I.

Terebratula 'I'ornacensis Dav. (== biplicata Defr.).
S == IVb. 1<' == IVb. Č == ms, V, IX.

'I'erebratula Tornacensis Dav. var. Roemeri D'Arch.
F== a.

Terebratula praelonga Sow. F == a.
Terebratula depressa Lamk. (== Nerviensis D'Areh.)

F == Id, a. B == IVb, Va. S == IVb. Č == IIIb?
Rhynochonella depressa Sow. F == n, (J. S == IVb.

Č' == II, !Vb.
Rhynchonella nuciformis Sow. Č == II, Xc.
Rhynchonella latisaima Sow. F == a. Č == II, Xe,
Rhynch. latissima Sow. var. dichotoma Sharpe,
Cidaris Farringdcnensis Wright. F == a.
Cidaris vesiculosa Goldf. F == a, o. B == IVb, Va.

S == !Vb. Č == II, lUb, IVa, IVb, V, IX, Xa-d.
Peltastes Wrighti Cottoau (Forbes).
Gonyopigus voisin du Menardi Ag. F == c. B == IVb.
Četné Spongie a Bryozoi necituje Bar r o i B, poněvadž

se nehodí ku srovnání s jinými terrainy ; avšak ve své publi
kaci: Mémoire s. 1. terr. crét. des Ardennes, p. 255 a 256,
jmenuje mimo jiné dvě spongie společné aptienu ve Farring
donu a v Blangy ve Francii, které se zároveň objevují v české

křídě; jsou to:
Manon peziza Goldf. Rc u s s nalezl tento druh 'v po

hřežním pásmu Xbc v Kučlinč a Žilinco, alo Poč t a ji {X'-
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pisuje z pobřežních vrstev pásma II v Kamajku a Krakova
nech a mimo to v pásmu VIII u Lenešic.

Seyphia furoota Goldf. R e u s s nalézal tento druh ve
vrstvách Xb v 2ilince, avšak Poč t a shledal jej (Peronela L)
v pásmu II u Kamajku a Zbislavi.

Všecky lokality jmenované v Anglii, ve Francii a v ée
eháeh jsou pobřežní okrsky, jmenovitě útesové facie.

Bar r o i s píše (ib. 144): »Leur faune crétaeée et leur
position inférieure a l'argile du gault les range d'une maniěre

positive dans l'aptien.
Ce fait ne diminue en rien l'analogie si étonnante de la

faune de Farringdon et de eelle du Tourtia (IVb) , notam
ment du Tourtia connu dans le Nord de la France sous le
nom S ar r a s i n (IVb). L'analogie entre la faune du Sar
rasin (IVb) et oelle de Farringdon (Id) est trěs-grande; ee
gisement a un fuciěs cénomanien, la plupart des fossiles sont
cependant aptions.

II est remarquable de constater combien les eonditions
d'existence influent sur la faune, et eombien cette influeneo
l'emports sur l'action du temps,

La faune de Farringdon présente des
I o r m e s cénomaniennes d a n s un gisement
ap t i e n« (ib. 146).

Třeba ještě připojiti ony druhy fauny, jež uvádí
W o o d s (Cret. Lamellibranchia of England, p. 434 a j.) vý
slovně z aptienu Farringdonu a připojme k nim ony lokality,
které sám W o o d s jmenuje v české křídě u R e u s s e, G e i
n i t z e a F r i č e, poukazuje na stránky a obrazce děl do
tyčnýeh autorů.

Barbatia marullensis D'Orb.ř Jde v Anglii přes Céno
manien až do Sénonienu.

Septifer lineatus Sow. (Mytilus Cottae Reuss i Geinitz).
V Anglii pokračuje výše přes Cénomanien až do zony of Bel
mueronata, Rauss = Xa, Xabc. Geinitz = II, IITba až Xabc
Frič = Xabc.

Spondylus striatus Sow, pokračuje v Anglii až do Céno
manienu. Reus = II, lUb + IVa, IVb, Xa. Geinitz = IUba.
IX (útes f.). G e i nit z ov i byl tento druh »Leitfossil fiir
Cenomane Schiehten«. Nyní jej shledáváme v aptienu Anglie.
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Pecten (CWamys) Robinaldinus D'Orb., postupuje
v Anglii až do Cénomanienu.

Peeten (Neithea) atavus ROm.
Peeten (Neithea) quinquecostatus Sow. pokračuje v An

glii až do Sénonienu. Reuss = II, IVb, IX, Xabe. Geinitz =
II, IlIba, Xabe.

Ostrea canaliculata Sow. (= lateralis Nilss.), pokračuje

v Anglii až do Danianu. Reuss = II, IlIb + IVa, IVb, Va,
V, IX, Xa, Xabe. Geinitz = II, IIla, IIIba, IIIb + IVa až
do Xube. Frič = Id + II (Skutíčko), IlIb až IV, IX, Xube.

Ostrea diluviana L. postupuje až do Cénomanienu
v Anglii. Reuss = II, IX, Xa (sem patří i O. carinata).
Geinitz = II, IlIba, V, IX. Frič = II, IX, Xabe.

Exogyra sinuata Sow. (= E. aquila D'Orb. = E. Cou
loni Defr.). Viz dále.

Exogyra conica Sow. (= haliotoidea Goldf., = plicatula
u Gein. a Reussa). Jde v Anglii až do Cénomanienu. Reuss =
ll, IVb, Xa. Geinitz = lIla, IIIba, IVa, Xabe.

Lima (Plagiostoma) ap. cf. villersensis! Piet. Lokální.
Lima (Mantellum) farringdonensis Sharpe. Lokální.
Lima (Mantellum) parallela Sow.
Pteria (Oxytoma) Cornueliana D'Orb. postupuje v Anglii

do Turonienu.
Myopholas sp. cf. semicostatus Ag.

8. Aptien v české křídě.

Souvrství Id. Zahálka.

Nejvyšší oddíl Krejčího Peruckých vrstev v Peruci.
Mylně dolní část Korycanských vrstev východočeských.

Krejčí, Frič.

Mylně Urgonien ve Skutíěku, Zahálka.
Po usazení sladkovodního Barrémienu (Urgonienu) le

v celé Sudetské křídě, snížilo se za doby Id území křídového

útvaru ve Slezsku, Kladsku a Východních čechách tou měrou,

že se zalilo moře severoevropské i do tohoto území v podobě

zálivu mořského, při tom zápedočeské území křídové zůstalo

jeiitě sladkovodním.
Severoevropské moře křídové v severní:ln sousedství
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Sudet rozklědalo se tehdáž z Anglie a Francie s Belgií přes

Nizozemsko, Dánsko, Severní Německo s přílehlým Baltem
do Polska a východního Ruska.

Jsou tedy vrstvy aptienu Id v české křídě dvojí: v zá
padoěeské křídě (se Saskem) sladkovodní, ve východočeské

křídě mořské.

Sladkovodní aptien Id složen je ponejvíce z kvádro
výeh pískovců jemnozrnných kaoliniokých, místy mají slabé
vložky lupků (Kralupy, Strádonice), mocnější hnízda luplm
Jsou v Niedersehóně u Freibergu, kde ehovají proslulou Nie
dersehěnskou floru s četnými dikotyledonami.

Ačkoliv se sladkovodní vrstvy méně hodí ku srovnání
s mořskými vrstvami v Anglii, přee uveďme stručně k vůli

srovnání náš vzorný. profil vrstev ze Suché skály u Budyně.

(útvar kř, v Čes. Středohoří. I. s. 49).
Patro. Pásmo s Douvilleiceras mamil1atum II. Pískovec

glaukonitický, jílovitý, šedý do zelena. 3·50 m,

Sladkovodní Aptien Id o mocnosti 14'i7 m:
Ida' Kvádrový pískovec kaolinický, jemno

zrnný, bílý. Jest z celého aptienu nejpevnější, proto se láme
ke stavbám. 7'52 m. Jeho sloh kvádrový a pevnost upomíná na
Folkestone beds. Jakožto sladkovodní facie nemůže míti glau
konit ani mořské zkameněliny. Mocnost jeho ve Fo1kestone je
sice větší, totiž ~4 m, ale na druhé straně Pas de Oalaís, u Wi~
santu, činí jen 4 m (viz dále). Je tedy naše mocnost při

měřená.

Id•. Pískovec jílovitý, deskovitý, jemný, šedo
bílý, s blanami jílovitými. Přechází ve kvádrový pískovec
kaolinieký, jemný, křehký. 1'58 m.

Id,. Kvádrový pískovec k a o l i n í c k ý, jemno
zrnný, bíl)', křehký. 5·67 m. Blízko odtud u Vrbky chová také
slabé vrstvy jílu (lupku) a pískovec jílovitý. Zde je mocnost
větší, 8'05 m.

Vrstvy Id l + Id. jsou aequivalentem Sandgate beds a
Hythe beds od Folkestonu.

Základ. Barrěmien (Urgonien) Te. Pískovec s lupky,
s bohatou florou barrémienskou, dříve za Cenomanienskou
prohlašovanu,
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V pískovcích aptienu Id jsou druhy flory vzácné V okolí
Rípu uvádíme ve své studii: Pásmo I. út. kř. okolí Řípu, 1893,
s. 9, podle určení prof. Dr. J. Vel en o v lil k é h o:

Eucalyptus Geinitzi Heer,
Bombaeophylum argillaceum Vel.
Cycadea! (Dammara u Feist.)
Dammarites albens Presl.
Krannera mirabilis Corda.
Sequoia Reichenbachi Gein,

Někteří phytopalaeontologové uvádí v čechách mnohé
druhy flory ze sladkovodních pískovců »Peruokých« (Iabed)
- Cenomanských«; až se zjistí, které z těchto pískovců náleží
našemu aptienu Id, bude seznam flory českého pískovcového
aptienu sladkovodního větší než tuto uveden.

Flora českého aptienu Id byla nejlépe prozkoumána
v Niederschčně v Sasku Ettinghausenem. Tam jsou v pískov
cích Id četné pálnve lupků a v nich pohřbena je flora značně

odchylná od flory českého Barrémienu Ie v Čechách. Přinesli

jsme seznam této flory Id ve své studii: Česk5' útvar křídový

v saské zátoce, 1924, str, 201, i poukazujeme na něj. Také tu
jsou význačné četné dicotyledony.

O anglickém Lowor greensandu je též známo, že se
v něm vedle většího počtu Cycadeí a Konifer vyskytují také
četné druhy dicotyledon. (K a y ser, Geologie IV., 1924, 8.

211.) Viz také 1. část této publikace, jednající o floře Barré
'mienu Anglie a jiných zemí, kde je zmínka i o florách
aptienu.

Příznivější výsledky docílíme, srovnáme-li mořskou

facii českého aptienu Id s anglickým aptienem, jak po stránce
petrografické, tak fysikální i palaeontologieké. Srovnejme
stručně náš vzorný profil aptienu Id ve Skutíčku (Východo
řeský útvar kříd. L s. 41, 42) s oným v okolí Folkestonu.

Patro (Ll.' sommet): Pásmo s Douvilleiceras mamillaturn II.
Pískovec glaukonitický zelenavý,
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Kvádrový pískovec pevný. tvr
dý. vápnitokřemičitý. zelený.
šedý. jemný a hrubozrnný. Jin
de chová písky zelené. šedé.
Chudoba zkamenělin.

Mocnost 24 m.

Mořská facie

Anglie. Folkestone.
3. Folkestone beds:

(Facies marinl aptíenu Id.

čechy. Skutíčko.

Folkestone beds:

10. Pískovec bolinický glauko:.
nitický. vel. jemný. žlutý. měký.

deskovitý 6 m.
9. Kvádrový pískovec, jemně

glaukonillický. vel. jemný. za-
žlautlý. bílý 3 m.
8. Pískovec křemirová.pnitý.g'lau
koniti<lký. bělavý, rezaVÝ. pevný
ll. tvrdý. silné vrstvy . . 0.7 m.
Na úpatí Orlických hor. ku př,

v Mastí, je Folkes, beds slošen
z kvádrovébo pískovce gmuk.
zelené-ho. vel. pevného.

1. Hythe beds:

2. Sandgate beds:

Piaky a pískovce slinité neb jí
Iovíté, žluté do zelena ft vápnité
pískovse šedé do modra.
Serpules. Mocnost 20 až 25 m.

Písek jílovitý glaukonitický.
zelený. Na spodku v.ratva s kon
IkI1eCemi fosforitovými. U Nut
fieldu pískovce měké a jíly.

Moon08t 20 m.

Sandgate bede a Hythe beds:

7. Písek glaukonitický. jemný,
zelený. neb pískovec glauk. s jí·
lov. tmelem . . . . . . 0.8 m.
6. Pískovec vápnitÝ' serpnlový.
jemný, g lauk, šedý a zelený.
pevný a tvrdý. ve vápenec pře-

cházející 03 m.
5. Písek neb pískovec serpulový.
glaukonitický. jílovitý. jemný.

-------------\ zelený . . . . . . 15 m.
4. Pískovec serpulový jako 6.

0.8 m.
3. Pískovec kaol'inický, jemně
glaukonitický', zelenavý 0.6 m.
2. Pískovec kaolinioký. jemně

glauk.. jemný. zelenavý 2,0 m,
1. Pískovec vápnitý exogyrovÝ
jemně glauk.. tmavošedý a mo-
dravě zelený ..... 1.3 m.

Základ (La base). Barrémien (Urgonien). Atherfield clay. Te.

Je pamětihodno, kterak se shodují dva tak vzdálené
profily aptienu z Folkestone a Skutíčka:

J. Skladbou petrografickou. Pískovce bohaté glaukoni-
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tem, proto zelené. Odtud jejich název anglický: (Lower)
»Greensand«, Tvořit hlavní část uprostřed Lower Greensandu.

2. Volnými písky. Uvidíme, že jest mocnost volných
písků na jiných lokalitách než ve Skutíčku větší (Nebovidy).

3. Vápnitými pískovci, které místy i ve vápenec pře"
chází. .

4. Jíly a lupky jak v Sandgate beds, tak v jeho aequiva
lentu, zvlá8t v easké Niederschěně.

5. Chudobou zkamenělin v nejvyšším oddílu aptienu,
ve Folkestone beds.

6. Naproti tomu hojností zkamenělin v Sandgate beds a
Rythe beds, .

T, Hojnými až hromadnými Serpulami v dolní části

aptienu,
český aptien Id jest jeden z horizontů české křídy,

který není ještě řádně prostudován po stránce palaeontolo
gické. Proto si vážíme jedné z málo lokalit jako je Skutíčko,

ve které bylo více druhů fauny nalezeno Fr i čem. (Viz
Z a h. Východoěes. ů, kř, I. 41, 42.) Veškeré druhy poohází
z českého Sandgate beds a Hythe beds. Připojuji k nim své
poznámky.

Serpula ampulacea Sow. (vh až hromadně). Serpules
jsou také význaény pro spodní aptien Anglie.

Callianassa Taurtiae Frič. Tento lokální druh nazval
Fr i č proto »Tourtia«, poněvadž považoval aptien Id za
stejnodobý s Tourtií v Belgii (rVb. Zona a Peeten asper),

Turritella cenomanensis D'Orb. - W e i n zet tel určuje

druh ten T. Verneuilliana D'Orb. G e i nit z považuje jej za
T. granulata Sow. a nalézá jej v II, IIIba IX (ůtes.), rovněž

R e u s s, a uvádí jej z II, IIIb + IVa, rVb. T. granulata je
také známa ve lUb + IVa v Belgii (Meule de Braequ.) a
v témže pásmu lUb + IVa v Blaekdownu v Anglii. F r i Č
se rozhodl patrně pro D'Orb, název »cenomanensis«, aby měl

více dokladů pro oonomanské stáří vrstev Id (i II), ale
později přistoupil na WeinzettJovu Verneuillianu. Nalézá ji
v Id i II.

T uritella sp.
Nerineo longissima Reuss. - Reuss nalézal tento

druh v pásmu II, F r i č v Id, II.
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Valvuria sp. - (R e U s s nalézal Volvaria tenuis Reuss
v pásmu IX.)

Trochus (cf. atierianus). Později 1911. Fr i č tento
druh nevede, nýbrž 4 jiné, vesměs z II, z nichž T. Geinitzi
ReU8S uvádí též Reuss z II., Geinitz z II, III ba, IX
(útes). Tento druh Geinitzi jde v Belgii též do pás. lUb +
IVa (Meule d. Bracqu.) a do IVb (Tourtia de Tournay).

Rostellaria calcarata Sow. = Aporrhaia ehondropleura
.Weinz, R e u s s nalézal R. calc. v II, lIla, IX. a G e i nit z
v Xabc. Táž je známa též ve IIIb + IVa v Blaekdownu.

Pleurotomaria n. sp. (F r i č jmenuje 1911. podle W e i n
zet tl a 3 druhy Pleurotomarií z II.: antiqua Bink., Friči

Weinz., Geinitzi D'Orb.) .
V ol'uthiles elonqaia Stol. - R e u s s nalézal Voluta elon

gata D'Orb, v II, lUb + IVa. G e i nit z nalezl Vol. elong.
Sow. sp. v II, Xabc.

Natica vulgaris Reuss. Zdá se, že určení druhu vulgaris
zde v Id je omylem. V pásmu II je nejobyčejnější druh
»bulbiformis Sow.«, jejž Fr i č určoval jako »vulgaris
Rcuss«.

Protocardium Hillomum Sow. Jest v české křídě obec
I1)'m druhem od pásma Id až po Xc. V Belgii jest ve IIIb +
IVa. Wo od s uvádí tento druh v Anglii v IIIb + lVa
v Blackdownu a pak V.
Cardium pustulosum Mun. = Cardium productum Sow. Je
znám v aptienu Id v Blangy ve Francii.

Arcopaqia rtuliata D'Orb. V novější své práci z r, 1911
F r i ~ tento druh nevede, nýbrž 'I'ellinu semicostata Reuss
II A. eircinalis D'Orb. T. semicostata je známa v české křídě

z II, lIJ b, IX. V Belgii v I lIb + IVa. Are. circinalis D'Orb.
jmenují Fr i čaR e II s s z II, IVb, Va, Xa. Rod Areopagia
je v Anglii v IIIb + IVa rozšířen.

TeUina sp.
Panopaea (cf. plicata Soio.) = Podle Wo o d s a Pano

paea gurgitis Brongn. je též v aptienu Id v Anglii. R e II s s
ji má v II, IVa, IVb, Va, IX, Xabc. G e i nit z v II, IX,
Xabc. Fr i č Id (Skutíčko), VII.

Venus plana Soto, - R e u s s ji nalezl v II, IVb.
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Wo o d s ji má. v lUb + IVa v Blackdownu (Callista planu
80w.). Je též v lUb + IVa v Belgii (Meule de Bracqu).

VellU8 subdeoussata Rom. U R e u s 6 a v lIIb + IVa, Va.
Venus immersa Sow. L R e u s s a v II, IVb.
Cuculea sp. Rod Cuculea se vyskytuje v Id Anglie.
Lucina (Eriphyla) lenticularis Goldf. Nalézal R e u li s

v II, nrs + lVa, IVa, IVb, Va, Xa, Xabc. Geini tz v II,
lUb + rv«, IX, Xabe. Frič v ll, nrs, IVa, IVb, Va, VII,
IX, Xabc. Rod Lucina je rozšířen v Anglii od aptienu Id
přes Gault až do Cénomanienu,

Arca subglabra D'Orb. = Cucullaea glabra Park. Podle
H e u li s a v II, IVa, IVb, Va, Xa, Xabe. U G e i nit z e v II,
I JIb, V-Vll, IX, VIII, Xabe. U F r i č e v II, lIla (Břva

HY), IVb, VI, IX, Xabe. U W o o d s a ve lUb + IVa v Black
downu a v Gaultu ve Folkestonu.

Cyprina sp. Rod tento je podle W o o d s a hojný v Id
v Anglii.

Pholadomya n. sp. (podobný caudata Roem.), U Reu·
s sa je eaudata v II, IVb, IX. G e i nit z tuto Reussovu
eaudatu klade ku Ph. aequivalvis Goldf. a nalézal ji v IX a
Xabe. Fr i č řídí se příkladem Gein., neuvádí r. 1911 více
caudatu, nýbrž Ph. aequivalvis Goldf. ze Skutíěka, patrně

z Id. Jinak také z II. Rod Pholodomya je hojně rozšířen

podle W o o d s a v le a Id v Anglii.
Jlytilus ornaius Mun. Rod Mytilus je dosti zastoupen

v Čechách ve II. podle Fr i č e, a W o o d s uvádí rod My
tilus hojně v Id.

Leguminaria (cf. truncatula Reuss). R e u s s má tento
druh v Va, IX. Druh Leg. (Solen) trunoatula Reuss pova
žuje W o o d s za podobný druhu Leptosolen Dupinianus
D'Orb. (II. 220) a nalézá jej ve lIla a v lUb + IVa.

A vicula MOutOlliana D'Orb. Rod Avieula četně zastoupen
podle W o o d s a v Anglii pod různými jmény rodovými:
Pteria, Aucellina, Gervilia a j. od aptienu Id až do sénonienu.
U F r i č e též ve II. i výše.

Pinna quadrangularis Gold], Též v pás. II. u R e u li 88

a 1<' r i ě e. U Wo o d s a je jen P. Robinaldinus D'Orb. z Tll«.
nre + IVa.

Pectunculus ventruosus Gein. Také je v II podll' F r i č e,
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ské křídě pokračují mnohé druhy fauny z aptienu Id do ul
bienu II. Pojednáme o nich zvláště:

Septsfer lílleatus Sow. je podle Wo o d s a = Modioln
lineata Sow. u Barroise = MytHus Cottae ROm. u Reussa
a Friče (Tepl. v.) = Modiola Cottae Rčm. u Geinitze, = My
tilus (Septifer) Iineatus Sow. u Friče. - Jde v Anglii od
aptienu Id vzhůru až do zony of. Bel. mucronata (Wo o d s
I. 110). B a I' I' o i s (Mémoire p. 253) považuje tento druh za
typický pro francouzský a anglický aptien (na pf. v Blangy),
Týž je podle G e i nit z e ve II, IIIba, IVa, Xabc; podle
R e u s s a v Xa, Xabc; u F I' i ě e v Xabc.

Exogyra sinuata Soui. u Wo o d s a je = E. aquila
D'Orb. = E. Couloni Defr. Jest v Anglii význačná pro bar
rěm, Ic a aptien Id. Výše nejde. Také ve Francii je význač

IlOU pro aptien. Ve své práci »čes. útv. kř. v Saské zátoce«
zmínili jsme se o tom, že pokud G e i nit z považoval pásmo
II v Sasku za Lower Greensand, uváděl z tohoto pásma II
Exog. aquilu. Na př, v Labské štole u Drážďan (ib, s. 160),
II Freibergu (ib. ll. 195; 202). - Také R e u s s ve svých Verst.
ll. 43, 123, píše o E. aquila z pás. II u Lobkovic, ve IVb
u Malnic a v Xa (útes f.) v Kučlíně. - Oba geologové,
R e u s s i G e i nit z, vidí sice ve své aquiJe podobu s Exogy
rou eol umbou a conioou, avšak tuto podobu, zvláště s E. co
nioou, je viděti také na mnohých vzorných obrázcích Exogyry
sinnuaty (aquily) u W o o d s a II. p. 398----402. W o o d s po
příkladu Geinitzově zařadil Geinitzovu E. conicu s příbuznou

E.oomu arietis ku E. eonica (ib, II. 40í). Upozorňuji palae
ontology naší křídy, ahy si povšimli, nedala-li by se E. aquila
z oboru sehraných Exogyr, zvláště eonic, vyřaditi.

Porovnáme-li seznam zkamenělin aptienu Id, který jsme
právě probrali ze Skutíčka, se seznamy aptienu Id v okolí
Folkestone, shledáváme dosti příznivý výsledek. Povšechný
ráz fauny je podobný. Tato podoba jeví se na obapolných lo
kalitách především ve velkém množství společných rodů la
mellibranchií. Na př.:
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Seznam společných rodů v aptienu u FolkestOfl,u a Farriny
demu, V6 Skutíčku (místy Blangy a Nebovidy).

