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Kňdový útvar
v západním bassinu anglopařížském

a v Čechách.

Část 3. Cénomanien.

(Sudetský útvar křídový a jeho aequivalenty v západních
zemích Středni Evropy. Dtl V.)

Napsal CENf::K z.'\HALK.>\.

S 1 obrazcem v textu.

Předloženo 5. Iístopedu 1930.

úVOD.

1. Rozloha Cénomanienu v západním bassinu anglopařiŽ8kém.

Cénomanien, pokrytý často Turonienem, Sénonienem a
Terciérem, počíná v jz. okraji anglopařížekéhobassinu, v de
partementu Touraine, pokračuje do okolí Le Mansu a Perche,
kde D' O rb i g n y vytknul svůj typus Cěnomanienu, odtud
se šíří do Normandie, kde je v Rouenu typ eěnomanienského

Rotomagienu, přejde dolinu Pays de Bray a končí v kraji
Artois při Pas de Calais od Boulogne na Cap Blanc-Nez,
B1anc-Nez znamenitě odkrývá ve stráni přímořské veškery
vrstvy etáže. Za příčinou stavby podmořského tunelu odkryta
byla rozloha Cénomanienu na dně Pas de Calais mezi městy

Calais, Folkestone a Dover. Tu je spojka Cénomanienu fran
couzského s anglickým.

Právě tak jako pod Blanc-Xez, právě tak odkryty jsou
veškery vrstvy Cénomanienu na anglické přímořské stráni,
zvané »Lydden Spout« mezi Folkestonem a.Doverem. V jižní
Anglii zaujímá Hampshirskou pánev od Pas de Calais na zá
pad až na Blackdown Hills. Především vychází v úzkém pruhu
na pokraji Wealdienské antiklinály od jv. cípu Anglie v Beaehy
\"liAtník KníJ. ('(,M. R,lo1. Xnuk. Tf. n. Hlll'. 19:1n

.r
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Head, přes Lewes, Petersfield, Alton, Guilsford na Folkestone;
dále v již. polovici ostrova Wight a poloostrova Purbecku; od
tud v témž úzkém pruhu jde na Blackdown, načež pokračuje

přes Warminster s odhočkou na Ham a Kingslere. Od Devizes
vychází Cénornanien v pruhu na známý již Farringdon, okolo
Oxfordu, ke Cambridge, po z. straně Norfolku do Hunstan
tonu. Menší pruh je v Lincolnshire a mal)' výchoz uSpeetonu
(Yorkshire),

Původně byl křídový útvar pokryt ve velké míře Ter
ciérem. V Terciéru nastalo zvrásnění kraje od Temže až po
ostrov Wight a tu byla dána příčina k větší erosi Terciéru a
Sénonienu, i odhalen byl Turonien spolu s Cénomanienem, ze
jména na úpatí nám již známé antiklinály wealdské, pak
v antiklinále kingsclerské (axe de Kingsclere)a v antiklinále
Purbecku a Wightu (nxe de Wight). V pokračující antiklinále
Wealdské a )Vightské ve Francii odhalen jest Cénomanien
i zde.

2. Facie Cénomanienu.

Lithologické složení Cénomanienu v západním bassinu
anglopařižském není všude stejné, právě tak jako v české
křídě1 e.

V okolí Le Mansu jest p í s čit á fa c i e Cénomanienu.
Je složena z písků, pískovců vápnitých, které někdy přecházejí

i ve slepenee, Podřízené jsou vložky písčitých slínů neb písěi

t)'ch jílů. rato písčitá facie je v transgresi na vápencem bo
hotou Juru a přiléhá k Armorieainskěmu massivu, jímž ovlá
dána byla za doby křídové jako dnes. Odtud to složení petro
grafické a zvláštní poměry palaeontologioké, podobající se ta
kovým lokalitám, které měly již za dob středoevropského

Aptienu Id a Albienu II až lVa ve Francii, Anglii, Belgii,
Němeeku a v Čechách podobné složení petrografické a které
rovněž transgredovaly na starší útvary.

V českém Cénomauienu IVb až VII máme podobné pís
čité facie v Severočeském pískovcovém horstvu, jehož vzorem
je Děěínský Sněžník; jen v tom je rozdíl, že naše pískovcové
aequivalenty nejsou nic vápnité, proto také chudé mořskou

faunou; mimo to nejsou v transgresi na cizém útvaru boha
tém vápencem; jsou však také ovládány Rudohořím a jinými
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pobřežními horstvy, které přispěly k písčitým náplavům cé
nomanienským.