Belemnites (Nebovidy), Turritella, Cardium, Nueula,
Cyprina, Area, Cuculea, Lucina, Pectunculus, MytHus (Dreis
sensia) , Modiola, Pholadomya, Panopaea, Avicula, Inoeera
mus, Peeten, Lima (Nebovidy), Anomia, Exogyra, Ostrea,
Terebratula (Nebovidy), Rhynchonella (Nebovidy), Serpula,
Manon, Scyphia.

Za druhé jeví se některé společné druhy
v obapolných lokalitách; na př.:

Cardium pustulosum (productum).
Panopaea gurgitis,
Pecten aeuminatus (Nebovidy, Blangy).
Pecten orbieularis (laminosus).
Exogyra conica (haliotoidea).
Exogyra haliotoidea (oonica).
Ostrea canaliculata (E. lateralis).
Terebratula depressa (Nerviensis).
Scyphia furcata Goldf. (Nebovidy, Blangy).

Za třetí třeba uvážiti, co praví Bar I' o i s (L'age des
Folkestone beds du Lower green sand p. 25) o mnohých dru
zích fauny aptienu Id ve FolkeBtone: »se trouvent pour lil.
plupart dans lil. zone du gault AAmmonites mammillaris«. Po
něvadž k nám nemohly se dostati v době aptienu mnohé druhy
fauny, když větši díl českého křídového bassinu byl ještě za
doby aptienu Id sladkovodní; poněvadž menší díl českého
mořského aptienu není ještě palaeontologicky prozkoumán:
nemůžeme ani přibližně udati, kolik druhů jde z českého ap
tienu Id do české zony A Am. mammill. II. Za to však může

me přisvěděiti podobně jako B a I' r o i s o Anglii, ,že mnoho
druhů aptienské fauny Id bassinu anglopařišskáho jde do
české zony AAmmon. mammillaris TI; a tu analogicky možno
tušiti, že mnohé z těchto druhů žily i v českém aptienu Id,
jak tomu ostatně nasvědčuje citovaná fauna z I d ve Skutíěku.

Následuje z těchže lokalit co dříve:
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Seenam společných druhů anglopafížského aptiellu Id a české

zony s Ámmon. mam. II.

Cardium postulosum.
Septifer lineatus (Mytilus Cottae).
Dreissensia lanceolata Sow. (Mytilus lanc.)
Panopaea gurgitis,
Pectunculus umbonatus.
Pecten orbicularis (laminosus).
Peeten Raulianus (elongatus).
Pecten acuminatus,
Pecten quinquecostatua
Spondylus Roemeri (striatus, radiatus).
Spondylus striatus,
Exogyra oonica.
Exogyra sinuata (aquilaj t
Ostrea diluviana (earinata).
Ostrea vesicularis (hippopodium).
Ostrea canaliculata (Exog. lateralis).
RhyncboneUa depreesa,
Rhynchonella nuciformis.
Rhynchonella latissima,
Cidaris vesiculosa.
Manon peziza,
Scyphia furcata.

Z tohoto příkladu je viděti, že za doby pásma II., když
se zalil mořskou vodou i západočeský bassiu křídový, když
nastalo větší až hromadné stěhování mořské fauny do celého
českého zálivu, tu sem přibyly ještě mnohé druhy fauny,
které žily dříve v aptienu Id sousední ciziny a nyní se tu
mohly za doby pásIIUI. II. dostatečně rozvinouti j nebot, jak
jsme již dříve citovali, i v Anglii pokračuje mnobo druhů

z Id do II.

9. Poznámky ku moiské facii východočeského Aptipnu Id.

Již v prvé části této publikace, jednající o Néocomienu,
zmínili jsme se o tom, jak jsme průběhem svého studia určo

vali Aptien Id i vrstvy jej omezující II sice starší labe, mladší

8·
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II. Došli jsme k tomuto závěru v určování nejstarších vrstev
české křídy:

Pásmo II. = Pásmo s Douvilleiceras mamillatum. Albien
le plus infér.

Pásmo Id = Aptien.
Pásmo le = Barrémien (Urgonien) } N' .
Pásmo lab = Wealdien sup. (Hauterivien) eocormen,

Určiti a vymeziti ve východočeské křídě mořskou facii
Aptienu Id tam, kde jest zachováno jeho patro pásmo II.,
méně mooné, bohatší zkamenělinami, a jeho základ, sladko
vodní pásmo le s ložisky lupků, je jednoduché. Vzorný prom
přinesli jsme ze Skutíčka (Východoč. ú. kř, I, 40). K rej č í

, a Fr i ě určovali tento mořský aptien Id (spolu s pásmem ll)
jako Korycsnské vrstvy, ač jest Id aequivalentem svrchních
sladkovodních Peruckých vrstev v Peruci.

JBOU však často stanoviska ve východočeské křídě, kde
aptien Id nemá svého vlastního základu Ie, poněvadž trans
greduje přímo na cizí útvar, na př, na rulu a mimo to nemívá
nad sebou své patro, pásmo II. a nad ním ležící pásmo lIla,
ný,brž Id končí na povrohu zemském obyčejně ornicí pokryto.
To jeví se zvláště na jižním pobřeží někdejší křídy z Kolínské
oblasti až za Skuteč.

Uveďme příklad. Fr i č podává tento profil svých myl
ných Koryeanskýeh vrstev u Nebovid (Archiv J. s. 180. 
Viz také Č. Zahálky: Východoč. ú. kř, I. 19.) shora dolu:

Horní část obce Nebovid.
6. Deskovitý v á pni t Ý pí s k o v e o bez zřetelných

zkamenělin 6-8 stop = 1,90---2,53 m,
5. Bílý, skoro sypký písek křemenný,ke svrchu

8. lavicí obrovských Exogyr a místem s pevnějšími peckami,
obsahujícími zkameněliny. Tento písek při kopání základů

neb sklepů dobytý prodává se po celých vozech do skelných
huti. 9 stop = 2,84 m.

4. Pevný vápenec jako 2; 10 palců = 0,26 m,
3. Žlutavý, pískovec bez zkamenělin, 2 stopy = 0,63 m.
2. Pevný, vápenec ze samých zkamenělin, zvláště v obrov-

skými Serpulami, 1 stopa. = 0,32 m.
1. 2elezitý písek, 2 palce = 0,05 m.
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Základem mla.

Fr i ě nalezl v těchto vrstvách následující zkameněliny'

Callianasa Tourtiae Fr.
Belemnites laneeolatua Sow.
Acteonella laevis Sow.
Lima n. sp.
Lima aequícostata Gem.
Lima aspera Mant. (ornata D'Orb.).
Lima (cf. decalvata Rss.).
Lima pseudoeardium Rss.
Lima teeta Goldf.
Pecten sp.
Pecten n. sp.
Pecten aeuminatus Gein.
Spondylus lineatus Goldf.
Ostrea (hippopodium) vel. velká.
Exogyra columba Goldf.
Exogyra haliotoidea Ra3.
Annomia sp,
Rhynchonella dimidiata Schlb.
Terebratula pha.seolina Lam.
Crania graeilis Goldf.
Flustra sp,
8cyphia furoata Goldf.
Serpula eonjuncta Gein.

V tomto profilu z Nebovid zvláště připomíná souvrství
Hythe beds a Sandgate beds ze Skutíčka vrstvy písku pro
ložené vápencovými lavicemi, z nichž jedna je bohata
Ser p II I a m i a hromadným množstvím zkamenělin.

Je potřeba těmto vrstvám, bohatým zkamenělinami,

větší pozornost věnovati. Osamocené pobřežní facie aptienu Id
byly geology rovněž prohlašovány za Korycanské vrstvy, 1. j.
za naše pásmo II. v Korycanech, jak je známo ze studií
Kr e j č í h o, F r i ě e, O. Z ahá I k y a j.

~e se palaeontologieké poměry takového aptienu Id
vČechách, Francii a Anglii podobají velice palaeontologickým
poměrům pobřežního pásma s Douvilleiceras mam. II., o tom
jsme již pojednali v této části publikace. Ze se v obou po-
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břežníeh pásmech Id i II ve střední Evropě objevují mnohé
typické druhy fauny, které pokračují v pobřežních pásmech
i do vyšších horizontů, zejména do zony II Pecten asper IVb
u le Mimsu (Sarthe), o tom jsme se již v této části zmínili a
zevrubněji o tom pojednáme v části 3. o Cénomanienu,

Ve své studii V)'chod0če8ký ú. kř. II. 14, navrhnul jsem
spojiti pásmo Id s pásmem II v jedno a nazvati je pro místní
výzkum "Skutečné pásmo«, Ve erovnáni ipásma Ie s Barré
mienem, jež se stalo v 1. části této publikace, a ve srovnání
pásma Id s Aptienem Anglie, jež se stalo v této 2. části, vidím
potřebu český Barrémien a Aption osamostatniti, neboř shle
dávám v rozloučení pásem Iab, le, Id, II pokrok ve strati
grafii české křídy, souhlasné zvláště s poměry v Anglii. Na
vrhuji proto pořádek a místní názvy pro pásma vpředu jme
novaná tyto:

Pásmo II. = Korycanské pásmo.
Pásmo Id. = Skutečské pásmo.
Pásmo Ir. = Vyšerovické pásmo.
Pásmo lab. = Budyňské pásmo.
Poslední dvě úpravy názvů místních jsou důsledky roz

luky pásma labe na pásma lab a na Ie.

10, .Aptien Id u fVissantu (Francie).

Již v 1. části této studie, jednající o Néoeomienu, po
zorovali jsme, jak moonost této etaže velice ubývá z Anglie
do Francie. T)"ž zjev opakuje RC při etaži Aptienu,

V břehu mořském u samého Wissantu spadá střední

Aptien, S a n d g a t e bl' d s, ku hladině mořské. Složen je
z tmavošedých sliniti'ch jílů. Na příčném řezu jeví velmi
teninké vrstvy. V nich četné vápencové zlomky lastůrek.

Místy malé žlutošedé konkrece fosforitu (1). Místy větévka

neb drobek černého uhlí. Zřídka chomáček nápadných zelených
zrn glaukonitu. Hornina šumí mooně v kyselině. P. M.: val.
hoj. jílu, vh, foraminifer z vápence, zvláště Globigerin, zř,

zrnko čirého křemene, vz. zelená zrnka glaukonitu, vz. štěpué

hranůlky sádrovce. Od hladiny mořské pokračují vrstvy do
hloubky, proto nelze mocnost stanoviti.

J u I. Co r ne t ve svém profilu křídy od Wissantu na
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Blanc-Nez (Extrait des Annales d. 1. Soc. géol. d. Belgique
lN:\;i p, B 226) popisuje ten díl Aptienu takto: »argile noire
avec Ostrea sinuata (aquila) et Ostrea cf. Leymeriei. Elle cor
respondent aux Sandgate beds, partie moyenne du lower
Greensand, c'est-á-dire a I'Aptien continental.« Carte géologi
que označuje Aptien na listu 8: co Sables et marnes a Ostrea
aqui la a Carte géol, détail\ée list 3: jakožto Les argiles glau
eonieuses a grandes huitres (F.xogyra sinuata, Ostren cf.
Leymeriei) o malé mocnosti.

Na úpatí břehu mořského u Wissantn uložen je nad
předchozími slinitými jíly pískovec glaukonitický vápnitý,
velmi jemnozrnný, velmi pevný a tvrdý, šedozelený. Je to
tožný s Folkestone beds, jak jsme jej popsali na protějším

břehu Canalu ve Folkestone. Bývá místy zakryt naplaveným
štěrkem a pískem, tak že třeba polohu jeho vyhledávati. Moc
nost jeho je 4 m (ve Folkestone 24 m, ve Skutíčku 9,7 m,
u Budyně 7,52 m). Vrstvy zapadají ku SV.

•J u 1. C o I' ne t (ib.) píše o něm: »Grěs grossier, ealea
reux, glaueonifěre, vert: Pst visible SUl' la plage en bance et
en gros blocs (épaisseur, environ 4 m). Cett zone correspod
exaotement, par sa position aux Folkeston beds, formant ll'
sommet du lowor Greensand ou la base de I' Albien.« Ve své
Géologii IV. p. :)44 zahrnuje jej k Aptienu.

11. Aptien Id v Pays de .Bmy u Beaurais.

Asi 2 až 3 km na sz. od St. Martin, j. od Goincourt, a
4 až G km na jl'. od téže obce, j. od Frocourt, naznačeny jsou
v geologických mapách úzké proužky Aptienu. Carte géol.
F. 8. naznačuje je: »Aptien, Sables et marnes a Ostrea
aquila « Shledali jsme je nepřístupny.

12. Aptien Id v B/<Jngy u Hirsouu,
(Doplněk.)

O pobřežním Aptienu v Blangy na úpatí Arden, o moc
nosti 3,9 m, jednali jsme ve své studii: Die Sudetische Kreide
formation etc. 1. 129. Tam jsme citovali Bar r o i s ů v profil
í jeho seznam zkamenělin (M6rnoire 248-257). Považovali
jsme tehdáž Aptien z Blangy a zonu a Douvíll. mamillatum
za aequivalenty českého pásma n. V přítomné práci bylo
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však odůvodněno, ze Aptien anglický a tedy i francouzský
jsou aequivalentem pásma Id v české a tím i v celé sudetské
křídě. Povšimneme-li se ještě jednou seznamu zkamenělin

v Blangy, jichž jest bez Bryozoí aa 35 druhů, tu shledáváme
v něm 4 společné druhy s českým Aptienem Id ve Skutíčku

a Nebovidech - tedy 11,4'70. Jsou to:
Cardium pustulosum Miin. (= C. productum Sow.).

Skutíěko,

Pecten acuminatus Gein. Nebovidy.
Exogyra haliotoidea Reuss. (=E. conica Sow.). Nebo

vidy.
Scyphia furcata Goldf. Nebovidy.
Ve své studii: VýchodočeB. ú. kř, II. 21. porovnali jsme

II a r r o i s ů v seznam zkamenělin z Blangy se seznamy zka
menělin pásma II. v Čechách a shledali jsme, že ze zmíněných

35 druhů fauny z Blangy je společných druhů v čes. pásmu
II. polovic - tedy 50'70.

Proč lze vykázati v pásmu II. v čechách více společných

druhů s Aptienem v Blangy nežli z českého aptienu Id, má
svou příčinu zajisté v tom, že máme v čechách jen 2 náleeiska
prostudovaná po stránce zoopalaeontologické; za druhé proto,
ze za dob pásma Id byl český bassin větším dílem sladko
vodní, takže teprve za dob pásma II měly příležitost mnohé
druhy aptienské k nám se dostati. Že mnoho druhů aptien
skýeh pokračuje též do zony II a Douv. mamillare v Anglii,
citovali jsme vpředu podle Bar r o i s e.

Ve článku o pobřežním Aptienu anglickém ve Farring
donu bylo ukázáno, jak tam sídlí mnohé druhy fauny, které
se považují za typické druhy v pobřežním Cénomanu fran
couzském u le Mana (také v Belgii a Westfálsku), zejména
v zoně a Pecten asper IVb. Týž úkaz jeví se v pobřežním

Aptienu u Blangy. Nalezli jsme ve své studii: Cénomanien
v belgickém a českém ú. kř, s. 55--59, 62, 63, že jde 43%
druhů fauny z Aptienu v Blangy do Tourtie de Tournai
v Belgii, to jest do zony a Peoten asper IVb. - Také v čes

kých pobřežních vrstvách Id + II jsou mnohé druhy fauny
význačněpro Cénomanien v západních zemích střední Evropy.
Pojednali jsme o tom již několikráte ve svých srovnávacích
studiích, posledně o Cénomanienu v Belgii (ib. 55-59, 61).
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Proberme jednotlivé zony albienu v pořadí od starších
ku mladším, jak se jeví ve Folkestone a srovnejme je s český

mi aequivalenty.
Profil vrstev křídovýchu města Folkestonu, v příkré pří

mořské stráni, skórem ]32 m vysoké, zvané »Lydden Spout«,
považují angličtí geologové za nejznamenitější profil křídy

Anglie; to proto, že zde veškerá pásma křídy jsou nad sebou
vyvinuta od Aptienu až do Sénonienu a dokonale pěístupna.

Přirozeno, že jsme tedy i my ve Folkestone nalezli místo, ve
kterém se mohou aequivalenty české křídy vyhledávati.

Po v. straně města Folkestone-Junetion vystupuje do
moře nápadný ostroh, který nese na svém vrcholu tvrz, zva
nou »Martello Tower«. V příkré stráni tohoto ostrohu odkryty
jsou veškery vrstvy Gau1tu; mají značný sklon ku SV., jako
v protější stráni Pas de Calais u Wissantu, takže ve vzdá
lenosti as 2 km zapadne již celý Gault (II-IVa) pod hladinu
mořskou. Jsme tu v sv. úpatí Wealdské antiklinály, o níž jsme
se již několikráte v této publikaci zmínili.

Vrstvy tohoto Gaultu prozkoumal především Ran c e
(1868. Geol. mag. v. V. p. 163. On the albien Ol' gault of Fol
kestone), pak P I' i ce (1874. Quart. journ. n. 119. p, 342. On
the gault of Folkestone) a J u k e s - B I' o w n e (]877. Geol.
mag. aj). Jmenovaní geologové prozkoumali vrstvu za
vrstvou u každé zony petrograficky i palaeontologioky. UVú
žiti třeba také prací: G e i k i e (Text-B. of Geology II. p,
1187.), B a I' I' o i s (Reeherchos 1876. p. 130. - SUl' le Gault
1874. - L'áge des Folkestone beds 1875.). .J u I. C o I' ne t
(Géologie. IV. 1923. p, 55].).

15. Pásmo s Douvilleiceras mamillatúm. ve Folkestone.
M.amillatus boo of F'olkestone,

Nejvyšši zona Lower Greensandu,

Nejnižšf zona Albionu a Gaultu.

Pásmo n. v české křídě.

Xa úpatí zmíněné ostrožny pod Martello Tower sedí na
temeni kvádrů Felkestone beds, 2 m nad hladinou mořskou,

pískovec glaukonitický, zelený, nahoře jílovitý,
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měkčí, dole pevnější a tvrdší; na prostředku chová fosfátové
konkrece. Mocnost jeho je 2 m, Od Wealdenu až do Aptienu
byla mocnost vrstev nepoměrně větší nežli ve Francii II

v čechách. Tímto pásmem II. počato, jsou mocnosti vrstev
v Anglii menší než průměrné mocnosti aequivalentů jejich
v české křídě. Pásmo II. má v čechách průměrnou moenost
asi 3 m.

Jak jsme se již zmínili, bylo toto pásmo II. dříve spo
jováno s Folkestone beds Id; neboř ku Gaultu, t. j. ku jílovi
t)'II1 vrstvám (lIla-IVa), nezdálo se geologům anglickým je
připojiti. Teprve Bar r o i s r, 1875 ukázal, že náleží svým
obsahem fauny ku francouzské zoně a Ammonites mamillaris,
(L'áge des Folkestone beds, p. 23.) Pásmo II. je ve Folke
stone, jako vůbec v Anglii, ohudo zkaměnělinami u porovnání
s přebohatým pásmem II. v české křídě. Bar r o i s o v i po
dařilo se tu nalézti:

Ammonites (Douvilleiceras) mamillaris Schl.
Ammonites (Douvilleieeras) Beudanti Brongn.
'I'hetis minor Sow.
Trigonia Fittoni Desh.
Inoceramus Salomoni D'Orb.
Arca fibrosa D'Orb.
Ostrea aquila D'Orb, (Exog. sinuata Sow.).
Poslední Ostrea je sice Aptienská forma, jde ale také

výše, jak i dále uvidíme.
Anglický geolog P r i ce ve své studii: On the Lower

green sand of Folkestone (Geol, assoc. Vol. IV. Londres) shle
dal, že uvedený seznam zkamenělin omezen je na nejvyš!ií
2 m mocnou část bývalého Folkostone beds, souhlasí, že je
to zona s Douvill. mamillatum a připojuje ji ku nejnižší části

Albionu či Gaultu, jako vůbec všichni novější geologové.
K uvedeným zkamenělinám připojujeme ještě druhy,

které jmenuje Wo o d s z zony Mammillatus bed (II) Anglie:
Ostrea Leymerii Leym,
Grammatodon carinatus Sow. (Area earinata Gein.)
Isocardia similis Sow.
Panopea gurgitis Brongn.
Shledávám, že zona of Douv, mam. II. není ještě syste

maticky prozkoumána v Anglii, zejména v pobřešních faciích
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Panopaea plieata D'Orb,
Venus Vibrayeana D'Orb.
Thetis minor Sow.
Cardíta Constantii D'Orb,
Cyprina oordiformis D'Orb.
Cyprina Eroyensis D'Orb.
Cyprina regularis D'Orb.
Trigonia candata Ag.
'I'rigonia Fittoui Desh,
Nueula ovata Mant.
Nucula pectinata Sow.
Area earinata Sow.
Area glabra Park.
Mytilus Cuvieri Math.
-Inoeeramus coneentrieus Park.
Inoceramus Salomoni D'Orb.
Peeten laminosus Mant.
Plieatula radiola Lam.
Ostrea arduennensis D'Orb.
Rhynchonella Gibbsiana Sow.
Rhynchonella Cantabridgensis Dav.
'I'erebratula Montoniana D'Orb.

16• .Albien u Wissantu v Pas de Calais.

.Již při popisu zdejšího Aptienu Id zmínili jsme se
o stráni mořské u Wissantu. Při samé hladině mořské vychá
zel tmavošedý slinitý jíl - střední horizont Aptienu - zvaný
»Sandgate beds- a nad ním šedozelený pískovec glaukonitický
vápnitý s pevnými a tvrdými stolicemi, známý »Folkestone
beds« - nejvyšší poloha Aptienu - o mocnosti 4 m. Nad tímto
Aptienern Id vystupují vrstvy Albienu v tomto známém se'
skupení:

Temeno stráně přímořské.

Dun y ze žlutého křemenného písku o výšce 1 m až 2 m.
!'l t ě r k z oblázků flintových o mocnosti . . . 1 m.
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(Dále na BZ. patro cénoma.nBké zony a Peoten asper lVb.)
Etage Albien či Gault:

Pás m o lUb + lVa = Zone a Mortoniceras (Schlon
bachia) inflatum (roetrata), S lín šedý proloženy pevnějšími

lavičkami.Etage de la gaize v Carte géoJ. dét. ~o. 3. Gault 8 m,
Pás m o lIla = Zone a Hoplites interruptus, Jíl sl i

n i t Ý tmavošedý. a tmavomodrý. La partie inférieure de
gault v Carte géoJ. dét. . . • . . . . . . . . , 5 m.

Pás m o II = Zone a Douvilleiceras mammillatum. Les
sables verts glauconieux. Pískovec velmi glaukoni
t i e k Ý zelenavý, přechází často ve sl í n g 1a u k o nit i c ký
šedý. s tmavošedými skrvnami. . . , . . . 0,6 až 0,5 m.

Základ: Etage Aptien = Pásmo Id:
Folkestone beds. Pískovec glaukonitický vápnitý, velmi

pevný a tvrdý, šedozelený. . . . . . . . . , , 4 m.

Hladina mořská.

Sandgate beds. Jíl slinitý tmavošedý pokračuje do
hloubky.

17. Pásmo s Douoilleiceras mammillatum u Wissantu.

Pásmo II. v české křídě.

Zone II Ammonites mammillaris. Sables verts,

Pásmu II. ubývá na mocnosti od Folkestonu přes Pas
de Calais do Wissantu. Ve Folkestonu byla jeho mocnost 2 m,
zde jen 0,5 až 0,6 m. Také zde se svažují vrstvy značně ku S V.
Jetu pí s k o ve e vel m i g 1a u k o nit i o k Ý zelenavý, pře

cházející ve slín glaukonitický šedý, místy s tmavo
šedými skvrnami, s četnými fosřoritovými konkrecemi ponej
více černými, které tu před lety byly dobývány. P. M. má
hojně jílu, h. zelených a hlavně černozelených zrn glaukonitu,
h. vápence ve tvaru jehlic spongií, méně v podobě foraminifer.

Všude jeví se stopy po četných zkamenělinách, Terebra
tuly, Inoeeramy, spongie ve fosforit proměněné atd, Uvedli
jsme již v předchozím článku bohat), seznam zkamenělin, jež
z této zony popsal Bar r o i s. Ve Folkestonu byla zona tato
na zkameněliny chmla. Tu se jeví poučný příklad, jak se pří-
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znivou změnou facie pásma II - pískovce ve slíny - změní

i množství druhů fauny. Ve svých studiích křídy v Cechál'h
jllDe tento zjev často shledali nejen u pásma II, ale i u jiných
pásem.

16. Pásmo 8 Douvilleiceras mam~'Uatum v Pays de Bray
u Beauvais. ll.

V 1. i v této 2. části publikace pojednali jsme o vrstvách
Wealdenu lab, o Barrémienu le a Aptienu Id antiklinály Pays
de Bray. Přicházíme nyní do A1bienu, který tu má tytéž tři

členy II, lIIa, lIIb + IVa jako v předchozích terrainech,
Pásmo B Douvilleíeeras mamillare II spadá do blízkosti po
toka v obci St. Martin v podobě zelených, glaukonitických
pískovců málo odkrytých. Carte géo1. dét. píše o těchto Sables
verts: »sablea et grěs glaeonifěres, plus ou moins grossiers«.

19. Pásmo s Douvilleieeras mamiUatum ll. v Čechách.

Korycanské vrstvy v západočeské křídě. K rej č í, Fr i č.

Nl'jvyšší část mylných Korycanských vrstev ve východočeské

křídě. K rej č í, F r i č.

české pásmo II. a tím i celé sudetské pásmo II. souhlasí
00 do stáří s zonou II Douvilleiceraa mamillaris v západním
baseínu anglopeříšskěm.

1. Po stránce stratigrafioké. Spočívá na Aptienu Id
v české křídě jako v Anglii a Francii a je pokryto pásmem
s Hoplites interruptus lIla v české křídě jako v Anglii a
Francii.

2. Po stránce petrografické. Pásmo II. v čechách, na př,

v Poohří, složeno je ze zelených pískovců glakonitických jaku
ve Folkestone II jako sable vert ve Francii, Zástupcem fran
couzských a anglických fosforitových a pyritových konkrecí
jsou v Cechách pyritové konkrece, při povrchu zemském v li
monit proměněné. V Neratovieíeh konstatován W o I d ř i
e h e m i fosforit.

3. Ve Folkestone je spodní část pásma II. pevnější a
tvrdší, kdežto svrchní část měkčí a jilovitější. To souhlasí
s pásmem II. v Poohří (Pás. II. kř. ú, v Poohří s. 12, 3 atd.) ,

r
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i to má v dolní části pevnější a tvrdší kvádrové pískovce,
v horní části měkčí, deskovité jílovité pískovce.

4. Mocnosti pásma II. jsou na obapolných stranách po
dobné, malé. Ve Folkestone 2 m, ve Wissantu 0,5 m, v Poohří

2,2 m až 3,5 m, průměrně 3 rn,
5. Ač jest veliká vzdálenost mezi záp. bassinem angk r

pařížským a uzavřeným bassinem českým, který toliko Klad
ským průlivem souvisel se severoevropským mořem křídovým,

přec vidíme na obou stranách velký souhlas ve společných ro
dech faun a dosti společných druhů, ač máme na zřeteli hlavně

jen dvě lokality na západě, totiž Folkestone a Wissant.
Seznam společnýchdruhů pásma II. v z á p.

b a s s i n u a n g I () pař í ž s k é m a v Č ech ách, s ohledem
na veškeré seznamy ve článku 15.

Otodus appendiculatus Ag.
Odontaspis raphiodon Ag.
Odontaspis Bronnii Ag.' (Ardennes).
Cirripedes,
Scalaria Dupiniana D'Orb,
Bostellaria Parkinsoni Mant,
Xatica gaultina D'Orb, (N. Gentii Sow.) .

. Arca (Uucullaea) glabra Park. (A. subglabra D'Orb.)
Area fibrosa D'Orb. (Cucullaea glabra Park.)
Arca (Barbatia) Hugardiana D'Orb, (A. striatula Reuss.)

(Ardennes.)
Mytilus (Septifer) lineatus D'Orb,
Mytilus (Dreiseensia) laneeolatus Sow.
Panopea gurgitis Brongn. (P. plicata Sow.)
Nueula pectinata Sow.
Inoceramus concentricus Park.
Spondylus striatus Sow.
Pecten laminosus Mant.
Pecten orbioularis Sow.
Pccten quinqueeostatus Sow.
Ostrea canaliculata D'Orb. (Exog. Iateralis Nilss.) (Ar-

dennes.)
Ostrea vesicularis Sow.
Ostrea aquila D'Orb.ř (Exog. sinuata Sow.)
Ostrea diluviana L.
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Exogyra conica Sow.
Z vedoucích ammonitů: Beudanti a mamillaris, nemů

žeme sice jmenovati žádného, ale poslednímu druhu mam.il
laris je blízký (viz G e i nit z Elb. 1., 2í9) Áeanthoeeras Man
tel» Sow. G e i n i tz poznamenává o obou Ammonitecb.: »AHe
diese Formen sind durch Ubergiinge verbunden. Acanthoceras
Ma.ntelli je v Cechách v pé.smu II a ve Francii a v Anglii
v Gaultu, a to v blízké zoně IIIb + IVa.

.Mimo to máme v českém pásmu II. druhy fauny, které
se citují v mp. baesinu anglopařížském v zoně IIIb + IVa
II Sehlónbaehia inílata, ba některé i v nejhlubší vrstvě zony
IIIb (u Ba r r o í a er Nodules a Epiaster Ricordeanus =
vrstvě Gaultu č. 8 u P r i c e), jsou tedy blízké českému pásmu
II., jako na př.:

Baculites baouloides D'Orb.
Gervilia solenoides Defr,
Leda porrecta Reuss. (Nucula p.)
Pecten asper Lamk.
Rhynchonella eompresea Lamk.
Exogyra oonica a haliotoidea Sow.
Serpula gordialis Sehl.
a j. v.
Některé z jmenovaných druhů žily již za dob Aptienu Id

v záp. bassinu anglopař.; jsou-li známy též v zoně IIIb -I.
IVa, tož žily v tomto bassinu také za doby pásma II. Jme
nuji na př.:

Rhynchonela compreeea Lam.
Exogyra conica a haliotoidea Sow.
Podobné příklady lze uvést i o druzích, vyskytujíoích se

v pásmu II v Cechách a v anglických vrstvách Ie, Id, na to
v IIIb + IVa. Na př.:

Dreissensia lanoeolata Sow. = Mytilus edentulus Sow. =
Mytilus lanceolatuB Sow. u R e u 8 s a uvádí se pásma z II.
v Korycanech. Wo o d s (I. 110) má jej v horizontech Barré
mienu Ie, Aptienu Id a v zoně oř Sehlonb. rostrata IIIb +
lVa. Zll tedy tento druh i za doby pásma s Acanth. mamill. II
v Anglii.

Doklady ke všem údajům ve spisech autorů: Reuss,
Geinitz, Frič, Woldřich, Woods, Zahálka.
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Budiž ještě povšimnuto seznamů fauny v následujícím
článku.

20. Reu.ssův Lower greensand v 6eeháeh.

Podle našich studií v této publikaci jest anglický Lower
greensand roveň českým horizontům Ie + Id + II.

Jak dělil R e u 8 s zá~očeský útvar křídový a jak jej
srovnával s vrstvami západoevropskými, zejména s anglický
mi, o tom jsme pojednali ve své studii: Die Sudetische Kreide
Iormation etc, I. 36, 37.

V prvém období svých studií, uveřejněných v publikaci
Die Kreidegebilde des weetliohen Běhmens 1844, s. 84, pova
žoval R e u 8 s svůj západočeský: Planersandstein IlIb + IVa
za zástupce anglického Upper greensandu. Podle našeho shl
dia jest Upper greensand v Anglii roveň našim pásmům

IlIb + IVa + IVb.
V druhém období svého výzkumu z r. 1846, v díle Die

Versteinerungen der běhm, Kreideforrnation II. 115-119, měj
R e u s 8 všecka česká pásma Iabcd + II + IIIab + IVab
za Louier greensand. (Wealden v čechách neshledával. Die
Umgebungen von Teplitz etc. 1840, 8. 58.)

V třetím období z r. 1867 ve spise Die Gegend swischen
Komotau, Saaz, Raudnitz und Tetschen, považoval R e u s b

- nápodobiv G e i nit z e a jiné geology - pásma I až IV
s připojeným pásmem V. za Cénomanien.

Za nejdůležitější horizont svého českého Lower green
sandu považoval R e u s 8 v uvedeném druhém období z r, 184H
po stránce palaeontologické pásmo II. Citujeme posoruhodný
jeho článek ze spisu Die Verst. II. s, 116 (viz k tornu Č. Zn
h á I k y Východočcský útv. kříd. II. s. 21 atd.):

»Die hauftigsten und verbreitetsten Versteinerungvu,
also wahre Leitrnuscheln des (eigentliohen) unteren Quadcl's
(zde pás. II.) sind:

Dentalium glabrurn Gein.
Rostellaria Parkinsoni Mantell.
Bostellaria Reussi Gein.
Natioa vulgarís Reuss.
Turitella granulata Sow.
Turitella alternans Roem.
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Nerinaea longissima Reuss.
Protoeardia Hillana Beyr.
Lucina lentieularis Goldf.
Nuculil. porrecta Reuss.
Peetuneulus umbonatus Sow.
Arca glabra Sow.
Piana decussata Goldf.
Venus faba Sow.
Gervilia solenoides Defr.
Inooeramus eoncentrious Park.
Inoeeramus mytiloides Mant.
Pecten versioostatus Lamk.
Pecten aequioostatus Lamk..
Ostrea macroptera Sow.
Ostrea earinata Lamk.
Exogyra eolumba. Goldf.
Terebratula alata Brongn,
Yergleieht man diese Liste mit den Petrefakten des La

wer yreensand Englands, so findet man eine u n z w a i f a 1
h a ft e U e ber e i n s t i m m u n g, indem beide Gebilde die
naeh Ausscheidung einiger, dem bohmisch-saeheischen Quader
eigenthiimlieher, zum Theile Neuer iibrigbleibenden Arten
Iast durehgehends gemeinsehaftlich haben. Diese Ueberein
stímmung wird noch klarer, wenn man einige, weniger hau
fige Petrefakten unseres Quaders (zde II.), wie

Trigonia alaeformis Sow.
Catopygus carinatus Ag.
A vellana inerassata D'Orb.
Natiea canalioulata Sow.,

welche alle aueh dem englisohen unteren Griinsand angehoron,
hinzureehnet.«

Sem patří též z útesových facií pásma II. (R e u ti 8

Verst. 117), které nebyly vpředu jmenovány:
»Peeten laevis Nills,
Pecten acuminatus Gein.
Lima psendocardium Reuss,
Lima multioostata Gein.
Lima plana Roem.
Lima aspera Mant.
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Ostrea vesicularia Lam.
Ostrea trapezoidea Gein.
Exogyra ha.liotoidea Sow.
Terebratula (Rhyneh.) alata Lam.
T. hippopus Róm, (Maga.s Geinitzi).«
Mimo to: »Mytilus edentulus Sow. (lanooolatus Sow.) «

ib. fl. 119.

21. Pásmo s Hoplites intet-ruptus ve Folkestone.

Zone of HopIites lautus and interruptus (dentatus).
L'argile du Gault.

Zones lb-7 of Price.

Pásmo lIla v české křídě.

Nad zelenými pískovci glaukonitickými zony a Douvil
Ieieeras mamillatum II, jež měly ve Folkestone mocnost 2 m
(v čechách průměrně 3 m), spočívají na úpatí stráně přímoř

ské pod Martello Tower jíl y místy sl i n i té, rony a Hop
Jites interruptus lIla, jako v čechách. Mioonost této zony ob
náš! 8,60 m (v čechách ve Břvaneeh 6,5 m).

Jíl této zony je místy slinitý, má barvu tmavošedou, je
měkký', na povrchu úplně rozpadlý. Chová hojně zkamenělin,

místy i hromadně; tyto mají bílé vápencové skořápky, někdy

i povlak pyritový. Zrnek křemene P. M. málo; jsou ostro
hranná, čirá; vždy méně než v nejblíže vyšší zoně, Jehlice
spongií jsou z vápence, méně z glaukonitu. Nejvíce jehlic cho
vají vrstvy při konkrecích. Glaukonit málo zastoupen. Vrstvy
chovají hojné konkrece fosforitové, zvláště v hlubší poloze,
a k nim se druží i konkrece pyritové.

Konkrece fosforitové mají tvar kulovitý, zvící hráchu
až ořechu, někdy mají tvar spongií. Jsou šedé, tmavošedé až
černé. Některé mají na povrchu hojně nakupeno jehlic spon
gií, ba místy je naznačena i povrchová kostra spongií. Také
fosforitové konkrece mívají místy povrohovou blánu pyrito
vou, kovově lesklou, pestře naběhlou. Vyskytují se také kon
krece až velikosti hlavy, šedé, hnědé a černé, těžké, které mají
hojně vtroušeného krystalinického pyritu žlutého; někde je
celá partie konkrece z takového pyritu, který se na povrohu
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mění v hnědý limonit neb sádrovec. Z toho je viděti, že se
v konkrecích fosforit a pyrit zastupuji a naše české konkrece
pyritové, limonitové a sádrovcové v pásmu lIla jsou analo
gony těchto konkrecí ve Folkestonu.

Fosforit jako hmota zkameňující, tak jako pyrit, vysky
tuje se též u cophalopodů, zvláště ammonitů, u gastropodů,

lamellibranchií a j. Fosforit vyplňuje dutinu zkameněliny,

kdežto skořápka je z vápence, barvy bílé, někdy je skořápka

pyritová, Odpadne-li vápencová skořápka s ammonitů, jsou
pak loby na jádru méně zachovalé.

Zkameněliny této zony mají podobný ráz a podobný Zpil
sob zachování jako ve slinitojílovitých faeiích pásem lIla, IX
a X v české křídě, až na to, že nejsou z fosforitu, leč v sou
vrství Xa. Proto R e u s s určoval slinitojílovité facie pásem
IX a X (Planermergel) v Oechách v prvých dobách svých
-studií (Verstein.) jako Gault.

Pásmo fl Hoplites interr. et lautus lIla chová ve ]<'01

kestone (C o r n e t: Geologie IV. s. 552, zones lb-7 of Price;
W o o d s: Lamellibranchia, I, II) tyto druhy fauny:

Hoplites interruptus (dentatus), lautus, auritus, splen-
dens, denarius, raulianus.

Douvilleieeras Beudanti.
Schliinbachia Delaruei, cornuta.
Belenmites minimus,
Harnites attenuatus,
Buooinum gaultinum.
Aporhais Parkinsoni, ealoarata,
Fusus itierianus, indecisus, gaultinus, rustieua
Turrilites Hugardianus, elegans.
Ancyloceras spinigerum.
Crioceras astierianum.
Neoroearinus Bechei.
Solarium moniliferum.
Phasianella eroyana.
Natica obliqua.
Cerithium trimonile (Luschitzianum Gein.).
Dentalium decussatum.
Paleocorystes Stokesi, Broderipii.
Troohocyathus conulus.
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Nuculana solea D'Orb., Miariae D'Orb., phaseolina Mich.,
Vibrayeana D'Orb.

Nuoula peotinata Sow., bivirgata Sow., ovata Mant.,
albensis D'Orb., gaultina Gard.

Barbatia marullensis D'Orb.
Grammatodon (Aroa) earinatus Sow.
Cucullaea (Ama.) glabra (subglabra) Park.
Cucullaea nana Leym.
Pectunculus sublaevis Sow., umbonatus Sow.
Limopsis Albiensis Woods.
Trigonia Fittoni Desh.
Plieatula gurgitis Piet. (pectinoides ReURB, Barroisi

Peron).
Pecten orbieularis Sow., gaultinus Woods.
Lima. (Mantellum) gaultina Woods.
Gervillia Forbesiana (Solenoides Sow.) D'Orb.
Perna Rauliana D'Orb,
Cardita tenuioosta. Sow.
Lucinař seulpta Pbill., tenera Sow.
Oorbula gaultina Piet., elegána Sow.
Martesia (Pholas) oonstricta Phill.
Pholadomya Fabrina D'Orb.
Cuspidaria Sabandiana Piet., undulata Sow,
Inoeeramus ooncentrieua Park.
Ostrea eanalioulata Sow. (lateralis Nilss.)
Exogyra eoniea Sow.

22. Pásmo s Hoplites interruptus lIla v české křídě.

Tak jako v celé střední Evropě, tak i v české křídě "y
skytuje se mezi glaukonitickým pískovcem pásma D. Douvil
leieeras mamillatum II, a Blíny, po případě spongility dolního
pásma D. Mortonieeras (Sehlonbaehia) inflatum (rostratum)
lllb, jílovité pásmo D. Hoplites interruptus IlJa. V některých

okresech české křídy mění-se petrografické a tím i palaeonto
logické složení pásma lIla a vrstvy jeho stávají se často pís
čité, jako na př. v severOčeském pískovcovém horstvu a v SR
sku, aneb spongilitické, jako na př. na Bílé hoře u Prahy,
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Facie slimtojílovité.

Předem třeba vytknouti, že jíly pásma lIla. byly pů

vodně s I i nit Ými jíl y. Vápenec těchto slinitých jílů se při

povrchu chemicky změnil a vyloužil. Proto tam, kde se naň

dojde hloubením neb odkopáním do větší vzdálenosti od po
vrchu, tam je jíl slinitý; na př, při silnici u Hvížďalky blíže
Budyně aneb v dole Mayrau u Kladna. Ve slinitém jílu jsou
zkameněliny zachovalejší, v jílu méně zachovalé.

Podáváme stručně náš typický profil pásma lIla ze
Břvan (Pásmo III. kříd. út. v Poohří 9. 55).

Patro [Le sommet): Pásmo ti MortOfl. inflatum lIIb.

Pásmo a Hoplites interr. IlJa má vrstvy:
6. Jíl velmi písčitý, šedý, místy do modra.

Konkrece limonitové po spongiích. . 3 m 00
5. Pí s k o ve e jíl o v i t ý, velmi jemný, šedý. .} 1
4. Jíl velmi jemně p í s ě i t ý, šedý. . . .. m 45
3. Pískovec jílovitý, jemnozrnný žlutý až

hnědožlutý .............,' O m 2;-,
::!. Jíl g I a u k o nit i c k ý, tmavý, šedozelený. Kon-

krece sádrovce . . . . . . . . . . . . . O m 85
1. Jíl tmavošedý s hoj. mikroskop. pyritem a glau-

konitem. Konkrece sádrovcové z pyritu vzniklé . 1 m 00

Základ (La base): Pásmo a Douvilleiceras mam. II.
R e u s s nalezl zde v pásmu lIla, jež nazývá »Schiefer-

thone« (Die Kreidegebilde s. 86, 138. Versteinerungen I, ll):
Micraster COl' anquinum Goldř,

Inoeeramus, Triimmer.
Nucula pectinata Sow. (truneata Nils.)
Nueula (Leda) siliqua Goldf.
Cucullaea semiradiata Reuss = Area Cornueliana D'Orb,
Arca, unbestimmbare.
Venus parva Sow. (Goldfussi Gein.)
Rostellaria calearata Sow. (= stenoptera Goldf. a com-

posita Leym.)
Rostellaria Reussi Gein. (= Parkinsoni Sow. hei Fitton.)
FUBUS vittatus Reuss.
Ammonites peramplus Sow. var. Lewesiensis Mant.
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Salix angusta Reuss, Blatter.
Bliithenkatzchen.
Kleine Sarnen.
F r i č nalezl v těchže vrstvách, jež naaývá "černé slíny"

(Bělohorské a Maln, vrs, s. 49), tyto druhy:
Baculites sp.
Turritella multistriata Reuss,
Scala deeorata Gein.t
Avellana Arehiaciana D'Orb,
Arca subglabra D'Orb. (h)
Protoca.rdium Hillanum Sow.
Eriphyla lentioularis Goldf.
Venus fabacea Roem.
Leda (Nucula) siliqua Goldf.
Avicula anomala Sow.
Pecten Nilssoni Goldf.
Exogyra columba Sow.
Frondieularía.
Sequoia Reichenbaclů Heer.
Dicotiled. listy.
Srovnáváme-li uvedené druhy fauny pásma lIla se se

znamy druhů z oboru slinitojílovitých facií pásem IX. a X.
české křídy (Z a h.: Pás. IX. a X. v Poohří a v Čes. Středo

hoří) shledáváme, že mají týž ráz. Nebýti té okolnosti, že ll'ií
mezi pásmem II a IlIb, jistě by byly bývaly prohlášeny oj
geologů za druhy pásem IX. a X., a vrstvy lIla za pásmo IX.
nebo X. Tato okolnost byla již R e u s s o v i nápadná, když
psal (ib, s. 88): "Wobei nur der Umstand auffalend ist, dass
sie bei Webersohan Thierreste fiihren, w e leh e f a s t
d II r c h g e h e n d s dem Pl ii n e r m erg e I (slinitojílovitá
facie pásma IX., po případě pásma X.) e i gen s i n d ...
Sie miissen also trotz dieser Anomalie wohl dem Quadersand
steine (I + II) zugerechnet werden,«

Z toho opět vychází na jevo (upozornili jsme na ten zjev
již mnohokráte), jak třeba. býti opatrným při posuzování stáří

vrstev pouze podle zkamenělin, zvláště při stejných petro
grafických faciíeh.

Tam, kde vrstvy pásma lIla jsou slinité, kde mají více
vápence, tam mají í bohatou mikroskopickou faunu, zejména
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foraminifery. V okolí Budyně, na př. na Suché skále, při

cestě do Břízy (č. Zah. Útv. kříd. v Čes. Středohoří 1. s.4!)\,
má pásmo lIla toto složení shora dolů:

I1la2. Jíl s I i nit Ý žlutavý s konkrecemi li-
monitu (proměna z pyritu) 2,31 ln

IIIal. Jíl šedobílý s četnými deskami limonitu 2,00 Dl

V těchto slinitých jílech nalezli jsme nedaleko odtud
II Hvížďalky (ib. I. 94) následující mikroskopickou faunu:

TextilIaria globulosa Reuss. (h)
TextiIIaria brevicona Per. (h)
Globigerina cretacea D'Orb. (h)
Anomalina ammonoides Reuss. (h)
Anomalina polyraphes Reuss, (zř)

RotaIia umbilicata D'Orb. var. nitida Beuss. (h)
Bulimina sp, (= Perner, Běloh. T. VII. ob. 23) (zř)

Bulimína, neurčené druhy. (vz)
Cristellaria rotulata Lam. (vz)
Nodosaríe, neurčené druhy. (vz)
Nodosaria oligostegia ReuSB. (vz)
Nodosaria legumen Reuss, (vz)
Nodosaria monile v. Hag. (vz)
Nodosaria, neurčený druh. (vz)
Vaginulina margaritifera Batsch. sp.ř (vz)
Dentalinař Clavulinař (zř)

FIabellína oordata Reuss.
FrondicuIaria (tenuis Rss.) Archiaciana D'Orb, (vz)
Frondicularia sp. (vz)
Bamulina aculeata Wríght. (vz)
Lagena globosa Montg. (vz)
Haplostiche zlomky. (zř)

Cythere a Cytherella, zlomky. (zř)

Ostny ježovek rýhov., vroubk., o 6, 8 a 10 žeb. (vz)
Jehlice spongií. (vz)
V Přestavlkách u Roudnice nalezl Č. Z ahá I k a (Pás.

III. v okolí Řípu s. 20) v zažloutlém slínu pásma lIla:
Exogyra columba. Sow. (vh)
Avieula anomala Sow. (vz)
Achilleum rugosum Róm. (zř)
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B. Z ahá I k a udává mocnost pásma lIla s. od Nelaho
zevsi 5,2Om, a to shora dolů:

S I i n měkký běložlutý . 2,70 m
J i I sl a běs I i nit Ý tmavošedý se žlut. skvrn. 2,50 m

(Kříd. útv. v záp. Povltaví s. 29.)
I!' r i č ve svých Běl. a Mal. vrst, s. 70 nalezl blízko od

tud u Hleďseb v "černých slídnatých lu~ách« našeho pásma
JIla (nejhlubší poloha Frič. Semických slínů) :

Eriphyla lentieularis Stol.
Natica lamellosa Roem.
B. Z ahá I k a shledává na Bílé hoře u Strahova (ib, s.

62) moonost pásma lHa minim. 5 m, a to shora dolů:

S p o n g i I i t p i s čit o j i lov i t Ý nažl., lehký,
porov, . 4,00 Dl

J i I šedý, žlutě pruhovaný . 1,00 ll!

G li m bel uvádí odtud (č. Zah. Bavor. a Čes. kř. s. 21):
Ostrea,
Flabel1ina eordata Reuss. (h)
Serpula.

V pásmu IIla v záp, čechách vůbec:

Ostrea biauriculata Lam.
Ostrea oonica Sow.
Ostrea lateralis Nilss.
U Zlonic blíže Slaného nalezl Č. Z ahá I k a v tmavo

šedém jílu pásma lIla (Die Sudet. Kreidef. 1. 51):
Pecten Nilssoni Goldf.
Již K rej č i (Studie, s. 75 a 76) zmiňuje se o měkčím

hlinitoslinitém neb jílovitém pruhu (naše lIla), jímž se bělo

horské opuky (zde lUb) od Korycanských opuk (zde II)
odděluji v krajině od. :2;bánu na Strašecí, Kladno, Buštěhrad,

Slané atd. Odhaduje mocnost tohoto jílu na 2 až 5 sáhů a píše,
že u Kladna vyrábějí z tohoto jílu ohnivzdorné cihly. (Srovnej
též G. Zahálky: Pás. III. ok. Řípu s. 19.)

Také Lip o I d (Das Steinkohlengebiet etc. Jahrb. d.
geol. Reieheanstult 1862 s. 515) uvádí na rozhraní mezi BV)·llI

Quadersandsteinem (I + II) a Quad.ermerglem (IIlb)
m od r Ý pí s č i t Ý jíl (naše lIla), 6 m mocný, v šachtách
širšího okolí Kladna, Slaného atd., jehož se používalo blíže
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Františkova dolu v Kladně k výrobě cihel (viz též B. Za
hálky: Kříd. ůtv. v z. Povltaví. Pás. III. 8. 23).

B. Z ahá I k a ve svém profilu od Stelčovsi na návrší
směrem k Buštěhradu (ib. s. 25) popisuje na spodku pásmu
III. s lín y g I a u k o nit i c k é z e len é, bohaté jehlicemi
spongií o mocnosti 6,50 m, náležející pásmu lIla. Mají zde
i něco foraminifer.

Lip o I d uvádí ve zmíněném spisu, z dolů na s. úpatí
čedičové Slánské hory, z jílů pásma lIla zkameněliny, které
mají jako u Břvan a jinde ráz zkamenělin slinitojilovité facie
pásma IX.; proto Kr e j č í je omylem určuje jako slinité
bakulitové vrstvy (Geologie 8. 558, 559), čím myslí na naše
pásmo IX. z Poohří. Jsou to:

Otodus appendiculatus Ag.
Ammonitea peramplus [uv,
Ammonitea ap.
Baeulites anoeps Lam.
Natiea vulgaris Reuss.
Pleurotomaria ap.
Nueula semilunaris v. Buch.
Arca undulata Beuse,
TelIina concentrica Reuse.
Inoceramus sp,
Pecten trigeminatus Goldf.ř

(Viz také Č. Zahálka: Die Sudet. Kreidef. I. 8. 50.)
V dole Mayrau u Kladna přišlo se podle zprlÍvy

V. Zázvorky (čas. Národního musea z r. 1928 s. 165)
v rozsedlině, utvořené v době čedičové erupce Vinařické hory,
mimo jiné na kusy šedého slínu pásma lHa, které podle jeho
náhledu náleží některé z mladších: vrstev křídy od soupásmí
V-VII k pásmu IX neb X, a to na základě zkamenělin,

které v této hornině nalezl. Přišel tedy k podobnému náhledu
jako Reuss ve Břvanech o fauně pásma lIla: »d a s s s i e
be i Weberschan Thierreste fi.ihren, welche
I a s t d u r.c h g e h e n d s dem Pliinermergel eigen
s i n d« (viz vpředu o nalezisku lIla ve Břvaneeh).

Z á z vor k a jmenuje odtud tyto druhy:
Pecten (Syncyclonema) Nilssoni Goldf.
Spondylus spínosus Goldf.
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Dentalium glahrum Gein.
Pecten squamula Lam.
Cardita tenuicosta Sow.
Ostrea semiplana Sow.
Nuculana (Nucula, Leda) semilunaris v. Buch,
Astarte aeuta Reuss.
Micrastor Michelini Ag.
Cristellaria a j.
Z á z vor k a je náhledu (ih. 167), že v okolí Kladna

není pásmo III s jeho vrstvami IIla a IIIb. Dokázali jsme
však z publikací Krejčího, Lipolda a B. Zahálky,
že v okolí Kladna a Slaného pásmo III jest. K rej č í ve své
Geologii z r, 18ii na s. 550. vyobrazuje kvádr (naše I + II)
a opuku (naše III) v Kladně nad tamním karbonem.

B. Z ahá 1k a opatřil mi vzorek horniny výše uvedené
z dolu Mayrau, který jsem blíže prozkoumal. Jeto sl i nit )'
jíl šedý, jaký bývá v pásmu lIla v Čechách i jinde ve Francii
aneb v Anglii (Folkestone). Má pod M. vel. hoj. jílu, hoj.
čirých zrn křemene, hoj. glaukonitu, vzác. muskovit, zlomky
lamellibranehií s bílou vápencovou skořápkou jako ve Folke
stone ve lIla aneb jako v Březně v IX. Povrch skořápek

bývá často potažen jemnou blanou kovově lesklého pyritu jako
ve lIla ve Folkestone. Poněvadž se vyskytla ve vzorkn hOT
niny několikráte Cardita tenuicosta 8ow., soudím, že je pTO
tuto lokalitu význačná, Z á z vor k a rovněž klade váhu na
výskyt této Cardity, nazý.vaje ji »pozoruhodným druhem«,
poněvadž je podle F r i č e význačná pro pásmo Xbc. Po
všimněme si ještě literatur geologickopelaeontologických. C.
Z ah á I k a uvádí vý5kyt Cardo tenuicosty od pás. X. až do
pás. V. (viz dále přehled zkam.). Důležito je také, že Cardo
ten. je známý druhz Albienu, zejména z pásma lIla a Hopli
tes interruptus v severofrancouzské křídě (na př. Bar r o i s:
Mémoire s. 1. terrain crétaeé des Ardennes etc. s. 273, 302,
na kterýžto výskyt upozornili JBUle již r. 1916 ve své publi
kaci: Die Sudet. Kreidef. I. 8. 48, 49). Cardo tenuic. byla
nalezena:

v Sables a Ammonites mammillaris II.
v Grěs et argile a Ammonites interruptus IIIa
v Gaize (spongilitech) II Ammonites inflatus IIIb + IVa,
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V Niedersehěně-Hetedorfu u Freibergu (ib. 195) byly
v pískovcích:

Ostrea hippopodium Nilse.
Terebl'atula pha.eeolina Lam.
M.icrabatia ooronuJa Gold!.
Serpula gordialis Sehloth.
Serpula septemsulcata Reich et Cotta.
U Hintergersdorfn (ib.190) vyskytly se:
Terebratula phaseolína Lam.
Serpula gordialis Sehloth.
Serpula septemsulcata Reich et Cotta.
Podobného rázu jako na Bílé hoře u Prahy jsou zkame

něliny v ptÍ.amu lIla v Bavorsku. Ve slínu měkkém, jemuě

písčitém a glaukonitickém, který má ve spodku lavici spongi
litu slinitého v úhrnné mocnosti 2 až 5,8 m, byly v šírším okolí
Řezna nalezeny (Z ah.: !Bavorská. a Ceská křída, s. 70, 14, 20) :

Ojedplělé zuby rybí.
Ostrea vesícularis IND. (hippop, Nilss.)
Ostrea columba Sow.
Ostrea eanalíeulata D'Orb. (latera1is Nilss.) •
Ostrea bianrieulata Lam.
Z uvedeného vychází, že nemáme v české křídě pásmo

nla po stršnee palaeoatologíekě ještě systematicky proskou
mané. Jsou to jen nálezy nahodilé. Také určení některých

druhů Cephalopodů, Belemnitů, Micrasoorů, nedostačuje.

Množství druhů fauny není na jednotlivých lokalitách vyčer

páno a bude potřebídalších v)"zkumů. Nejlépe je to viděti u lo
kality Břvany, kde F r i č zcela jiné druhy nalezl nežli R e u s s.
Jen v tom se shodují, že obě upomínají na faunu pásma IX.
Abychom nabyli pojmu o celkové fauně pásma lIla, sestavíme
v následujícím článku přehled všech uvedených ~knmpnělin"

Xěkteré druhy fauny mohly pocházeti z doby pásma Id, kdy
nastala P r v n í i n va 8 e f a u n y k ř i d o v é do českého bas
sinu, avšak jen do východočeského oddílu. Některé přešly do
doby pásma I1Ia z doby pásma II, kdy nastala d r u h á, h r ()
mad n á i n va s e do celého našeho baseinu, Poslední skupina,
milující prostředí, kde se usazovaly bahnité látky, jako v mno
hs"ch okrscích pásma IX a X, přišla v době pásma lIla do
ěeské pánve samostatně, přímo ze severoevropského moře, z ft
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tře t í i n v a s e f a u n y k ř í d o v é. Náš přehled zkamenělin

ukazuje, jak mnoho druhů udrželo se z doby pásma lIla až do
doby pásem IX. a X., vyWedávajíce stejná prostředí, vhodná
ke svému žití.

Již ve své studii: Die Sudet. Kreidef. ete.T. s. 48, 49, při

nesli jsme seznam zkamenělin z českého pás. lIla. Od těch dob
přibylo prozkoumaných nalezisek a tak následující přehled

bude obsažnější.

Přehled zkamenělin, nalezených až posud 11českém pásmu lIJa
8 Hoplites interruptus.

U každé zkameněliny naznačeno, ve kterých pásmech
uvedl ji Reuss = R, Geinitz = G, Frič = F, Zl\
h á I k a = Z, Lip o I d = L, Z á z vor k a = Zz. Poznámku
S značí v důlu u Slaného, M v důlu Mayrau u Kladna, zde
na sekundárním nalezisku. Foraminifery do přehledu nebyly
pojaty.

Otodus appendiculatus Ag.

II = IVb, V, IX, Xabc, Xd. G = lIIba, IVb, V, Xbc.
F = II, IIlb, IVa, VI, IX, X. Z = III, IV, V, VI, VI + VII,
IX, Xabc, Xd. L = lIla S.

Ojedinělé zuby rybí.

Ve všech pásmech české křídy.

Ammonítes peramplus Sow.

R = lIla, IIlb + IVa, IVb, V, IX, Xbcd. G = lHa,
lIIby, IVa, Xbc. F = IIlb, IVa, IVb, VI, IX, X. Z = III,
IV, IVb, V, VII, VIII, IX, Xabc, Xd. L = lila S.

Baculites anceps Lam. (baculoides Mant, D'Orb.),

R = IX. G = Xabc. F = II. Z = IX. L = lIla S.
Baoulites sp,

F = II, lIla.

Actinoeamax plenus Blain.v. (autrefois Belemnitee minimus
List. a subquadratust Roem. u G e i nit z e: Charakt. Index.

8. V.).
G = II, lUb + IVa, V, IX út., Xbc. Z = IIla podle

Deichm. Donín.
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Ul,G
IV, V.

Turritella multistriata RetJ8B (granulata Gein.).
R = V, IX. G = IVa, Xbe. ll' = lIla, IIIb, IVa, Va, VI.

IX, X. Z = III, IV, V, VII, VIII, IX, Xabe, X.

Natiea vulgaris ReU88 (bulbiformís Sow., lamellosa Bém.).
R = II, V, IX. F = II, IIIb, IVa, Va, IX, X. Z = II,

IV, V, VII, VIII, IX, Xabe. G = II, IUba, VI + VII, IX,
Xabe. L = IIla S.

Soala (Sealaria) deeoratař Gem.
R = rvs, G = Xbe. F = lIla, Hlb, IVa, IVb, Va, Vl.

lX. Z = IV V-VII, Vll, VJII, IX, Xbe, X.

Rostellaria (Aporhais) ealearata Sow. (stenoptera Goldř.,

composita Leym.).
R = II, lIla, IX. G = Xabe. Z = IX, Xabe, Xd.

Rostellaría (Aporhais) Reussi Gein. (Parkinsoni Sow.).
R = II, IIIa, V, IX, X. G = Xabe. F' = II, lIIb, IVa,

Va, IX, X. Z = III, IV, IVb, V, VIII, IX, Xbe, X.

Fusus vittatus Reuss,
R = lIla, IlIb + IVa, IVb.

Avellana Arehiaciana D'Orb.
IX, Xbc. F = lIla, I lIb, IVa, Va, X. Z

Pleurotomaria sp,
L = lIla S. Bod PI. zastoupen ve všech pásmech od II

až do X.
Dentalium glabrum Gein.

R =.: II. F = IX, X. Z = II, IX, Xbe, X. Zz = lIla M.

Protocardium (Cardium) Hillanum Sow.
R = II, IVb. G = II, llIba, IX. ll' = II, IIla, III, rv»,

IVb, Va, Vlb, VI, IX, X. Z = II, IV, lVb, Y, IX, Xc.

Cardita tenuicosta Sow.
R = IX, Xabe. G = Xa.be. F = X. Z = V, VI + VII,

IX, Xabe. Zz = lIla M.
fl

•
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Opis bicomis Gein.
R = Xa. G = llIba, IX. F = II. Z = Xa; lHa podle

Deichm. Donín.

Eriphyla (Lucina) lenticu1aris Goldř,

R = II, IIlb + IVa, IVa, IVb, V, IX, Xabe. G = II,
IX, Xbc. F = II, lIla, IVa, IVb, Vtl, IX, X. Z = od II ne
přetržitě až do Xd.

Nueulana (Nueula, Leda) somilunaris v. Buch.
R = IX, Xb, X. F = III, IV, Va, IX. Z = III, IV, vn,

VIII, IX, Xabe, Xd.

Nueula peetinata Sow. (truneata Nilss.)

R = lIla, IX, Xabe. G = VI + VII, Xbe, F = II, nrs,
IVa, Va, IX. Z = od III nepřetržitě až do Xd.

Leda (Nueula) siliqua Goldf.

R = lIla, Va, IX. F = lITa, lUb, IVa, Va, IX. Z = {H,
V, V-VII, IX, Xbe, Xd.

Aroa undulata Reuss.

R = V, IX, Xb. F = IX (non X). Z = IX, Xabcd.
L = IIla S.

Arca (Cuoullaea) subglabra (glabra) D'Orb.

R = II, IVa, IVb, V, Xa, X. G = II, VIII, IX, Xbc.
F = II, lIla, IlIb, IV IVb, Va, IX, Xbe. Z = od II nepře
tržítě až do Xabe.

Arca Cornueliana D'Orb, (Cueullaea semiradiata Reuss).
R = lIla.

Astarte aouta Reuss,

R = IX, s». ]1' = lIIb, rv- Va, IX, X. Z = III, IV.
V, IX, Xabe. Zz = l1la M.

VenUR fabaeea Roem, (faba Sow.)

R = II, IVb, IX. G = Xbe. F = II, lIla, X. Z = II,
lIl, IV, IVb, V-VII, Xc.
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Venus Goldřussi Gein. (parva Sow.)
R = II, lIla, IX, X. G = II, IX, Xbe. F = IX, Xbc.

Z = III, IV, IX, Xabe, X.

Tellina (Aroopagia) conoontrica ReuBS.
R = IX, Xb. G = Xbe. F = IVa, Va, IX, Xbe. Z . Va,

VI + VII, VIII, IX, Xa, Xbed. L = lIla S.

Avi.cula anomala Sow.
R = II, IIlb + IVa, lVb, V. G = ll. F = II, lHu,

lUb, IVa, Va, Vb. Z = od Ul nepřetržitě až do IX, Xbe.

lnooeramus labiatus Sehloth. (mytiloides Mant.)
R = II, lIIb + IVa, VIII, IX, Xa, X. G = Illa, IVa,

lUby + IVa, Xbe. F = III, VI. Z = II, III, IV, JVb, VI.
VIJ, VIII, Xbe.

lnoceramus sp.
R = lIla. L = lIla S. rod Inoeeramus ve všech pásmech

české křídý.

Pecten (Syncyclonema) Nilesoni Goldf.
R = II, IX, X. G = lIlby + lVa, VI + VII, Xabe.

F = II, lIla, lIIb + IVa, Va, IX, Xbe. Z = od II nepřetršitě

až do Xd, rovněž ve lIla (Zlonice u Slaného). Zz = lIla :M.

Pooten trigeminatus ř Goldf.

R = IX. L = lIla S.

Pooten squamula Lam.
R = IX. F = IX (non X). Zz = lIla M, V-VIII,

lX, Xb. • Spondylus spinosus Uoldf.
R = llIb + IVa, Va, Xabe. G = V-VII, Xbc.]<' = III,

IV, Va, VI, VIJI, Xabe. Z = III, IV, Va, Vb, VIII, IX.
Xabe, Xd. Zz = lIla M.. ..

Exogyra columba 80w.
H = II, IlIb + IVa, IVb, V, VIII. G = U,IIIba, lVa,

Vlil, IX. F = II, lIla, IIlh, IVb, Vl, IX. Z = JI, lIla,
I II, IV, lVb, Va, IX.

.
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Exogyra coniea Sow. (plieatula Lam., haliotoidea Goldf.)
R = ll, IVb, Xa, Xb. G = lIla, IlIba, IVa, Xbc. F = II,

IVa, VIII, IX. Z = II, IV, IVb, Va, V, od VII nepřetržitě

do Xd.
.Exogyra lateralis Nilss, (Ostroa canalieulata Sow.)
R = IIIb + IVa, IVb1, V, IX, Xa, X. G = IIla, nre-.

IIIby + IVa, V, Xbc. F = II, lUb + IVa, IX, Xbc, X. Z o=

od II nepřetržitě až do Xd.

Ostrea semiplana Sow. (suleata Blum., flabellif. Nilss.)
R = U, IV + V1 Košátky, IVb, IX, Xabc, X. G = n,

lIIba, V, Xbc. F = n, lVa, IX, X. Z = IIla; od III nepře

tržitě až do Xabcd.

Ostrea hippopodium Nilss, (vesieularis Lam., biauriculuta
Lam.)

R = lUb + IVa, Xnbc, X. G = II, Hla, Ulba, tv-,
V, IX út., Xabc. F = ll, lUb + IVa, tv, IVb, V-.VII, VITI,
IX, X. Z = lIla, od III nepřetržitě až do Xd.

Ostrea carinata Lam. (diluviana L.).
R = JI, IX, Aa. G = II, IUba, rv-, V, IX. F = II.

Z = II, lIla, IlIb, VIII, IX, Xabcd.

'I'erebratula phaseolina Lam. (ovoides Sow.)

R = II. G = II, lIla, IIIba, V. F = ll.

Magas Goinitzi Schlonb. (hippopus Róm.)

R = II, IIIb + IVa, IVb, IVa, V. X. G = II, IlJa.
F = U, IVb, IX, X. Z = III, IV, IVb, Va, V, od VU nepře-

tržitě až do Xc. •

Micraster 001' anquinum Goldf. podle Reusea,

R = IUa.

Micraster Miehelini Ag. podle Zázvorky.
F = IX písč, faei«. Z = IX tamtéž. Zz = lIla M.

Ostny ježovek mikros..kop. jem.

Z = lIla.
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Cytherella, zlomky a Cythere zlomky.
Z = lIla. V jiných pásmech obyčejné, zvláště v IX a X.

Serpula gordialis Schloth. (plexus Sow.)
R = II, nrs + IVa, IVb, IX, Xa, X. G = IIla, IUba,

V, Xbc. F = lIIb, IX, Xb, X. Z = II, HI, IV, IVb, VIII.
IX, Xabcd.

Serpula 'I'rachinus Goldř.

G = lIla, lIIba.

Serpula septemsulcata Reich et Cotta.
U = II, IIla, IIlba, IX út.

Micrabatia (Fungia, Asteroseris) coronula Goldf.
R = II, IX. Z = lIla podle Sauera, II, IX. F = II,

IX, X.

Uribrospongia (Scyphia, Leptophragma) isopleura Reuss.
ll. = Xb. G = II, IlJa, Illba. Z = III, Xbc.

Cribrospongia (Scyphia, Diplodictyon) heteromorpha Reuss,
R = Xb. G = n, lIla, nn-, Xa. Z = IV, VIII, Xbe.

Ploeoscyphia portusa Gein,
G = IlJa. F = Xbe. Z = Xbc.

Jehlice spongií.
Z II BZ = lIla. Obsaženy v pásmech od IIJ až do X.

Sequoia Beiehenbachi Heer.
F = rn», lIlIJ, IX, X, Xd. Z = le, II, JIl, IV, YIIT,

IX, Xbc, Xd.
Salix angusta Rouss, listy.

ll. = lila.
Listy. Dicotyledon,

F = IJln. V mnoha pá-mech čes. křídy od Je až po Xd.

Květy a malá semena,

R ur-,
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pásma lIla. Totéž platí i o Inoceramus concent,.icus Park, jejž
nalezl R e u s 8 (podobně G ei nit z) ve vrstvšch II, lUb +
IVa, lVb, IX a o druhu Natica gaultina D'Orb. (canaliculatu
Sow.), jejž nalezl Re us s v pásmech od II do Xa (Verst. 49).
Bar r o i s (Mém.) ve II, lIla, lllb.

3. Ostrea cal'inata Lam. není sice v Anglii ve lIla, jest
ale ve Francii (viz Z a h. Die Sudet. Kr. 1. s. 49).

4. Kdežto jsme v I. díle této publikace mohli vykií.zati jen
3 společné druhy našeho pásma 1110. a zony a Hop1ites intor
ruptue ve Francii, tož vykazujeme nyní již skórem 13 druhů,

ačkoliv nemáme ještě v čechách pšsmo lIla dostatečně ~l'O

zkoumané po stránce pelaeontologickě, Z toho následuje, že
dalším výskumem rozmnoží se počet společných druhů na oba
polných místech.

23. Pásmo s Hoplites intern~ptus u Wissantu.

Zone a Ammonites interruptus, Barrois,

iArgile a Ammonites interruptus, Barrois,

La partie inférieure de Gnult, Carte géol. dét.

Pásmo lIla v české křídě.

Již při popisu vrstev pásma II u Wissantu přinesli jsme
profil 2. všech albienskýeh vrstev v přímořské stráni řranoouz

ského Pas de Calaís. Mezi nimi bylo pásmo lIla s Hoplites
interruptus o mocnosti 5 m, Složeno je z jíl u sl i nit é h o
tmavošedého a tmavomodrého. Šumí v kys. P. M., má vh. jílu.
dosti vápence v podobě foraminifer a jehlic spongií, dosti glau
konitíekých zrnek, vzácná zrnka čirá ostrohranného křemene,

dosti křemičitých jehlic spongií, vzáe. šupinky muskovitu. Tu
a tam zříme v hornině pyritové skvrny neb pyritové zlomky
po zkamenělinách. Castě jsou bílé skořápky po zkamenělinách.

Místy jsou černé uhelné drobky. Ve spodku tohoto pásma jsou
černé konkrece fosfátové. Jíl slouží na některých lokalitách
pro výrobky cihlářské. Fosfority bývaly dobývány na pláži .

•Jedna z nejobyčejnějších zkamenělin vedle Belemnita I.Ji
nima List., kterou tu lze hned nalézti, je lnoccramus concel/
tricu.~ Park, zvláště v pevnějších světlejších laviěkšoh. Proto
J u I e s C <> I' n e t (0001. IV.. p. :->:->4) nazývá tuto zonu z.
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II Hoplites interruptus et Inoeeramus coneentricus, Tento con
centrieus uvedli jsme již podle W o o d ji a (Lamellibr. II. 445,
:!65) z rony lIla vpředu. Také jej ale uvádí »in all zones of
the Gault of Folkestone«, tedy od II až do lUb + IVa i na
jiných lokalitách. Je zajímavo, že také R I' u 86 nalezl tento
druh (Verst.) v Cecháeh v pásmech ll, IIlb + IVa, IVb,
i udržel se tu už do IX. Zil tedy v eooháeh i za dob pás. lIla.
(Podobně u G cin i t z e.) II a r l' o i s (Mémoire, :!74) jmenuje
11100. eonc. z pásma II a lIla ve Francii.

B a-r I' o i II udává tento Sl'ZDlLm druhů z pásma lIla
a Amm. interruptus (argile bleue trěs foncé) z Wiseantu v Mé
moire s. 269:

Ottodus appendieulatus Ag., O. Mantelli Ag. T, O. sul-
inflata Ag.

Odontaspis gracilis Agf a Bouchardi Sauw. t
Sphenodus longidens Ag. t
Crustacěs braohyures,
Cirrhipědes.

Nautilus Clementinus D'Orb,
Ammonites interruptus D'Orb., splendens Sow., auritus

80w., lautus Park., tubereulatus Sow., latidorsatus Mich., de
narius Sow., Delaruei D'Orb.

Aneyloceras spiniger 80w.
Hamites attenuatus 80w., flexuosus D'Orb., elegans

D'Orh.. Charpentieri Pict.!
Scalaria Dupiuiana D'Orb.
Aeteon Vibrayeanu D'Orb.
Natioa gaultina D'Orb.
'I'roehus conoúleus D'Orb,
Solarium ornatum Fitt.
Pleurotomaria ganltina 1)'01'11.
Hoetellaria carinata Mant., eostata Mich., olongata Sow.,

Parkinsoni Mant.
Fusus Smithii Sow.
Cerithium trimonih- Mich.
Dontalium deeussatum How.
Bellerophina Vibrayenna I rOl'b.
Corbula sccialis D'Orb.
Craesatella inomata D'Orb,
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Cardita tenuiooeta D'Orb.
Nuoula peetinata Sow., N. ováta Ma.nt., N. ornatissimn

rro-s.
Lima parallela D'Orb,
Inoeeraznus coneentrious Park.
Plieatula pectinoides Sow.
Moohé z uvedených zkamenělin, zejména Ammonity, bý

vaji z pyritu neh fosforitu; povrch lesku kovového.
() společných zkamenělinách pásma Hla v Anglopařiž

ském bassinu a v české křídě jednali jsme již v předcházejí

cím článku. Chceme ještě upozorniti, že mnohé druhy fauny
vyskytující se ve s I i nit ojí lov i t é m pásmu lIla ve Wis
santu, objevují se v čoohách mnohem později ve s I i nit 0

jílovitém pásmu IX. Na př.:

Ammonites splendens Sow.
u R e u s 8 a v <: I' ch ách v IX. (Verst. 1. 22), u Bar r o i s n
ve Francii ve lIla, IIIb, (Mém. 270).

Hamites aiienuaiu« SOU'.

u R e u s s a v IX. (Verst.. 1. 23), u Bu r r o i s a ve II, UTo,
lUb, (Mém. ib.),

CerithiU1n trimonile Mich.
u Reussa v IX. (Verst. 1. 42), u Barroise ve n, IUa.
(Mém. 273).

DentaliutII decussatum SUU'. (medium Soio.}
uRl' u s s a v Va, IX, X (Verst. 1. 40), u Bar r o i s ft ve ll,
ru«, lUb,. (Mém. ih.)

Nucula ovata Mfmt.

u R I' U 8 S ft V IX (Verst, Ll. H), u B ft I' r o i s a ve II, I IIa,
IIIbl"

Plicaiula pectinoules SOIt'.

u Re u s s a v IX, Xb. (Verstvll. 3i), II Bu rr o i s a ve lIla,
lUb,.

Trochocqathus conulu.s Phil,
u č. Zahálky v IX, X. (Čes. Střed. 2i8, 459), II Corneta ve
Folkestone ve lIla.
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Tu je opět důkaz pro zjev, na který jsme již několikráte

upozornili, že mnohé druhy fauny objevovaly se v mp. zemích
střední Evropy dříve nežli u nás; tak jako jsme nejednou upo
zornili na zjev opáěný, že se u nás mnohé druhy objevily dříve

než v zlÍ.pRdních zemích střední Evropy. (Srovnej se Z ah.
Východočes. ú. kř. n, s. 26 a j. - Kříd. útv. v záp. baselnu
Anglopaříš, čl. i.)

:!4. Pásmo s Hoplites interruptus LIla v Pays de Bmy
u Beauvais.

Po j. straně obce St. Martin, j. od kř'ížku, lze odkrýti šf>dé
písčité jíly s jemnými blýštinkami muskovitu, na povrchu špi
navě žluté, náležející tomuto pásmu. V Cal-te géol. dét.: "Ar
giles du Gault, ferme grise et noire réguliěre. Mortonieeras in
flatum, Schlěnbaehia varieosa..

25. Lhutecké vrstvy v Moravských Beskydách.

Soupásmí II + lIla v čechách.

Zone a Douvilleieeras mamillatum TI ct

Zune a Hoplites interruptus lIla.

Ve své nejnovější práci z r. ] 92i: »Geologie Moravských
Beskyd- pojednává B. Z ahá I k a o dvou faciích Lhoteckých
vrstev: pískovcových a spongiových křemitých pískovcích.

P í II k o v e c z výeh. úpatí Báčova VTI'hu je bílý až šedo
žlutý, jemnozrnný, tvrdý, R vh. čirými zrny křemene, s h. hí
IS'nJi zrny kaolinu, zř. se zel. zrny glaukonitu, s tmelem kře

mitohlinitým. Někde jl' skupina porů kruhových a podélných
- snad po jehlicích spongií. Jinde chová muskovit a více glau
konitu zeleného.

S po n g i u v Ý k i' e m i t S' pí s k o v e c je tvrdý, jemno
zrnný, s huj. glaukonitem, málo muskovitem a pyritem, s čet

nými jehlicemi spongií. Y tom jS()\1 vložky s po n g i o v é ho
ft han i t u s ohromným množstvim jehlic spongií z chalce
donu. Jehlice jsou stmeleny chalcedonovým tmelem s příměš

kom zrn křemenných, glaukonitu a něco pyritu,
Z u her ve své Geologie der Erdiil-.\hlag. J. s. a4. z r.

]89~) píše, že spodní část (iodulských pískovců nazval Ti e t z e
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a P a ul »Ellgother Schichten« (Lhotecké vrstvy) a v těchto

spodních vrstvách (tiefere Lagen), velmi chudých na zkame
něliny, nalezl Ho h e ne g g e r během 22 let zejména tyto
charakteristické druhy:

Belemnites minimus Leymerip,

ve Francii podle Bar r o i s e (Mém. 2(0) v pásmech U, lITa,
lUb. - V Německu je výrmačný pro JIla, v Anglii je ve
IIlb + lVa.

Ammoniies Dupinianu.~ D'Orb.
ve Francii (ib.) ve JI, lila.

Ammon.ites mamillatus Schloth,

ve Francii (ih.) ve ll, lila (h).
Podle B. Z II h á I k y (ib. s. 6.) byly nalezeny ve Lho

teckých vrstvách podle novějšího určení:

Douvilleiceras Biqoureii Seun,

Podle náhledu Ch. J a k o b a (Etudes pe.léont. Grenoble.
p. 18) náleží horizont s Douvilleioeras Bigoureti do n e j
s pod něj š í h o a I b i e n u. Tomu nasvědčují též nálezy ná
sledujících dvou druhů (N o w a k, Zarys tektoniki Polski,
1927, p, 13, 14):

Belemnites cf. lIIillimus Lisl.
1noceramus C(nlcentricus S () W. (!)

ve Francii podle B a r r o i se (Mém. 2(4) ve ll, lIla. PO'III.'
W o o d s a v Anglii ve II, lIla, lllb + lVa (Lamell. II. 445,
265). Podle Re u s s a v Ceohách ve ll, llTb + IVa, IVb n
udržel se až do IX (Verst..).

Hojný výskyt jbhlic spongií jl' znám také v pásmu II.
u Wissantu ve Francii (viz vpředu), v pásmu ll. v Bavorsku
(z glaukonitu), v pásmu lIla v okolí Budyně, v Roudnici n.
Is,, na Bílé hoře u Prahy a j., jak svědčí naše výzkumy.

Svou stratigrafickou polohou mezi Id (v této publikaci
díl V., část 1. čl. ll) a lUb + IVa (viz další Mst této publi
kace) ukazují rovněž Lhotecké vrstvy, že jsou aequivalentem
soupásmí II + 111(1 v Ceehěch i v zlÍ!>, zemích střední l<~vropy.

•
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26. Zone ti Mortoniceras I"Ostmtum v Anglii.

Zone a Sohlěnbaohin inflata.

Upper Gault.

Upper Greensand inferieur,

Soupásmí lUb + lVa v ČI'ské křídě.

Tak jako v Cecháeh, tak vyskytují se i v jižní Anglii
troje faoie tohoto pásma: Facio slinitá, Facie písčitá, Faeie
spongilitová. Pojednáme o každé zvláště z typickýeh nalezisek.

27. Slinitá [acie Z01IY li jlJortoniceras rostratum (inflatu;" j
ve Eolkestone llIb + IVa.

Zones 8-13 of Price.

Ve známé již lokalitě pod tvrzí Martello Tower, kde jsme
poznali pásma Id (nejvyšší}, II i lIla, vystupují nad pásmem
lIla vrstvy slinité soupásmí IIIb + IVa. Mocnost jejich ob
náší 23 m 15. Nad nimi spočívá jako v Ceeháeh glaukonitické
pásmo IVb. P r i c I' rozdělil toto pásmo IIlb + IVa na 6 zon:
8 až 13, z nichž každou zonu podrobně palaeontologicky pro
zkoumal. Pro nás nemá toto dělení dúležitosti, poněvadž jeHt
čistě lokální a v (echách podobné dělení nedá se ani provésti,
tuk jako se nedá provésti v jiných terraineeh křídových. V te
ehách, v oblastech slinitých, jako na př, v širším okolí Řípu,

lze nejvýše rozděliti celou zonu a Mort, inflatum na dvě pás
ma: dolní lUb, více slinitou, horní IVa, písčitoslinitou s kon
krecemi křemitých vápenců. Ve- Folkestone nejsou tyto roz
díly mezi vrstvami lUb a IVa tak ostré, ale celkem lze říci,

že jsou vrstvy odpovidající přihližně pásmu IVa o něco písči

tější než vrstvy lUb a mají také více glaukonitu než ve lUb,
tedy jako v Cechách. P r i c I' zmiňuje se sám o pískovci jílo
vitém a o slinitém jílu glaukonitickém ve své zoně 12 (Viz též

.Cornet: Géologie IV. 5;'1).
Hornina vyňatá z prostředka polohy lUb je s li nit Ý m

jíl I' m šedým s tmavošedými skvrnami, který šumí mocně

v kyselině. Místy přechází vrstvy Vl' s lín. Fosforitová kon
krece zřídka se ve vrstvách objeví. PM. má slinit), jíl vh. jílu,
málo čirých ostrohranných zrnek křemene, dosti černého glau-
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Murex bilineatus Piet. a ealear.
Buooinum gaultinum D'Orb.
Dentalium deeussatum Sow.
Astarte voisine de Dupiniana D'Orb. a Omalíoides

Woods.
Pholadidea Rhodani.
Pholadomya Fabrina D'Orb., deeussata Mant.
Nueulana Mariae D'Orb.
Nucula peotinata 8ow., ovata Mant., bivirgata Fitt., ob-

tuea l'itt., ornatiesima D'Orb.
Barbatia marullensis D'Orb.
Grammatodon (Arca) earinatus Sow.
Cucullaea (Arca) glabra Park., obesa Pict., nana Leym.
Plicatula gurgitis Piet., sigilina Woode.., peetinoides

8ow., radiola Lam,
Avicula (AucelJina) gryphaeoides Sow., Rauliaaa.
Peeten orbicularis 8ow., Beaveri Sow., quínqueeoetatus

Sow., laminoeus Mant., Raulianus D'Orb., Dutemplei D'Orb.,
Robinaldinus.

Velopeoten Studeri Piet.
Lima (Mantcllum) gaultina Woods., parallela D'Orb,
Gervillia rostrata Sow., solenoidee Defr.
Cardita tenuieosta Sow.
Cyprina quadrata D'O.Ilb.
Thetironia laevigata Sow.
Corbula elegána Sow.
Paaopea gurgitis Brong.
Martesia (Pholas) oonstrieta Phill.
Teredo gaultina Woods.
Thraeia Sancte-Urueis Piet.
Inoeeramus eoncentrieus Park., sulcatus Park" Orippssi.
Ostrea diluviana L., frons Park.
Exogyra (Ostrea) eoniea Sow.
Ostrea vesieularis Lam. (hippopodium Nilss.)
Ostrea eanaliculata Sow. (lateralis Nilss.)
Ostrea pectinata Lamk.
Terebratula biplioata Sow., Dutempleana D'Orb.
Kingena lima D'Orb.
Pollieipes unquis Sow.
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Pentacrinus Fittoni ~ust.

Cidaris gaultina Forbes.
Bouneya ap. (Solas).
K vůli poznání palaeontologiekýeh poměrů zony aSehlěn

ba.ohia inIlata IIIb + IVa poukazuji jeětě na. lokalitu Putten
bam v kraji Bucldngharnshire, s. od Temže, kde jmenuje Bar
roia (Recherches p. 150) v bělavém s 1í n ují lov i top í s ě i
t é m v zoně II Am, inflatus mimo jiné již uvedené druhy:

Ammonites [Hopliies] interruptus Bronq.

Jde tedy tento druh z zony lIla, kde je vodícím, i výše.

Trochocyathlus Harveya'WUs Edw. et H.

Tento je znám v čes, křídě teprve v pás, IX. (Z a h. Ces. Stře

dohoří, s. 278).
W o o d s (Lamel!. ll. 443) uvádí odtud též Pecten cur

vatus Gein., který je znám podle Woodsa u R e u s s a ve I1I1}
+ IVa, IVb, IX, Xbcd (divaricatus, arcuatus); u Geinitze
ve II, V-VII, IX út., Xbc; u F' r i č e ve III + IV, VI,
VIII, IX, X.

28. Písčitá [acie zony ti Mortooiceras rosiratum (SchlOnb.

illflata) lllb + IVa na poloostrově Purbecku a ostrově Wight.
V písěitých. oblastech na jihu Anglie od Purbecku na

Wight definovali geologové angličtí (Fitton a j.) po prvé
svůj U'pper green sa,uJ čili svrchní zelený pískovec IIIb +
IVa + IVb. Spodní horizont, s faunou od Blaekdownu, jest
zona II Mortoniceras rostratum (Sehlěnb. inřl.) IIIb + IVa;
svrchní horizont, s faunou od Wanniru;teru, jest zona II Pecten
asper lVb.

Viděli jsme již v pobřežním anglickém Aptíenu Id u Far
ringdonu, jak v něm geologové shledávají faunu eénomanien
skou - slovy Bar r o i s a: »La faune de Farringdon préseute
des formes cénornaniennes daru; un gisement aptien« (viz tam).
Přirozeno, že tato fauna cěnomanienskáz Id pokračovalav po
břežních vrstvách výše, my ji zejména v české křídě máme
v pásmu II; peoto geologové mylně prohlásili toto pásmo II
za Cénomanien (spolu s p6smem I); ale v Sasku jde tato
fauna mimo to do IIIba, proto i tyto vrstvy považovány (G e i-



80 r. Ceněk Zahálka:

nit z) mylně za Cěnomanien. Bar r o i s a po něm Lam·
ber t shledávají mnohé representanty cénomanienské fauny
v celé zoně aAmmonites inflatus !JIb + IVa a. proto zahrnuli
celý komplex lUb + IVa - ležící pod zonou a Pecten asper
IVb - k Cénoma.nienu. V tomto určování nenásledovali B a r
l' o i s a geologové v ~ěmeeku a Anglii, zůstávajíce při pů

vodní francouzské klasifikaci D'Orbignyově, jenž zonu lUb
-j- IVa a Ammon. inflatus (gaize) klndl k hornímu Albienu
(Gaultu), Také my klademe naše soupásmí lUb + IVa ke
svrchnímu iAlbienu, vědouce dobře, jak i v České křídě mnohé
typické druhy fauny pokračují z pásem nižších do pásem mno
hem vyšších.

Vrstvy pásma lUb + lVa počínají u spodu jako v če

eháeh vrstvami měkčími, zde jílovitopísěitými, a výše jsou
pískovce s nápadnějšími zrny glaukonitu a konkrecemi neh
stolicemi křemitovápencovými, připomínající naše pěsmo IVa.
Základem je pásmo jílovité lIla, patrem glaukonitické pís
kovce IVb. Tedy jako v Oeoháeh.

Uvedeme vzorný profil této facie z pobřeší mořského

v Lulworth cove podle Barroise (Roohercbea etc, 89).
Patro (ll' sommet}: Zone a Pecten asper. IVb.

Pás m o IVa o moc n o s t i 9·30 m.
IR. Grils eelcarěo-siliceux. Ostrea 0,25 a 0,50 m
17. Sable vart. . . . . . . . . . . .. 0,50
16. Grěs ealearéo-siliceux a surfaee caverneuse. . . 1,00

Vermieularia ooncava Sow.
Panopaea laeviuseulaT
Venus.
Plieatula pectinoides Sow.
Janira (Pecten, Vola) quadricostata Sow.
Peeten laminosus Mant. et hispidus Goldf.
Ostrea ooniCll et vesieulosa Sow.
Cidaris vesiculosat Goldf.

I;). Sable vert. Vermieularia coneava, Ostroo. . . 1,;;0
]4. Grěs caleareux a gros grains de glauconie, nom

breuses Janira quadrieostata de grande taille. . 1,00
]:l. Sable, hano d'Ostrea vesiculosa a la base, Verrni

cularia ooncava, quelques foseiles en phosphate
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de ohaux
12. Grea A serpules
ll. Sáble vart. .
10. Bane de petites huitres, quelques nodules de phos-

phate de ohaux . . . . . . . . . . . . .
Vermicularia eoneava.
J aaira quadricoatata.
Plicatula.

9. Sable vert. . . . . . . . . . . . . .
tl. Nodules de grěs calcareux en banc diacontinu .

Ecailles de poíssons,
Crustaeě.

Ammonites Raulianus D'Orb, T, rostratus Sow.,
infiatus Sow., ap. voisine de varieosue Piet., ere
natus Fitt., Goodhalli Sow.
Hamites virgulatus Brong. et alternatus Mant.
Rostellaria Parkínsoni Sow.
Thetis major Sow. et genevensis Piet.
Cytherea caperata Sow. et parva Sow. et subro
tunda Sow.
Venus faba Sow., immersa Sow., truncata Sow.,
submersa Sow.
Maetra' angulata Sow.
Cardita Dupiniana D'Orb.
Aatarte striata Sow., concina Sow., impolita Sow.
Area aequilateralis Cor. et Briart., nana D'Orb.,
carinata Sow., obesa Pict., gla.bra Park (vh) ,
formosa Sow.
Nucula sp., voisine de lineata Fitt.
Nueula sp., voisine de bivirgata Sow.
Trigonia spinosa Park., alaeformis Park (h),
pyrrha D'Orb.
Limopsis Lorioliit Benv.
Siliqua Moreana D'Orb.
Panopaea Rhodani Piet.
Modiola reverse Sow.
Inoceramus sulcatůa Park.
Pecten laminosus Mant. (h), MilIeri Fitt, Galien
nei D'OriJ.

2,00
020,
0,50

0,10

2,00
050,

..

6
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Janira quinqueoostata Sow., quadrieostata Sow.,
aequieostata D'Orb. (h)
Ostrea eanalieulata Defr., ooniea Sow. (h). NR
lokalitě Ballard hole (ib. 102) vyskytuje se též
columba Lam.
Vermieularia polygonalis Sow.jccneeva Sow. (vh)
Holaater (plaquetes).
Pseudodiadema (radioles).
Tiges de végétaux (vh).

Pás III o lUb o moc no!' ti 13,65 m.
i. Sable gris noir, micacé; gypse, pyrites, petits lits

de fossiles phosphatés 2,00
Vermicularia coneava Sow.
Ostrea vesiculosa Sow.
Aroa.

6. Grěe gris verdílt.re.. 0,1i>
Vermieularia coneava.
Janira quadrieostata
Oeteea (h).

5. Sable vert pauvre en fossiles . !l,OO
4. Grěs grisátre O,flO

Vermieularia eoneava.
Ostrea eoniea.

3. Sable 1,OU
2. Grěs tendre, mieaeé, argileux 0':>0

Bivalve.
Vermicularia ooncava Sow.
Tiges noirátres,

1. AI'gile noire plus sableuse. . . . . . . . . 0,50

Základ (la base), Argile noire sableuse du Gault.. lITa,
eontenant des eonerětíons ferrugineuses en forme de tiges

22 m
Přechod z pískovcové facie do řaeie spongilitové jest na

ostrově Wight. Bar r o i 8 (Recherches p, 106) uvádí profil
z Undercliff u Saint-Lawrence. Jsou tu pískovce šedožluté a
zelené, měkké, porovité po jehlicích spongií, proto lehké, glau
konitické, podobné spongilitům v Argoně (»]] ressemble II ln
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pize de I'Argonne«); v nejvyšší poloze jsou též lavice velmi
tvrdé křemičité (IVa) se spongiemi nepravidelného tvaru jako
v čechlÚlh. Úhrnná moeaost této zony II Ammonites inflatus
(lUb + IVa) onbáší 39 m,

Bar r o i s nalezl tu:
Belemnites,
Hamites armatus Sow.
Ammonites inflatus Sow. et Renauxianus D'Orb.
Solarium ornatum Sow.
Cardita tenuieosta Fitt.
Pooten laminosus Mant. a hispidus Gold.
Plieatula peetinordee Sow.
Inooeramus.
Lima Arehiaeiaaa Cor. et Briart.
Ostrea conica Lk., canaliculata D'Orb., vesieulosa 8~w.

Panopeea mandibula D'Orb.
Arca earinata Sow., glabra Park.
Janira quadrioostata Sow. a quinqueeostata Sow.
Pinna,
Rhynchonella oompressa Lk.
Terebratula biplieata Broch. a ovata Sow.
Lingula subovalis Dav.
Vermicularia eoneava Sow., polygonalis Sow.
Siphonia pyriformis Gold. a WebRteri Sow.

29. Spongilitová [acie

(Facies spongilituse)

zony ti Jfortonicera.~ rostratwm (Schliinbochia inflata}

llIb + lVa v jižní .Anglii.

Povšimneme-li si blíže zeměpisné polohy typických spon
gilitových facií pásma lUb + IVa, jak jsme j{' shledali ve
všech prozkoumaných zemích střední Evropy, vidíme, že tyto
pobřežní usazeniny spadají do blízkosti 50. rovnoběžky

(49°--51°) severní šíře: Čechy, Sasko, Bavory, sz. Němeeko,

s. Francie, Belgie (Hainaut), již. Anglie.
Domácímu obyvatelstvu těchto zemí byly spongility

vždy velice nápadný pro jejich fysikální VIIlStn08ti, zvláště

pro jejich lehkost; proto jim dávali zvláštní jména:
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v Bavorsku »Sohwa.mmflintBtein«, ",Amberger Trippel«
etc.,

v szo Německu »Fla.mmenmergel«,
v 8. Francii »Gaize«;
v Belgii »Meule de Braequegnies«,
v j. Anglii »Malmstone«, »Malmrook«, »Firestone«.
V {eohácll nazvali jsme je na počátku svých studií v Po

ohří »pískovee spongiově«, později vhodnějším jménem »spon
gility«, Jak známo (Cee, Středohoří & 68), jsou základním
jejich složivem jehlice spongií, buď z kyseliny křemičité, neb
z vápence, zřídka z glaukonitu. Je-li tato hmota zkameňující

vyloužena, jest hornina porovítá a následkem toho lehká.
Někdy chovají tvrdé konkrece, lavice neb bníroa křemičitých

spongilitů (nodules on des bancs plus durs, silíeenx),
V Anglii spadá výchoz spongilitové facie zony lUb ;

IVa do jižní části, od jv. cípu Anglie od Eaatbourne (SW!8ex)
v úzkém pruhu na Petersfield (Hampahire), Alton a Guils
ford (Surrey). Větší rozlohu na povrchu zemském má tato
facle v Blackdownu (Devonshir), kde transgreduje na svrchní
Trias; odtud pokračuje přes Dorsetahire na WarminSŤer

(Wiltshire), zejména do údolí Pewsey u Devizes,
Poněvadž má tato epongilitová facle pro střední Evropu

velký význam po stránce stratigrafické, chceme si všimnouti
hlavních lokalit anglických a. srovnati je s českými v každém
ohledu: co do polohy stratigrafické, v lithologii a. palaeonto
logii. Poněvadž Bar r o i s ve svém znamenitém díle: Recber
ehes etc. popsal svůj výzkum geologický o křídě anglické co
nejpodrobněji a. srovnal s výzkumy francouzskými, proto na
jeho výzkum v prvé řadě upozorňujeme.

Již v E a s t b o u r n e (ib, 14) zmiňuje se Bar r o i s
o menším výchozu s p on g i I i t ů zony iL Ammonites infla
tus lUb + IVa, ležících pod zonou iL Pecten asper lVb, 810v)';

2. Sable mieaeé, agglutiné en grěs; il est légérament cal
earifěre, ses earactěres miněralogiques le rapproohent de
l a gaize de I'Argonne. 2 m.

I, A la base, sable argileux grisátre,
U Pe tar s f i e I d u (ib. 36, 3i) podává Bar r o i 8

tento profil:
Patro (ll' sommet}: Zone a Peeten asper IVb. Sable vart.
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zo n e a A m III o nit e s in f I a t u s (G a i z e d e
Lan g r i 8 h) lUb + IVa. Gres gris, sableux, 1é gel', micaeé.
eontenant des parties siliceuses bleuátres; le village de
La.ngrish qui est hati sur cette roehe e s tun v é rit a b I e
v i II a g e d e I'A r g o n n e, nombreux bois, et ravins esearpés
de toutes parta. Epaisseurs 25 m,

Ammonites inflatus
Ammonites rostratus Sow.
Ammonites varilLfl,s 8ow.
Peeten laminosua Mant,
Gryphaea (Oatrea) vesiculosa Sow.

Základ (la base}: L'argile du gault lIla.
Sables du Lower green sand II.

'I'řeba upozorniti, že Schlónbaohia varians Sow., která
je význačná ve střední Evropě pro zonu V., vyskytuje se zde
již v mně lUb + IVa, tedy ve vrstvách mnohem starších.

Blíže A I to n u je tento pořádek vrstev s zonou aSehlčnb.

infl. IIIb + IVa (Cornet IV. 553, Barrois ib. 42).
Patro (Ie sommet): Zone a Pecten asper IVb. Sable

trěs-glaueonieux.

Zone ti Mort. inflatum l1lb + IVa. Gauit supérieur:
5. Sables verbl meubles, sans foesiles. 0,60 II 4,50 m,
4. Malmstone (spongilit, grěs g\ris, tendre, I é g e r,

mieaeě) avee bancs bleuátres siliceux et calcarifěres, 25 II 30 m,
Ammonites inflatus, auritus, eatillus, splendens, Re-

nauxianus. Nautilus eleganst
Anísoeeras (Hamites) armatum.
Arca earinata (h).
Cardita Dupiniana D'Orb.
Avicula gryphaeoides (h).
Gryphaea (Ostrea) eolumba, vesiouloea (h), sinuata

(aquila), canaliculata D'Orb,
Pecten asper, Iaminosus, membranaceus (nitidusř),

Beaveri, nitídus, orbicularis (h), quinqueeostatus,
Plieatula inflata, pectinoides Sow.
Solarium granulatum.
Thelia major (h).
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Improssions végétales (h).
3. M irnes sableuses lL Mort. inflatum et Inoeeramue sul

catus, 9 a 15 m. Patrně pás. lUb.

Zák'ad (la base): Gault inférielw:
2. Argiles foncées lL Hoplites interruptus lIla. 30 m.
1. Sahles verts a nodules phosphatés II. 1 m lL 4,50 m.
Zdůmzňujeme, že se tu již v pásmu lL Sehlčnb. infl,

vyskytuje Pecten usper právě tak jako ve Francii (Barrois,
Mém. 303). V čechách jde od II. až do Xb.

V úd o líP e w s e y u Devizes vystupuje svlňště

karakteristieká gaize (spongilit) , jak píše B a I' I' o i s (ib. 59):
»Sable trěe-fin, mioacé, un peu glauoonieux, gris jaunátre,
psssant souvent au grěs, Ce grěs est tendre, I é gel', et
ressemble. beaueop par ses earaetěres lithologiques lL la roche
si connue dans l'Argone sous ll' nom de G a i z ei leur faune
prouve ďailleurs que ees niveaux sont absolument synohro
niques, Ces sables et grěs eontíennent souvent des nodules ou
des banes bleuátres, plus durs, siliceux et e..alearifěres« (analo
gon našich křemitých vápenců a spongilitů křemitých. české

Středohoří 68, 69 a j.),
Také zde u Devizes zaujímají spongilitové vrstvy touž

polohu co dříve (TI a I' r. ib. 59, 60, 62):
Patro (le sommet) : Zone lL Pecten asper IVb. Sablr

vert glauc.

Zone ci Ammon. inf/atllS lllb + lVa.
Gaize právě popsaná v okolí Devizes 15 lL 23 m (ib. p. 62).

Základ (III. hase). L'argile du Gault. lila.
B a I' I' o i s (ib. 61) nalezl ve spodní části své zony 

III. zone inférieure ll. Anunon. inflatus - tedy v pásmu lUb,
tuto faunu:

Ammonites inflatus Sow. et Renauxianus D'Orb.
Anieoeeras alternatus Mant.
Vermicularia ooneava Sow.
Lima Archiaeana Com. et Br.
Avicula Rauliana D'O[·b.
Siliqua Miorea.na D'Orb.
'I'ellina striatula Sow.
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Arca carinata Sow.
Cytherea trunoata Morris,
Venust immersa Sow.
Thetis major Sow.
Isoeardía criptoeeras D'Orb.
Panopaea Rhodani Piet. et Boux,
Pecten membranaeeus Nilss., laminoeus Mant.
Janira quadrieostata Sow,
Ostrea vesiculosa Sow.
Végétaux.

W o o d s ve svém díle C ret a e e o u s Lam e II i
hra ne h i a o fEn g I a n d I, U z r. 1904-1913, jmenuj,~

z ľpper Greensandu of Devizes, a to z Zony of Sehlčnbachia

rostrata lUb + IVa tyto druhy:
Nueula ováta Mant., obtusa Sow,
Grammatodon earinatus Sow.
Cuoullaea obees Piot.
Trigonia seabrieola Lyc., aliřormis Park., Cunning-

loni Lyc. .
Modiola reversa Sow., subsimplex D'Orb., flagellifera

Forb, (Mytilus fl.).
Lima Gallienei D'Orb., gaultinu Woods.
Aucellina gryphaeoides Sow.
Crassatellidee dlvisiensie Woods.
Cyprina quadrata IYOrb.
Lucina tenera Sow.
Unicardium Ringmerieruse Mant, (= Mutiella, Arca R)
Inoceramus concentricus Park.

-Thetironia (Thetis) laevigata Sow.
Tellina inaequalis Sow,
Clementia (F'laventina) ovalis Sow. (u Sow. Venus)
Callista plana Sow.
Cardium (Granocardium) proboscideum Sow.
Leptosolen Dupinianus D'Orb,
Panopea mandibula Sow.
Pholadomya MaiIleana
Olltrea diluviana L.
Z tohoto sesnamu je viděti, že cénomanaké druhy fauny,
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které jsme již v pobřežním Aptienu Id ve Farringdonu kou
statovali, pokračují i do této zony pobřežní lUb + lVa.

Z o n e d e B I a c k d o w n. Jedna z nejvíce vynikajících
lokalit zony II Sehlčnbaehia inflata lUb + IVb, zvaná také
zone de Blaekdown aneb Upper green sand of Blaekdown,
rosložena je v oboru Blaekdown Hills v Devonshire. Vyniká
velkým bohatstvím zkamenělin, zejména po BZ. straně, mezi
obcemi Wellington a Homton, Tato lokalita byla předmětem

studií mnoha geologů: Sowerby, Fitton, Beche.
Goldwin-Austen, Re n e v i e r, Etheridge, Whi
taker, Seeley, Rance, Ba r r o í s, Mourlon, Meyer.

Zona tato transgreduje na svrchní Trias a jen zřídka má
za podklad slabou vrstvu pásma »argile noirátre du Gault
infér,« lIla, Jako patro má opět zonu II Pooten asper rVb.

Spodní vrstvy, odpovídající našemu pásmu lUb, obsa
hují: »Sable argileux vert foneé«, svrchní vrstvy, odpovída
jící našemu pásmu IVa, mají »sables meubles gris«, Mocnost
oelé zony lUb + IVa dosahuje až 35 m (B a r r o i s, Reeher
ches, p, 75).

Ve spodních vrstvách zony, tedy ve lUb, vyskytuji Sl'

zejména (B a r r o i s ib. 69):

Ostrea eonlea Sow.
O&trea undata Sow.
Peeten Iamtnosue Mant.
Ares earinata Sow.
Cardium Hillanum Sow.
Cyprlns cuneata Sow.

Inoeeramus sulcatus Sow.
Telli.na Btriatula Sow,
Thetís major Sow.
Venus immellla Sow.
Vermicularia concava Sow.
Vermlcularia polygonali» Sow.

Ve svrchníeh vrstvách zony, tedy ve IV", jsou zejména
(ib. 70):

Ostrea oolumba Lk.
Ostrea conioa Sow.
Ostrea vesículosa Sow.
Janira quadríoostata Sow.

Peeten lamínosus Mant.
Peeten elongatUB Lk.
Vermicularia eonoava Sow.

Jakožto pobřežní usazenina, uhostila v sobě zona tato
mnoho druhů, které žili již v dolním Gaultu, t. j. v zoně

II Ammon. mammillaris II n v zoně II Ammon. iuterruptus lIla
a mnohé pokračují i do t'énomant;ké zony II Pcten asper IVb,

Poukázali jsme již ve své studii o Belgické křídě. že
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fauna zony Blac.kdowenské IIlb + IVa souhlasí se zonou té
hož pásma Meule de Bracquegnies lUb .+ IVa v Belgii a tato
zase s českou llIb + IVa.

Uvedeme ještě jiné druhy fauny anglické, vyskytující E*

v zoně de Blaokdown podle Bar r o i s I' (ib. 90, 91), Mo o u r
Ion a (Geologie p. 155), W.o o d s I' (Lamsllibranohia I, II),
tedy ve lUb + IVa, abychom je mohli srovnati se současnou

českou faunou.
Ammonites (Mortoniceras, Sehlčnbachia) inflatus Sow.
Ammon. varioosus Pict., erenatus Fitt. a Goodhalli Sow.
Hamites alternatus Mant.
Turritella granulata Sow.
Pterooera (!A.porrhais) macrostoma Sow. a retusa Sow.
RoBtellaria (Aporrhais) Parkinsoni Sow.
Pyrulla depreasa Sow.
Natica rotundata Sow., pungens Sow., Geinitai Sow.
Vermetus coneavus Sow.
Soalaria pulehra Sow.
Turbo Fittoni Sow. (= Litorina graoilis)
Phasianella Sow. (. striata}, formosa Sow.
Actaeon (Tornatella) aIfinis Sow.
Dentalium medium Sow.
Nuoulana lineata Sow., angulata Sow.
Nueula pectinata Sow., obtusa Sow., rmpressa Sow..

antiquata Sow.
Barbatia rotundata Sow.
Grammatodon (Arca) carinatus Sow.
Cucullaea venusta Nyst. (:-= Arca subformosa Briart.)
Cucullaea (Area) glabra Park.
Area subformosa Sow., fibrosa Sow., formosa Sow.
Peetunculus sublaevis Sow., umbonatus Sow.
Trigonia eeeentriea Park., affinis Sow., daedalea Park.,

speetabilis Sow., spinosa Park., alaeformis Park., soabricola
Lyc., earinata Ag.

Modiola (MytHus) eeversa Sow., stríatocostata D'Orh,
M'Ytilus inaequivalvis Sow., laneeolatus Sow.
Pecten (Chlamys) Stutchurianus Sow.
Peeten (Neithea, Janira) quadrieostatus Sow., quinque

eoetatus Sow.
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Pecten (Janira) aequieoetatus Lam.
Peeten laminosus Mant., Milleri F'itt., elongstus Lk.
Lima (Plagiostoma) semiornata D'Orb.
Lima (Limatula) Fittoni D'Orb,
Pteria (Pseudoptera, Avíoula) anomala Sow.
Gervilia sublanceolata D'Orb., alaeformis Sow., rostrata

8ow., Forbesiana D'Orb, (solenoides 8ow.)
Plieatula inflata Sow.
Astarte formosa Sow., impolita 8ow., obovata 8ow.,

striata Sow., eoncina Sow.
Cy;prina cuneata Sow.
Cyprina (Venilicardia) angulata Sow., lineolata Sow ..

truneata Sow.
Lucina Downesi WoOOs, pisum Sow.
Thetironiu laevigata Sow. . Thetis major Sow.
Tellina striatuloides Stol., striatula Sow., inaequalis

Sow., gracilis Sow., subtenuistriata D'Orb.
Maetra angulata Sow.
Doniopsis (Cytheraea) subrotunda Sow., (Venus) eape

rata 8ow.
Venus immersa Sow., (Cyprimeria, Cyclorisma) faba

Sow., submersa Sow., truneata Sow., parva Sow.
Lueina pisum 8ow.
Clementia (Flavontia, Venus)- ovalis Sow.
Callista (Venus) plana 8ow.
Protoeardia (Cardium) Hillana 8ow.
Cardium (Granoeardium) proboeeideum Sow.
Corbula truneata Sow., elega-ns Sow.
Soleeurtus (Azorl) pelagi D'Orb,
Panopaea gurgitis Brongn., ovalis Sow.
Martesia constricta PhilJ.
Goniomya (Pholadomya) Mailleana D'Orb.
Liopistha (Psilomya) gigantea Sow.
Inoceramus coneentrieus Park., suloatus Park.
Exogyra (Ostrea) eonica Sow., columba Lam.
Ostrea diluviana L. (= carinata Lam., = frons Park.)
Ostrea canaliculata Sow. (= O. neb Exogyra lateralis

NiL9s.)
Ostrea vesieulosa Sow., haliotoidea 80w., reeurvata Sow.
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Filigrana (Sel1pula) filiformis Sow.
Verrnieularia eoneava Sow., polygonalis Sow.

NČ? 'J -

30. Pásmo ti Mor"toniceras rostmtum čili SchlonbachŮL inflata
Illb + IVa v čechách.

Tak jako v jižní Anglii, tak i v (wháoh máme tři facie
pá!!!!!a lUb + IVa: slinité, písčité a spongilitové, Pásmo toto
je8t jedno z víoe proskoumanýoh v české křídě, zvláště také
po stránce palaeontologieké, proto se dá s anglickými aequiva
lenty zvláště dobře srovnati. Uvedeme stručný přehled jed.
notlivých faei! a na konci BeZIllUll společných druhů fauny
angdioké a české.

F a c i e s I i nit é v ()echách nemají tolik jílovité sou
části jako ve Folkostone. Poměrně nejbližší folkestonským
jsou vrstvy měkkých slínů šedých, dále od povrohu modra
výeh pásma lUb od Všetat a Přívor přes Semice a Přerov na
Sadskou k Poděbradům. Jsou to ony vrstvy, jež Fr i č na
zval »Semickými slíny«, (Víz naše Pásmo ITl. v Pojizeří s.
3-5 a VýahodOOesk:ý útv. kříd. Cást ji~í s. 11-14). Od těchto

Semických slínů třeba odloučiti samostatné pásmo IUa.
Také naše pásmo IVa je písěitější nežli jejich aequiva

lent ve Folkestone. Jsou to písčité slíny, obyčejně šedé a do
nich vloženy Jsou lavice křemitého vápence, které se při pó
vrohu v kulovité konkrece rozpadávají. Také ojedinělé kOD
krece se v písčitých slíneeh objevují. Tato facie rozšířena jest
zejména v Polabí od Roudnice na Mělník, Lysou a Poděbrady

i jinde ve východočeské křídě. Uložení má soupásmí IIIb +
IVa takové (stručně):

Patro (Le sommet), Pásmo jl Pecten asper IVb. Glaukonitické
písčité slíny. V Roudnici 2,S4 m.

Zona jl Schlonbachia inflata:
rVa. Písčité slíny s lavicemi křemitých vápenců a konkre

cemi. Největi!í mocnost pásma IVa obnáší (IVnb = 45 m,
méně IVb = 2'84) v Roudnici 42,16 m.

lUb. Slíny. Má v Roudnici mocnost (Ulab = 33,7 m, méně
Illa = 4,1 m) 29,60 m. Úhrnná mocnost pás. lUb + rVa
= 71,76 m.
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Základ (La base). Pásmo a Hoplites interruptus lIla.
Slinité jíly.

F a c i e pí s čit é jsou v čechách rozmanitější nežli
v Anglii. Příčina vězí ve velké rozmanitosti lithologického
složení útvarů, jež obkličovaly český záliv křídový a z nichž
řeky přinášely své nánosy do tohoto zálivu. Uvedeme některé

příklady zcela stručně. (Č. Zah. Severočeský ů, kř, s. 16-18,
Tab. VI. Obr. 2.). Po z. straně děěínského Sněžníku z TiBé
do obce Sněžníku:

Patro. Pásmo a Pecten asper IVb. Kvádrový pískovec hrubo
zrnný, křemitý neb železitý. 10 až 15 m.

Zona a Sehlčnbaehia inflata:
lVa. Kvádrový pískovec křemitý, ponejvíce hrubozrnný, zříd

ka s tvrdšími konkrecemi křemitého pískovce o mocnosti
menší než 100 m.

[lIb. Kvádrový pískovec jemnosrnný o mocnosti menší neš
28 m,

Základ. Pásmo a Hoplites interruptus, Pískovec jílovitý
o mocností 3 m.

Mezi Malnioemi a Lipenoem u Lonn jsou následující
vrstvy (Č. Zah. Pásmo IV v Poohří tl. 46-69. Pásmo III
v Poohří tl. 49) :
Patro. Pásmo a Pecten asper IVb. Pískovce vápnité velmi

glaukonitické o mocnosti 4 až 4,9 m.

Zona a Schlčnbaehia inflata:
IVa. Pískovec vápnitý, jemně glau.konitick)·s pevnějšími a

vápnitějšími kulovitými konkrecemi téhož pískovce
o mocnosti as 9 m.

IlIb. Spongilit slinitý, velmi glaukonitický. 4,5 m.
Slín spongilitový s konkrecemi křemitého spongilitu.
8,5 m.
Spongilit. 2,5 m,

Základ. Pá.smo II Hoplites interruptus lIla. Jíl jemně glauko
nitický o mocnosti 6 m.

Faeie s p o n g i l i t o v é. Vyskytují se při pobřeží

někdejšího zálivu neb při jeho ostrovech. Vzorné lokality
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spongilitových vrstev u Třiblic a Hrádku (u Břvan) jeví se
stručně takto (čes, Středohoří 116--121. Pásmo III v Po
ohří 55):

Patro. Pásmo II Pecten asper IVb. Pískovec vápnit), spongi
litový, gilaukonitický 6 m.

Zona II Schlěnbaohia inflata:

IVa. Pískovec vápnitý spongilitový, přechod z písčitého slínu
spongilitového, někde s konkrecí křemitého vápence
spongilitového. 7 m,

lIIb. Písčité slíny epongilítově se vzácným glaukonitem.
15,~ m.

ZáJrlad. Pásmo ll. Hoplites interruptus lIla. Jíly místy glau
konitické fl pískovci jílovitými o úhrnné mocnosti 6,5 Dl

(Břvany),

Na anglické »sables- v oboru svrchních (IVa) spongilito
vých faeií zony II Schlonbaehia inflata upomíná spongitit
velmi jemně písčitý IVa u blízkých 2elkovic (ib. s. 121 
profil 1(4), který jsme znamenali v Poohří symbolem lVe
(calianasový). Týž se na povrchu snadno v písek rozpadá;
II R e u s s a: »manehen Tripel abnliehe sandige Masse«. V Tři

blieíeh užívají tohoto písku k čištění v domácnosti.
V okolí Velvar a v lomech bělohorských za Strahovem

v Praze, podává B. Z ahá I k a podrobné profily 26. a 60. ve
evé publikaci: »Kříd, útv. v západním Povltaví«, Udáme jen
stručný výtah z oněch profilů:

Patro. Pásmo ll. Pecten asper lVb. Sliny písčité místy
s křemitým vápencem o moc. as 3 m.

Zona ll. Schlčnbachia inflata:

lVa. Sliny písčité prokládané lavicemi křemitých vápenců

(prof. 60) o mocnosti asi 20,9 m.
IIIb. Spongility písěitojílovité,slíny písčitéspongilitové, místy

fl konkrecemi křemitého vápence II slíny písčité (prof.
26) úhrnem o mocnosti as 19 m,

Základ: Pásmo ll. Hoplites interruptus lIla.. Spongilit písčito

jílovitý (4 m) a hlouběji jíl (1 m), Úhrnem 5 m.
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Již mnohokráte ji!me ukázali, jak se za dob aequivalent
ních vrstev usaaovaly často v celé střední Evropě lithologieky
velmi podobné, ba i shodné vrstvy; jak změny nastalé v U88

zování vrstev v ůechách měly svou ozvěnu i v záplldníoh ze.
mích střední Evropy, což ukazuje na stejné podnebí, které opa
novalo tyto kraje z ůech přes Bavory až do Anglie.

Třeba abychom zdůraznili pro Cechy a Anglii zjevy, ke
kterým jsme ph srovnávání petrografických poměrů aequi
valentních vrstev naposled došli,

I. Spodní vrstvy zony a Sehlonbachia inflata, t. j. zony
lUb, jsou na obapolných stranách jemnějšího mechanického
složiva, kdežto svrchní vrstvy, t, j. IVa, jsou písčitější, hrub
šího mechanického složiva,

2. Příroda často vytvořila v oboru pásma IVa konkrece
neb lavice tvrdých křemitých vápenců (nodules ou des bancs,
plus durs, siliceux et calcarifěres), Myslím, že tyto konkrece
představují bývalé spongie.

3. V pobřežních distrikteeh žilo neobyčejné množství
spongií v tuto dobu, zvláště v době lUb. Jejich jehlice při

spěly u velké míře ke skladbě vrstev spongilitů a jich odrůd;

všecky zaujímají územní pruh blíže 50 rovnoběžky (mezi 49"
a 510 severní šíře).

31. Společné zkameněliny zony ti MortonicerM rostraWm
či BchlOnbachia inflata llIb + lVa v Oecháoh a Anglii.

Faoie písčité jsou v české křídě pro jich hrubší složení
velice chudé zkamenělinami; zato slinité a spongilitové jsou
bohatší. Poslední zvláště upomínají na Blaokdown a jiné spon
gilitové faeie jihoanglické, právě tak jako upomínaly na faunu
Meule de Braequegnies v Belgii (viz tam).

Již při porovnávání společných zkamenělin českého pás
ma a Sehlěnbaehia inflata lUb + IVa a belgické Meule de
Bruequegnies viděli jsme dosti společných druhů na obou stra
nách: 27 (viz Albien v Belg. a ŮCs. ů. kř. s. 28*), kdežto

e) Druhy Fasciolaria (Fuaas) rU8tlioa Br. et Cor. a Natioa
(Turbo) ol"otUDdata Sow. měly býti vysázenými obyěejnými lite
rami. poněvaě v české křídě ne;i1!ou.(ib. s. 24 a 25).
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t Francie pod Ardenami má s belgickou Mťtde v téže faeii jen
5 druhů společných! (ib.),

Mnohem víre společných druhů má však česká zona A
Behlěnbachia inflati s anglickou aequivalentní wnou: 44.
Uvedeme seznam techto společných druhů a připojíme mimo
tu i jiná pásma, ve kterých se v české křídě vyskytují, hlavně
podle R e u s 8 a (R), O e i nit z e (O) a F r i č e W), na je
jichž monografie, stránky textu a vyobrazení odvolává se ze
jména anglický W o o d s (Cretaceous I...nmellibranchia of Eng
rand, I., II.).

Nautilus elegans Sow. R = IIJb + IVrt, IVb, X.
Turritella granulata Sow. R, F = Id, IT, IIIb + IVrt,

IVb.
Natiea gaultina D'Orb, (canalioulata Sow.) R = II, IVb,

VII, Xa. Proto žila i v době lIIb + IVa.
Rostellaria Parkinsoni Sow. (Reussi Gein.) R = II,

Il I«, Va, IX, X. Proto žila i v době lUb + IVa.
Nueula peetinata Sow. Jde v čes. kř. od Id přes IlTb +

IVa až do Xabc.
Grammatodon (Area) carinatus Sow. R = X. - O ~=

IUba Plavno.
Cueullaea (Arca) glabra Park. (Sow.) (subglabra D'Orb) .

.Jde v české křídě podle R, O, F. od II nepřetržitěpřes lIIb +
IVa až do Xabc.

Cardita tenuicosta Sow. nalezena posud ve lIla, V,
Vl +VII, IX, Xabc; přežila tedy i dobu lUb + IVa.

Cyprina quadrata D'Orb. O = IUba, Xbc, F = lUb.
Protooardía Hillana Sow. Jde podle G, R, F od II přes

UlIJ + IVa až do Xc.
Callista (Venus) plana Sow. R = II, IVb. :Zilll tedy

i v době lUb + IVa.
Cyprimeria (Cyclorisma, Venus) faba Sow. Jde od II

přes Ulb + IVa až do VII a pak je v IX a X.
Pteria (Pseudoptera, Avieula) anomala Sow. Jde podle

R, O, F, Z. od II přes IIIb + IVa nepřetržitě až do Xbc.
Venus immersa Sow. R = II, IVb. Žila tedy i za doby

IlIb + IVa.
Venus parva Sow. R = II, IIla, IX, X. Prošla tedy

i dobou lUb + IVa.
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Modiola reverse Sow. O = IUba, IX, X. R = Va.
Panopaea. gurgitis Brong. R = II, IVa, IVb, Xbc.

G = II - X. F = Id, Va, VI.
Exogyra oolumba Ill.JDlc. Jde od II přes lUb + IVa až

do IX.
Exogyra. coniea Sow. Jde od II přes lUb + IVa ne

přetržítě do V, a od VII nepřetržitě do Xd.
Ostrea. diluviana L. (earinata Lam.) R = II, IX, Xa.

(1 = II, IIlba, IVa, V, IX. F = II. Z = II, lIla, lIIb, VIII,
IX, Xabcd.

Ostrea frOUB Park. F = lUb.
Ostrea veaicularis Lam. (hippopodium Nilss.). Jde ne

pretržitě z II přes lUb + IVa až do Xd.

Ostrea eanaliculata Sow. (lateralis Nilss.). Jde nepře

trsitě z II přes lUb + IVa až do Xd.
Inoceramus Oripsii Mant. R = lUb + IVa.
Inoeeramus concentricus Park. R = rr, lIIb + IVa,

rVIJ, IX.
Unieardium (Mutiella, Arm) Ringmerense Mant. G ==

Hlba, Xbc. F = ms, rve, VII, IX, Xc.
Pooten aaper Lam. R, F, Z = n, lIIb + lVa, IVb, Xbc.
Pecten Galiennei D'Orb. O = IUba.
Pecten laminosus Mant. R = U, nrb + IVa, IVb, IX.
Pecten membranaceus NilLs. R = II, IVb, Va, IX, X.

zil tedy v Ceohách i za. doby lIIb + IVa.
Pecten orbioularís Sow. R = II, rIIb + IVa, IVb, IX.
Pecten (Neithea, Vola) quinquecostatus Sow.
Pecten (Janira, Vola) quadrieostatus Sow. Oba poslední

druhy nalezeny ve II - IVb - Xabe, tudíž žily i v době

lIIb + IVa.
Pecten (Janira) aequicostata D'Orb, R = II, IVb, tedy

žil i v době lIIb -r IVa.

Pecten (Chlamys) elonga.tus Lam. R = COIlI8.IlS II,
crispus Xbe, obliquus lIIb + IVa. O = II, V, IX út. comans,
cretosus, Faujasei, elongatus.

Pooten eurvatus Gein, R = divarica.tus a a.roua.tus
lUb + IVa, IVb, IX, Xbcd. O = II, V-VII, IX út., Xbc.
F = nre + IVa, VI, VIII, IX, X.
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Spondylus striatus Sow. R = II, lUb + IVa, IVb, X.
G c: IUba, IX út.

Pectunculus sublaevis Sow. II = IVa, IX, X«.
Terebratula biplieata Sow. G = IUba, IX út.
'Ierebratulina graeilis SCW. F = lVa.
Rhynchonella oompressa Lamk, G = II, IUba, IVb,

IX út., Xa. R = gallina II, Xa, X; latissima II, Xli; rostrata
] I, VIII, Xu; depreasa U, IVb.

Cidaris vesiculosa Goldf. R = II, Va, IX, Xa, Xabc, Xd.
U= II, IUba, lVa, V, IX út. F = ll, Xd.

Serpula (Filigrana) filiformis Sow. R = llIb + IVa,
IXcd v čertové zdi, Xa.

Siphonia pyriformis Gold. G = II, IUba, lVa, V. R =
Cuemidium pertusum Xa, Xabc. Počta = Scytalia pertusa
ll, :'\0.

Z takto uspořádaného seznamu SPOI~l1)'ch zkamenělin

zony li Mortonicerns inflatum Illb + lVa v Cechách a jižní
Anglii vychází, jak mnoho druhů fauny, znvitnvší k nám
Kladským průlivem za dob Id, Jl, lIla, lllb T lVa, udržely
se až do mladších dob české křídy IX, X. Při tom je také ná
padno, že ještě mnohé druhy, které žily za dob lUb + IVa
v jižní Anglii, u nás nebyly nalezeny ve III/i + IVa, ale
v mladších pásmech české křídy v IX, X. Buď sem tedy za
vítaly též v době lUb + IVa, nebyly však posud nalezeny,
aneb se k nám přistěhovaly v dobách mladších. Upozorňuji

několika příklady na některé druhy:
Belemnites minimus List. G = Xb. (Charakteristik pg.

V.) R = Xbc.
Hamites armatus Sow. R = IX.
Ammonites splendens Sow. R = IX.
Xueula ovata Mant, R = IX.
Clementia (F'Iaventia, Venus) ovalis Sow. H X.

Fe" X.
Trigonia ali íormis Park. H = IX Chřibská.

Modíola (Mytilus) flagelliferu Forb, G = X. F = X.
Pholadomya deeussata Mant, R = IX. F = IX.
Panopaea mandibula (D'Orb) Sow. G = Xbc. F = IX, X.

7

1
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Plicatula inflata Sow. R = X. F = Xr,
Plicatula pectlnoides Sow. R = V], IX.
Peeten nitidus Mant, R = Xbc. G = Xbc.
Terebratulinn ovata Sow. R = X.
Trochocyathus Harveyanus FA. et H. Počta IX.

Tu je zase příspěvek ke zjevu, námi již několikráte vy
líčenému, Žl' mnohé druhy fauny nalezeny byly v západních
zemích střední Evropy ve starších zonáoh - u nás v mlad
ších; právě tak jako jsme opak dokázali, že mnohé typické
druhy fauny byly u nás v české křídě nalezeny ve starších
pásmech nežli v západních zemích střední Evropy. '1'0 platí
i o cefalopodech, zejména též o ammoniteeh. Proto platí naše
věta: při u I' č o v á n i stá ř í v I' S t I' V n I' I z I' S P o I é h a t i
p o II z C n a z k a m I' n ě I i II y.

32. Reuesůu U pper Grullsalld v ('pchách.

II e u S s pojednav VI' své publikaci "Die Kreidegebilde
des westlichen Bohmens«, Prag, 1844, s, i 4 atd. o zknmeněli

nňeh svého P I ii n o r a a n d st (' i n u, 1. j. zony a Mortoniceras
rostratum či Sehlónbachia inf'lata lUb + lVa, jehož typické
lokality shledává v širším okolí 'I'řiblic a Hrádku u Břvan (ib.
79-82), uzavírá (ib, H4):

»Vergleieht man ihn (Pliinorsandstein I \lb + 1\ a) mit
den Kreideschiehton anderen Liinder, besonders Englands, 150

ist es wahrseheinlieh, dass er bei uns die Stelle des l<~nglischen

lip per g [' e e n s a n d vertrit, der ebenfalls mit dem 10 w C I'

g I' e e n s a n d (viz vpředu o R e u fl S o v ě lower greensandu)
eine nieht geringe Anzahl Versteinerungen gemeinschaftlich
hat. GewiSMl'it Iasst sieh hauptsiichlich doshalb nicht orreiehen,
"cil bei uns nieht durch eiu Zwischenglied, wie der Englische
G a u I t 1'1' darbietet, vom unteren Qunder geschieden wird,
sondern stellenweise in ihn unmittelbar iihergeht.«

K tomu poznamenáváme, Žl- a n g I i c k ~. ID G a u I tem
rozuměli angličtí i francouzští geologoyé původně jen slinito
jílovitou zonu a Ammonitos interruptus lITa (L'nrgile du
Gault u Bar I' o i ;; o), která svým jemnějším složivem jílovi-
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tým zaujímá určitý stál)- horizont, zvláště v oblastech písči

t~{'b a spongilitovýeh v Anglii, ve Francii, v Německu (Mini
muston) a v čechách, mezi písčitým Lower Greensandem
(I<- -;- Id + ll) a Upper Greensandem (IIlb + l"a + I"b)_
Pruběhem dalšího stratigrafického výzkumu, zejména po bed
livém, velice pcdrobném srovnání II Gaultem, ve Folkestone
pak s francouzským Albienem, upraven byl anglický Gault
ve smyslu stratigrafie D'O r b i g n y h o, jakožto rovnocenná
I'láž .\Ibienu s zónami (shora dolů):

Zone II Ammonites inflatus = lIIb + IVa.
Zone II iAmmonitos interruptus = lIla.
Zone II Ammonites mammillaris = n.
Xásledkem toho stala se Gaultem nejen zona lIla, kte

ron Rl' u s s připojil - ja,k jsme vpředu o tom jednali - ke
S\-"IIlU Triterer Quadersandsteinu (I + II ve Břvanech), ale
i zona II a zona IIlb + lVa. Tuto poslední zona IIlb + lVa
jt'st spodní částí anglického L'pper Greensandu.

Jestli tedy R I' u S s myslil na základě českého seznamu
zkamenělin svého Planersandsteinu III b + IVa, že zona ta
zastupuje pravděpodobně anglický Upper Greensand, třeba

s určitostí přisvědčiti, že to jest Upper Greensand, avšak jen
spodní cddíl jeho. Svrchnímu Upper Greensandu náleží pásmo
lYb čili R I' u S s ů v Grttnsandstein a Exogyrensandstein
z okolí Malnic.

Později, r. li-:4li, R I' u II II svůj náhled o stáří Planersand
steinu Blb + IVa změnil a považoval jej za Lower green
S;\I1(); konečně r. lSI)í zařadil Plřinersandstein IITb + IVa
k ('pnomanil'nu. O tom jsme pojednali ve studii: Die Sudr-t,
Kreidof. I. s. :~í.

Ze R I' U S s považoval ve svých -starších studiích naši
sliuitojílovitou facii pásma IX. za (Iault, o tom pojednáme až
pi-i p..ásmu IX. podrobně,

:l:l. Jak Frič fl jiní geologové srovlltívali české pásmo TlIb +
Tra s urstvami anqlopaiiěskélu) bas"inu .

•Jak H (' u S s srovnával naše pásmo II lb + IYa s vrst
\-:III1Í v$-Sl' uvedeného bassinu, popsali jsme již v předr-hozhu

článku. ..
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Jak tf e i nit z srovnával r, 1839 naše pásmo lUb + LVa
s vrstvami anglopařížského baseinu, o tom jsme pojednali ve
své studii: čes. útv. kříd. v Saské zátoce r. 1924. Zde jen
stručně naznačujeme (ib. s. 6), že naše pásmo lUb + I Ya
v Drážďanské oblasti zařadil G e i nit z spolu S celým kom
plexem pásem lIla až IX. ke Gaultu.

ll. ]87]-.í srovnává Geinitz (ib. 15) vrstvy IIlba
(Unter Planer) s vrstvami lIla (Serpulasand) k svrchnímu
Cénomanienu, kdežto lllb,B + lllby + IYa k dolnímu Tu
ronu, jakožto Mittler Pliiner mit Inoceramus Iahiatus.

Se h l ii n bac h r. ]8GH (ib, s. 13) počítá vrstvy lUb +
lVa k dolnímu Turonu jaokžto Zone des Inooeramus labiatus.
S ním souhlasí K rej č í (lS70. Studie v ob. kříd. útv, v C.
s. 158).

Takový byl stav klasifikace, když Fr, i č studoval 8H'

"Bělohorské II Malnické vrstvy« a když uveřejnilo nich pu-
blikaci r. 1879. .

Běloborskými vrstvami, v Polabí od Semic přes Mělník

k Roudnici, rozumí 1<' r i č (ib, 9--1S) naše pásma lIla + lIlb.
je~ nazývá Semické slíny, pak lVa, jež nazývá Di'í
n o v s k é k o u I e a konečně Vl., jež naaývá v Polabí od
Mělníka k Roudnici obyčejně V e h lov i e k é () p u k y; při

tom pásmo V. přehlédl.

K rej Č I přijal ve své Geologii z r. ]877 F r i č o v y
náhledy.

Fr i č píše (ib, !l.): »Prozatím dostačí poznámka, že B{\
lchorské vrstvy se poněkud stářím rovnají spodnímu Turonu
a že zejména mnoho druhů obsahují, které se z chloritické
křídy (Craie chlorité) ve Francii uvádějí a pak že co do ryb
vykazují mnoho stejrrých druhů, které v Anglieku u Lewes
se nacházejí. Vedoucí zkamenělinou pro Bělohorské vrstvy
jest Inoceramus labiatus.«

Z toho vycházt, že F I' i č považoval podll' svých před

r-hůdeů naše pásmo lUb + lVa za zonu a Inocerarnus labiatus
spodního Turonu. Tvrdí-li, že má mnoho společných druhů

s Craie ehloritée VP Francii, tož myslí tím na Rouenský Céno
manion a shledává-li, hlavně v pásmu VI, že má toto pásmo
mnoho stejných druhů ryb 8 vrstvami u Lewes v Anglii, tu
dlužno připemnouti, ŽP tyto vrstvy u Lewes náleží ke 8\"1'('h-
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nímu Turonu a tyto mají také mnoho společných druhů se
svrchním Turonem v čoobách X. O všech těchto třech hori
zonteeh budeme jednati při Cénomanienu a Turonienu mp.
bassinu unglopaříŽakého.

Inoceramus labiatu.s, vyskytující se v Bělohorských

vrstvšeh, považuje F r i č za vodící druh těchto vrstev. Třeba
však uvážiti, že Inoceramus labiatus objevuje se ve všech pá8
mech české křídy od Id + II až po Xabc. (Více o tom v naší
studii: t'énomanien v belgickém a českém kříd. ů. s. 5). Však
i v cizině není lnoceramus labiatus omezen jen na zonu aInoe.
labiatus (YIIl). Tak v křídě belgickofra.ncouzské má rozsah
od Y" až po Xb. Nyní, když probíráme anglickou křídu, shledá-. '
\"{J.111t.>, že i tu není omeeen jen na zonu of Rhynchonella Cuvieri
(YIII), n~'bl"Ž má rozpětí ještě větší než ve Francii, totiž od
ZOD}· of Peeten 8.SPer (!Vb) ve 'Yarminsteru až do zony of
lli('r~~tl\r eor testudinarium (Xcl) v Doveru (Wo o d s: La
mellibranchia II. 281-284). K tomu poznámku ,V o o d H o V u
(ib, 283): »The type PJUDe from tbc Turonian of Pirna«, t. j.
l" našem svrchním pásmu a Behlěubaehia infiata lYa v Ba
sku, Sám nalezl jsem krásný, typick)', vť'lk)" tvar druhu Inoe,
lnbiatus ve lVa v lomech u Schon~' proti Hřensku.

Kdyby se tedy kaidá zona obsahující Inoceramus labia
tus měla určiti za. sonu a Inoo. lab, spodního Turonu, tož by
cl'l~· ěehkS· útvar křídový byl mylnou zonou a Inoe. lah., právě
tuk jako by byl celý komplex III až Xd mylnou zonou a Inoe,
Brongniarti, poněvadž se objevuje tento druh od pás, III Itž
do pás. Xd.

Opět vidíme, jak určování stáří vrstev jen podle zka
menělin klame.

34. Pásmo d MortO'lticeras rostratum
hli SchlOnbac1lia inflata lIlb + lVa u Wissant'U.

Povšimněme si nyní této zony na francouzské straně

bassinu, Již při probírání pásma II přinesli jsme profil kří

floY~·ch vrstev v přímořské stráni u Wissantu, Pásmo Illb +
IYa zaujímalo tam nejvyšší polohu vrstev o mocnosti 8 Dl•

•T~ pokračováním téhož pásma z Folkestone, kde mělo moc
nost 2:1 m 15. rbS'vá tedy mocnost jeho jako u předchosích

OriginBl frarn
UNIVERSITY CF MK:HIGAN
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r)IÍsem z Anglie přes Canal do Francie. Patrem jeho jest d1Í!p
nu sv. glaukonitická zona a Pecten asper.

Pásmo lUb -+- IVa složeno je ze slínů šedých s pevněj

šími vápnitějšími lavičkami. P. M. má vh. jílu, hoj. vápence
ve tvaru foraminifer a jehlic spongií. Také má dosti jehlic
7. kys. křemičité. Zelený glaukonit v zrnkách je vz. Také
ostrohranná, čirá zrnka křemene jsou vz. Šumí mocně v ky
selině. Při porovnání s touž zónou ve Folkestone jsou zde
vrstvy o něco pevnější. Sám nalezl jsem tu jen zlomek Am
monitn a Inoceramus tenuis JJant., který se shoduje s Fig, 32
na s. :li3 u Woodse: Lamellibranohia II. T)'ž se vyskytuje
v Anglii v Red Limestone (Red Chalk) of Hunstanton und
Speeton lIIb -+- lVa a vstoupá až do Chalk MarIu IYb -+- Yn.

t ' a rte g é o 1. d é t. F. 3 určuje ve Wissantu zonu I I lIJ
";- lVa jako étage de la gaize (lUb -+- IYa) a svrchní část

Gaultu.
Bll r l' II i fl 1876 v Recherehes p. 131 nazývá toto pásmo

Argile grise aAmmon, inflatus o moc. 7 m II řadí je pod ZOIlU

a Pecten aSJX'r ([Vb) k Cénomanienu II srovnává je fl Gaul
tom supérieur u Price ve Folkestone IlJb -+- IVo (~[émoin~

1~71', p, :1111, :30;') a shledává v něm Ammon. rostrntus (infla
tus Sow.) a Iuoeeramus suleatus Park.

•J u 1. C' o r ne 1 v Compte-rendu E10:i, p. B. :l:!7 II (Iéolo
gie IV., p. ;';'4 píše o tomto pásmu IlIb -+- IVa: »Argile mar
neuse grise, I' m. C'est aequivalent dl' Gault supérieur de Fol
kestone ('Í de ln Meule dl' Bmcquegnies« (hlavně 1TIb -+- lYn)
a řadí je k Albienu.•Jmenuje tu: Mort. inflatum, Inoc.
sulcatus, Pocten Raulianus n Nueula bivirgata,

:35. Pásmo li J/o/'touil'eras iuťlntusn llIb -+- l Va v Pay"
de Bra.1J u Heauvais.

Karakteristieké vrstvy lehkých spongilitú, známé ve
Francii jménem »Uaize«, jsou i v dolině Pay» de Brny. PH
silnici z Brnuvais k St. Lěger-t-n-Bray spadá ůzký proužek
těchto vrstev tam, kde je olx-c St. Martin. Carte géol. dét, po
znnmenrivá o nich: »Argile légi>re 11'(>s silieeuse, assez solide,
(rUU gris vordůtr« nommée Gaiz« dnns ll' Pays dl' Brny: on
r n signnlé:
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}fortonicerus inflatum.
.\mmonites splendens,
Ammonites rostratus,
Schlónbaohia varians.

Poslední Ammonit je sice význuěný pro Cénornanien
skuli zonu II Schlčnbaehia varians V a v České křídě nalezen
wž v pás. V u Míšně, alp v Anglii a Francii (Argonno) jde
i hlouběji přes rVb až do lllb + IVa. Pojednali jsme o roz
šíření tohoto i jiných Ammonitů ve své publikaci o Belgické
11 České křídě.

Mocnost celého Albienu (II + lUn + lIIb + IVa) a
.\.ptienu (Id) dohromady udává Carte géol, dét. 30 m, tedy
blízká mocnosti těchže vrstev v Poohří.

:3fi. Pasmo tl Jlortonicems rostratum {Schliinbaciua i1~flata,

Annuonitrs inťlotus) lllb + lVa v SPVI'l"Ilí Anglii.

Craie rouge Barrois,

Hed ehalk aneb Hed limestone angl. geologů.

Xení úkolem naším zabývati se severoanglickou křídou

pro její odchylný ráz od české křídy; avšak výskyt někte

rých druhů fauny v oboru zony a Mort. inflatum lUb + lVa
jest zajimavý a poučný pro českou křídu a fysikální vlast
nosti téže zony zase pro beskydskou křídu na Moravě, takže
neváháme aspoň stručně se zmíniti o této severoanglické zoně.

Bairois. 1~íl'. Reeherches etc, p. I :lo, 1!l:t Pl. II, III.
Pig. 11. •

Lake and Rastall, 19:!:!. Geology II. p. 44;" ilS. Fig.li20.
\Yoods. lb99-19l3. Lamellíbranchia I, ll.

Zvláštní facie zony II Mortonieeras rostratum jl' na sz.
okraji Xorfolku v přímořské stráni Hun s t a nt o n u, kde
\ vchází část o mocnosti asi 4 m. JI1 to vápenec zabarven)'
kyslič. železitým do Čl' rve na, který má na spodku množ
ství oblázků křemene, pískovec železitého a j. hornin starších.

Hozšíření horizontálně této řaeie bude znnčné, neboř

sahá z Xorfolku přes Lincolnshire až do s. končin Yorkshire,
do přímořského S p e e t onu. Tu je zona II Mort, rostratum
složena z červených slínů jílovitýoh, obsahující v horní části
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bílé, znacue vápencové konkrece tvrdé - analogon našich
křemitých vápenců ve lVa. Mocnost 10 m..

Sestavme přehled druhů fauny, které uvádí nahoře cito-
vaní geologové z obou lokalit: Hunstantonu a Speetonu.

Belemnites rninimus List.
Ammonites lautus, auritus, rostratus, interruptus,
Uerithium mosense. .
Inoeeramus suleatus Sow., tenuis Mant., anglicus Woods,

eoneentricus Park.
Avieula (Aucellina) gryphaeoides Sow.
Plieatula minuta SeeL, gurgitis Piet., sigillina Woods.,

pectinoides Sow.
Velopecten Studeri Piet.
Lima (Plagistoma) globosa Sow.
Spondylus striatus Goldf.
Ostrea ooniea Sow., haliotoidea Sow., vesieularis Lam,

(hippopodium Nilss.), vesiculosa Sow.
Kingena lima Defr.
Rhynchonelln Iineolata Phill., suleata Park.
Terebratula serniglobosa Sow., biplicata Sow., Dutem

pleana D'Orb., capillata D'Arch.
Terebratulina rigida Sow. (graeilis) , striata Wahl., sul-

cifr-ra Morris.
Podoseris mammilliformis Dune.
Cidaris gaultina FOl1b.
Vermicullaria coneava Sow., Phillipsi HOE."llJ.

Serpula antiquata SOIW.
Pollicipes unquis Sow.
V tomto seznamu vidíme, jak vodící druhy pro pásmo

lIla jdou i do lUb + IVa, zejména Belemnites minimus,
Hoplites interruptus, Jsou tu dále mnohé druhy, které jsme
vpředu uvedli již jako společné druhy pro českou a anglickou
zonu IIlb + IVa Exogyra coniea, Ostrea vosioularis (hippo
podium), Inocernmus conoentrieus, Spondylus striatus, .JI'
poučné, že se již zde ve lJIb + IVa objevuje Terebratula se
miglobosa; druh, který byl v Čechách konstatován v pásmech
V, IX, Xabc, 'Sd, a který byl považován za vodící druh pro
Teplické vrstvy Xabc. Podobné platí o druhu Torebratulina
rigidu (gracilis) . G e i nit z považoval Spondylus striatus
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(Elb, I. 1Sí.) za vodicí druh pro svůj Cénomanien IIIba a
IX út.; v uvedeném seznamu je však již v Albienském
lIIb + lVa. U Reussa jest ve II, nre + IVa, IVb, Xa.

Severoanglický Red ehalk zaujímá tutéž stratigrafickou
polohu jako basáIní pestré břidlice godulské v Moravských
Beskydách, jež svou červenou barvou upomínají též na Red
chalk. Více o tom v následujícím článku.

;ri.lj(/.~ální pestré břidlice godulské v Moravských Beskydách
orquioalentem pásma lIlb + IVa v české křídě, čili zO'nY

li Mortoniceras rostratum.

zu ber. 1899. Stratigraphie der Karpa.thischen Formationen.
B j' cti s I a v Z ahá I k a. 1927. Geologie Morav. Beskyd.

Basální pestré břidlice godulské jsou břidlice jílovité,
bez vápence, měkké, s četnými šupinkami muskovitu, zvláště

na ložích. Barva šedě zelenavá, olivově zelená, olivově zeleně

skvrnitá, červenavá až červená (Xa Hordách, Báěův vrch,
V) eh. úbočí téhož neb z. JiČínky). P. M. má v. h. červeného

jílu, dosti zrnek čirého křemeneostrohranného, vz. zelené zrnko
glaukonitu, málo šupinek muskovitu.

~ejvyšší část pestrých břidlic god., výeh, od Báěova

vrchu, chovají vložky pískovců křemitých s glaukonitem, pře

cházejí v křemence glaukonitické. Jsou zelenavé až šedo
zelené, vel. tvrdé, hranolovitého rozpadu. Hlavní součástí jsou
ostrohranná zrna křemene, tu a tam zrno glaukonitu jako
tráva zeleného, vz. muskovit (více na ložích), málo zrnek
živce. (Radhoště sev. svah, Vel. Javorník sv. svah.)

Mocnost basálníeh pestrých břidlic godulských obnáší
~O až 80 m. Zkameněliny v těchto vrstvách geologové neuvádějí,

jsout v tom ohledu velice chudé, prázdné. Nemůžeme tedy po
stránce palaeontologiokě stáří těchto vrstev posouditi. Geolo
gové je umístili takto (Zahálka B.):

Gault.
(Snad i {PíSkOVce godulské, 400 m.

Cěnomanien Basální pestré břidlice godulské, 20 až 80 m,
a Turonien.) Pískovce lhotecké, 30 až 50 m.

Podle našeho náhledu bylo by umístění těehto vrstev
tJůmvé:
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Pískovce godulské = Naše pásmo IVb a vyšší pásma.

IBasální pestré břidlice gud. = Pásmo IIlb + IVa =
Gault., Red chalk,

IPískovce lhotecké = Soupásmi U + m-.
BasáI. pes. břidl. god. následují do výše hned po

vrstvách dolnoalbienských U + lIla (zono a Ammon,
marnilI. + zone a Ammon, interr.) , jež slují L hot e C' k é
v r s t v y. Z toho následuje, že basal, pes. břidl, god. spadají
již do polohy zony II Ammon, inflatus lUb + IVa. Uvažme
nyní, že v sousedním severním Němeeku vládne i v této po
loze stratigrafické F'La m m e n m e r g e l (IIlb + IVa) 
Zone des Arnmonites inflatus - který má vrstvy t~ž pestře

zabarvené a že v severní Anglii mají v téže zoně a Ammon,
inf!atus červeně jílovité slíny s bílými neb červenými vápen
covýrni konkrecemi, které slují _u geologů "R e d cha I k«.
.Ieví se tedy jist), souhlas, pokud se týčo zabarvení zvláštního
křídového pruhu zony a Am, infl, ze s, Anglie přes \Yest
fálsko a Harz na Moravské Beskydy. Proto považuji po
stránce stratigrufické a fysikální anglický Red chalk =
Flnmmenmorglu = Pestrým oas. hřidl. god. = Zoně II Am
monites inflatus, Poněvadž jsme ukázali ve svých studiích, že
naše čvskň zona lUb + IVa odpovídá severoněmecké, fran
«ouzské, belgické a anglické zoně a Am. ínflatus, proto pova
zujeme i bas. pestré břidl. god. za aequivalent znny
I1lb -i- IVa.

Připojuji, že již angličtí a francouzští geologové po
važovali R c' d Cha I k a 1" I a m m e n m c' I' gel za stejno
dobé. Plšef Bar r o i s 1~7(j Vl' svých Rccherehes p. 194, ~U~:

"L e F I a m m e n m erg e I pst compuré depuis longtempe
áLa c r a i e rouge (rod chalk) fl. Am, inf'latus du Xord
de l'Angleterre«. Jud d: On the Speeton clay. Quart. journ.
Geol. Soc. lS6S, p. 218, 22:3: ib. 1870, p. :341. Pl. 2:3. fig. 2.

fl o zná m k a. Rozumí se samo sebou, že pestré, často

červené zbarvení vrstev křídových v Evropě nepokládáme
za vodír-í znak k určení stáří vrstev; třl'oať v jiných útvarech,
na pf'. v permu a triasu dosti stálé horizonty pestře zabarve
ných, zejména červených vrstev nalézáme, Jl' známo, že j80U
mnohé zony v křídě střr-doovropské červeně zbnrvoné. ~a pr,
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v Yorkshire jsou v zoně li Holaster subglobus (Vb + VI)
»banes rcses de Spl' e t o n« (B II r r o i s Recherches). V Ce
oháeh v soupásmí V + VI + VII jsou červené pískovce
v okolí Mimoně (Severočes. ú. kř, s. 86, Si.). Charakteristické
jsou červená vrstvy v oboru zony li Inoceramus Iabiatns
(YlII) v sz, Němeeku, zvané »Rother Plaener«. Na úpatí
Harzu jsou »Hote Brongniurti-Schiehten« (VIII) (Die Sudet.
Kr. II. K4, 8i, HO). V Anglii v téže zoně Vln v Yorkshire
nazývá Bll r r o i s(Reeherches 301, 202.) tyto vrstvy: »Craie
dure II bancs rouges« (de Louth et de Speeton). Intensivně

červené jsou vrstvy pásma Vln v óeeháoh v okolí Mimoně

a Ralska (Severcěes, ú. kř. 8. i 4, 86, !lO) , v okolí Ojvína
v pás. Xr (ib. Hl, 82, 8,».

Všecky tyto křídové vrstvy mají však vyšší stratigra
Iiekou polohu nežli pestré faoie zony li Ammonites inflatus
lIIů + IV« v Anglii, v Němeoku II v Moravských Beskydách,
které zaujímají stejnou polohu stratigrafickou.

V Hcudnici pod Řípem ] i. června 1!l2!l.

R é s u m é d u t e X tet c h ť tJ u I'.

l.e Crétaclque de la partie occldentale du bassln Anglo-parl.
sien et le Crétaclque de la Bohéme.

Partie II..Aptien et Alhien.

(Le CréfllCi'lue sud«! ique et ses élJuiraleuls dans les PIlY.s
occidrutau.r dl' l'Europe Centrule. Tome r.)

Préeenté le ll. IV. 1930.

A p t i e II. Id.

L'autour décrit dans les §§ 4-6 les diff'éreuts niveaux
de l'Aptien: Hythe beds Sandgnte heds, Folkostono beds, tels

.qu'on les trouve aux localités-tvpos dans les environs de F'ol
kestone, cite les Ios-iles qui s'y rencontrent et indique los
quels ďr-ntre ('UX sont connus nussi dans ll' Crétaeique de la
Bohéme et potamn1l'nt dans quellos zones. r ne attention spé
cinle II été consacréo a l'Aption littoral qui nppnraít prěs de
Furringdon (§ i) 1'1 qui coniient des [ormes rénomanieu nes,
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phénoměne qui (st connu aussi dani! les assises marines de
l'Aptien Id de la Bohéme orientale et dans la zone a Douvil
leieeras mamillare II de tout ll' Crétacique de la Bohéme.
C'est pour cela que les niveaux Id et II ont été pris en Bo
héme pour du Cénomanien auquel on a rattaché aussi les
couches ďeau douco de la Bohéme lab -- notre Weuldien 
et Ie - notre Barrémien.

Dans ll' § ti, on trouve Ia description des COUpl'S typl
ques de l'Aptien de la Bohéme Irl; ďabord ll' facies d'eau
douce, puis ll' facies marin et Ia eomparaison avec la eoupe
de Folkestone. Les F'olkestone beds des deux facies sont ca
ractérisés en Bohéme par les Quadersundstone; plus profon
dément viennent les Sandgate beds -;- les Hythes 1K.'<1s repré
sentés par 1l'S sables et les grěs, parfois argileux, parfois cal
careux avec de nornbreuses Serpules comme prěs de Folkes
tone. En Bohéme, ľAptien Id n'est pas eucore suffisamment
étudié du point de vue paléontologique. Dne faune peu abon
danto u été trouvée a Skutičko et prěs de Nebovidy dam: la
Bohéme orientale. Son caractěre paléontologique est cepen
dant ll' méme qu'en Angleterre. II y a beaucoup de genres
conununs: quant aux espěces, il y en a 9 qui se retrouvont
dans les deux pays.

On SIIit que plusieurs espěcos appartennnt a la faune de
l'Aptien anglais Id passent dans la zone albienne II Douv.
mamillare II; de la méme Iacon, beaucoup d'espěces de
l'Aptien bohémien passent a la ZOUl' ft Douv. mamillare II
de la Bohéme. L'auteur a pu constator :!:! espěees auxquelles
cela s'applique.

Dans les §§ lQ-l:!, l'auteur parle de l'Aptien Id affleu
rant prěs: de Wissant, dans le Pnys de Brav prěs de Boauvais
et II Blangy prěs de Hirson.

Le résultat de la comparaison de l'Aptien Id de la Bo
hem!' avec l'Aptien de la partie occidentale du hassiu Anglo
parisien est intéressant, car il montre que, en ce qui concerne
les caraetěres pétrographiques et la subdivision stratigraphi
que, l'Aptien bohémien se rapprocho le plus de l'Aptien de
Folkestone et que, sous Cl' rapport, aucune uutre localité
aptienne de l'Europe n'a de plus Iortes ressemblances avee
celle de Folkestono quo !PS gisements de la Bohéme.
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. A I b i e n o u G a u I t. De II a IVa.

On distingue dans l'Albien de la Bohéme et de l'Angle-
•terre, de bas en hnut, les trois zones que voici (voir § 14):

zone a Douvilleieeras mamillatum II, zone a Hoplites intor
ruptus lIla, zone a Mortoniceras rostratum (Schlěnbachia

inflata) lUb + IYa.

z o n e a D o u v i II e i cer a s mam i II a t u m. II.

L'auteur déerit dans le § 13 cette zone glauconieuse de
Folkestone affleurant sous le Martello Tower, énuměre les
fossiles qui s'y renoontrent et eomplěte leur liste par ceux
de la localité plus riehe située de l'autre cěté du Pas de Ca
lais, le Wissnnt, Le § 16 est eonsacrě a la coupe de l'Albien
du 'Yissunt; dans le § li, on trouve une description sommaire
de la zone a Douv. mamillatum II du "~iss!lnt, puis de cello
du Pays de Brny prěs de Beauvais,

La zone II de la Bohéme prěsente beaueoup ďanalogies

avec la zone a Douv. mamillatum de la partie oceidentale du
bassin Anglo-parisien,

1. Au point de vue stratigraphique, en Bohéme, la base
est eonstituée par l'Aptien Id et le sommet par la zone argi
leuse a Hoplites interruptus Tllc, comme en France, en Angle
terro et en Allemagne.

2. J1~u Bohéme, dans le bassin de l'Ohře, cette zone est
constituée par des grěs trěs glaueonieux, eomme eeux de Fol
kestone et comme les sables verts en France. Les concrétions
phosphatées et pyriteuses sont représentées SUl10ut par los
conerétions de pyrite. Les nodules phosphatés sont rares.

;~. A Folkestone, 1<'8 roches composunt la partie infé
rieure de la zone a Douv, mamillatum sont plus tenaees et
plus dures, celles formant la partie supérieure plus tendres
et plus argileuses, La měme chose s'observe dans la zone II
du bassin de l'Ohře en Bohěme,

4. Les puissances des formations en question des deux
eětěs du détroit sont faibles et diffěrent peu entre e-11{'S.
A F olkestone - 2 m, a Wissant - 0,;) m; en Bohěme, dans
Je bassin dl' l'Ohře, de 2,2 m jusqu'á 3,5 m.

:>. MaJgl'é ln grande distance séparant ln partie oeciden-

•
Ch·i~lin.:d frorn

UNIVERSITY OF MICHIG.~N
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tale du bsssin Anglo-parisien et ln Bohéme et malgré ll' fait
que ll' bassin bohémien était considérablement Iermé ne com
muniquant avee-Ia mel' nord-européenne <JUe pal' ll' détroit
de Kladsko, ll' nombre des genres communs aul' deux faunes
est important, et il y a aussi beaucoup ďespěces communvs.
Ll' § Hl eontient unl' liste ďespěces qui sont letl mémes pour
Folkestone et Wissant ďune cóté et la Bohémo de I'autre,

II convient de rappeler que Mja H I' U S s dans sa mo
nographie Dil' Versteinerungen d. bohm. Kreidef., lH4li, pag.
] 15-119, avait attribué, en se basant SUl' les Iossiles, la ZOUl'
II au Lotcer Greensand, Voir au § 20 lem liste et lil conelu
sion qui en découle.

z o n I' ft Hop I i t I' S i n t I' I' I' U II t u s. I l In.

Au-dessus des grěs vmis glauconieux de la zone ft Dou
vil. mamill, de Folkeston (§ 21) et de la Bohéme (a Folkeston
leur épaisseur atteint 2 m, en Bohěrne en moyenne 3 m) re
posent, au pied du versant qui deseend vers la mel', sous ll'
Martello Tower, des argiles, parfois marneuses de la zone
a Hoplites interruptus IlJa, commo on l'observe aussi en Bo
héme. La puissance de cette zone est de S,li m, en Bohéme
II Břvany - G,5 lil. Dans les eouches dl' la dite wne il est
f'réquent ďobserver des nodules phosphates et de pyrite qui
par altération se transforment en limonite et gypse, Chez
!I0US, dans la méme zone et le měme fneies, on trouve des con
crétions pyriteuses souvent transformées prěs de la surfaee
en limonite ou gypse. Dans ll' Crétacique de ln Bohéme, il
existl' a cMé du facies marno-argileux aussi un facies II spon
gilites, eomme p. ex. SUl' la Bílá hora prčs dl' Prague, et un
Iacies gréseux développě surtout dans.I« district de Lužice
duns ln Bohéme du Nord et en Saxl'.

Dans ll' § 21, l'auteur donne la listl' des fossiles de ln
ZOUl' lIla dl' Folkestone, et dans Ip § 22 cello des fossiles de
la mérne zone du Crétacique de la Bohéme: il souligne en
méme tpmps que, du point de vue paléontologique, ln ZOUl'

J II« de ln Bohémo n'est pas encoro étudiéo systémat.iquement,
Enfin, il indique Ips espěces qui sont communes II ln zone
Hla de l'Ouost du bassin Anglo-pariaion pI II cclle du b.issin

•
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hohémien. II est particuliěrement intéressant de signaler qu'un
ll'l-s grand nombre de fossiles de 111. ZOUl' marno-argileuse
]ll" de 111. Bohéme passe a 111. zone marno-argileuse IX (zone
a Inoceramus Brogniarti et a Terebratulina graciJis) et au
facies sembla hle de 111. zone X (zone li Scaphites Geinitzi et
zone a Inoceramns Cuvieri),

Parmi les localités franeaises, l'auteur .cite dans ll' § 23
Wissant et dans ll' § 24 ll' Pays de Bray prěs Beauva.is.
A \Yissant notamment, 111. faune contient plusieurs espěees

qui passent en Bohéme a la zone IX. Ce fnit ava.it induit en
I'ITeUr R I' U S s qui prenait la zone IX de 111. Bohéme (Plšner
mergel) pour du GIIUU.

Eu terminant, I'auteur indique dans ll' § 2;j que les cou
ch..s de Lhotka des Beskides moraves (Ellgothor Schichten
dl' T i I' t Z I' et Pnu 1) sont les équivalents de deux zones,
a savoir ; de la zone li Douv, marnili. II cl de ln zone li Hop
lites interr. lIla.

Z on (' li ){ o l' to II icer a s ro s t r a t u m. JIlb + lY".

Comme en Bohéme, en Angleterre du Sud également
eette zout' se présente sous trois facies: ll' faeies marneux,
ll' facies gréseux et ll' facies a spongilites, § 26.

Facies m.arneux. On peut prendre eornme exemple de ce
facies ll' gisement qui se trouve li Folkestone SOUtl II' Martello
Tower. Le terme inférieur qui répond a. notre IlIb est re
présenté par I'argile marneuse passant pal' places a unl'
marne. Les assíses supéricures qui correspondent a notre
lVa sont un peu plus gréseuses et contiennent un peu plus
de glauconie, comme cela a lieu ..n Bohéme, Dans Ip § 2í, on
trouve 111. liste des fossiles de 111. zone entiěre.

Le [acies qréseu« dl' cetle zone est développé depuis
Purbeck jusqu'á l'řle de Wight. C'omme exemple, on donne 111.
eoupe de Barrois de la cóte marino prěs de Lulworth covo
et ll' passage du facies gréseux au facies a spongilites a Under
eliff prěs de Saint-Lawrence, Les fossiles des deux COUpl'S

sont cités. § 2R. Ici apparaissent dans 111. zone IJlb des eou
elips plus tendres, argilo-gréseuses: plus hnut, dans los assises
lVa on observe des grěs avec grains de glauconie plus appn-
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que ll' nombre des espěces eommunes était conaidérable, 17,
tandis que la zone du měme facies en France, au-dessous
des Ardennes qui est beaucoup plus proehe, n'a que 8 espěces

qui sont 1l'S měmes que dans la dite zone en Belgique. Le
nombre ďespěees qui sont les měmes dans ln zone li Mort.
rostl'. de la Bohéme, et la dite zone en Angleterro est encore
bien plus élevé: 44. Considérer li ce propos le§ 31. Passable
ment ďespěees anglaises montent en Bohéme dans les zones
plus récentes IX et X.

On a déja vn que l'Aptien Id de la očte anglaise prěs

de Farringdon possěde passablement d'espěcos de la faune
cénomanienne, de sorte que Bar r o i s écrivait li ce sujet:
»L a f a u n I' de F a r r ing d o n p r é s I' n t I' d I' S for m I' s
cénomaniennes d a n s un g i s e m e n t a p t i e n«. II
ost naturel que cette faune ait pu se maintenir dans les
régions littorales jusqu'aux époques plus récentes. En Bo
hěme, on la rencontre dans les zones Id et II; cela explique
pourquoi les géologues avaient attribué injustement cette
zone au Cénomanien (ensemble avee les zones lab + Icj ;
mais en Saxl', cette faune passe méme dans les couehes litto
rales lUba, se qui a conduit G l' i nit. z li les rattacher aussi
au Cénomanien. Bar r o i s, et aprěs lui Lam ber t, trou
vl-rent eneore beaucoup de représentants de la faune céno
manienne dans la zone lUb + IVII li Am, inflatus et plaeě

rent aussi ees oouches, sous-jacentes a ln zone li Pecten asper
dans ll' Cénomanien. Les auteurs a,llernands et anglais, ainsi
que C. Z ahá 1k a dans ses nouvelles études comparatives
conservent Ia classification primitive de d'0 l' b i g n y qui
attribue Ia zone li Am, inflatus lUb + lVa li l'Albien supě

rieur (Gault). II convient de souligner que solon les rl'Chl'r
ches de 1'auteur de la présente note, dans les fncies récifaux
du Crétacique sudétique, c'est li di rl" en Bohéme, en Saxl' et
en Silésie, plusieurs espěces cěnomaniennos pnssent dans les
zones encore plus supérieures, voire dans la zone Xd li Ino
·ceramus Cuvieri. Les géologues attribuaient tous ces facies
récifaux des zones plus récentes au Cénomanien.

Dans ll' § 32 on indique comrnent déja II e II s s en ]844
admettait, en se basant SUl' les rapports paléontologiques, que
notre zone lUb + lYa (Pliinersandstein) est I'équivalent de
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ITpper greensand anglais. Plus tard, en 1846, il modifia son
opinion cn attribuant ces assises au Lower Greensand; enfin,
en 186i, il aecepta ll' point de vue dl' Geinitz et rattacha ~'S

xmches au Cénomanien.
Plus tard, en Bohémo, les géologues (§ 33) S chl on

b a c h, Krejčí, Frič attribuaient ln. zone lIIb + IVa
a Mort. rostl'. au Turonien inférieur, c'est a di rl' a lu zone
a Inoceramus labiatus de l'Allemagne du Nord-Ouest, qui
ďaprěs les études de l'auteur du présent articlo, représente
l'équivalent ďune zone de lu Bohéme bien plus supérieure,
VIII.

Ll' § 34 est consacré a ln description de la zoue a Mort,
rostl'. de la rive francaise du Pas de Calais a Wissant, et ll'
§ 35 a celle de la méme zone dans ll' Pays de Bray prěs

Beauvais.
L'auteur ne s'était pas donné eomme but ďexarniner ll'

Crétaeique de I'Angleterre du Xord, son cnractěre étant bien
différent de celui du Crétacique bohémien , cependant il men
tionne la zone a Mort. rostl'. dénommée pal' les géologues
anglais »ROO ehalk« (§ 36), surtout parce qu'elle contient des
espěces trěs intéressantes, On y trouve p. ex. 'I' l' r e b I' a t u I a
s e m i g lob o s a et T e l' e b I' a t u I i n a g r a c i I i s, espěces

qui en Bohéme étaient considérées commo Iossiles caractéristi
ques pour la zone bohémienne Xabc a Seaphites (Ieinitzi.
(J e i nit z envisageait ll' S P o II d y I u s str i a t u s eommo
espěce caraetéristique du faux Cénomanien saxonien lIIba
et IX (facies récifal). R I' U S s retrouvait ceUe espěce en
Bohéme dans les zones Ir, lIIb + lVa, IVb, Xa.

Une autre raison pour laquelle rauteur fait mention du
Red Chalk pst que dans les schistes bigarrés de la base des
couches de Godula des Beskides rnoraves, qui a son avis
représentent l'équivalent de la zone bohémienne lIIb + IYa
a Mort. rostr., on trouve aussi des assises bariolées comme
dans ll' Flammenmergel (IIIb + IVa) allemand,et notám
ment les měmes assises rouges que dans ll' Boo chalk
(]JIh + lYa) du Nord de l'Angleterre,