Na sever od Le Manské písčité řacie, od čáry Bellěme

Chateaudun, ubývá Cénomanienu" písku a nahrazuje se vá
pencem až k řece Seině. Tím vzniká druhá facie Cénomanienu,
fa c i e pí s čit é h o v á pen c e; jí končí se také transgrese
Cénomanienu a zároveň vliv Armoricainského massivu na jeho
náplavy.

Na druhé straně Seiny, od Havru a Houenu na sever,
přes dolinu Pays de Brny, počíná třetí faeie, fa e i e k ř í d y,
g I a u k o nit i c k é (rouenskě),

Poslední dvě facie nemajt v české a v celé Sudetské křídě

podobné facie. Teprve v kraji Artois a odtud přes Canal a Pas
de Calais a po celé jižní Anglii panuje čtvrtá facie, fa c i e
k ř í d o v ě s li nit á neb s I i nit á, která je podobna české

slinité facii v Poohří i v jiných krajích východních Cech,
Saska, Kladska a Slezska.

Ve všech Cénomanienských faciích západního bassinu
anglopařížského vystupuje tak jako v sápadoěeskě křídě ná
padně ne jh I u b š í z o na IVb a Pec ten a Spl.' r svými
velmi glaukonitickými písčitými zelenými vrstvami, které mí
vají konkrece fosforitové apyritové, v čechách jen pyritové,
bohaté svéráznou faunou a hned nad ní je znatelné od Blanc
Nez přes celou jižní Anglii české g I a u k o nit i c k é n i
v e a u Va, známé z okolí Loun, které sluje v Anglii »Zone of
Plocoseyphia maeandrina«, v Belgii »Tourtia de Mons«, v Ar
gone »Niveau a Micrabatia coronula«. Toto niveau Va jeví se
všude jako přechodní niveau od písčitého pásma IVb k sliní-

•tému pásmu V.

3. Klasifikace Cénomanienu.

Již u předchozích etáží a zon Anglopařížského bassinu
poznali jsme, že jihoanglické zvrstvení dolní křídy -'-; v celku
pojímáno - je ze všech zemí středoevropských nejpodobnější

stejnodobým vrstvám české křídy. 'fo shledáváme také u etáže
Cénomanienu. D' O r b i g n y vytknu! svůj vzor Cénomanienu
v kraji Ll.' Msns; avšak tato písčitá facie je jaksi výstřední

facií, Již ta okolnost, že transgreduje na cizí útvar, jako
v 'Tourtii de Toumai aneb v Essenu, dodává těmto usazeni-
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nám na samém pobřeží starších skal zvláštní ráz, podobný
rázu útesovému. Rozloha jmenovaných facií pobřežních není
veliká. Daleko větší území zaujímá však Cénomanien slini
tého rázu v celé severní Francii, Belgii a v jižní Anglii. Také
v čechách je písčitý Cénomanien (IVb až VII) omezen jen
na malý pobřežní pruh v oboru severočeského pískovcového
horstva; daleko větší území zaujímá ve slinitých oblastech
z Lounska a Milešovského Středohoří přes Podřipsko až do
východočeské křídy. Tyto slinité facie Cénomanienu na oba
polných stranách považuji za usazeniny normální, odlišné
v mnohém ohledu od pobřežních usazenin písčitých facií.

Veškeren Cénomanien středoevropský, tedy i český, má
za základ spongilitické pásmo a Schlčnbachia inflata lUb +
IVa a za patro pásmo a Inoeeramus labiatus VIII.

Geologové v některých zemích středoevropských, na př.

v Cechách, Sasku, Kladsku, Slezsku, Bavorsku, určujíce ve
svých terrainech etáži Cénomanien, brali sobě za vzor
D' O r b i g n y ů v písčitý Cénomanien širšího okolí Le Mansu
(Le Mans, Perche, Sarthe) ; proto často přihlíželi k tomu, aby
jejich Cénomanien byl podobného rázu lithologického: hlavně

písčitý a glaukonitický. Byla-li tato facie - třeba jiného stáří

než Cénomanienského - pobřežní, transgredovala-li k tomu
ještě na cizí útvar aneb vnikala-li mezi útesy pobřežních skal
staršího útvaru, pak vznikala ještě větší podobnost s pravým
Cénomanienem od Le Mansu, totiž podobnost ve fauně mořské.

Více méně společných druhů Lamellibranchií, zejména Ostreí,
pak Echinoderm neb podobných Cephalopodů stačilo, aby ta
kové vrstvy prohlášeny byly Cénomanienem, při čemž nebylo
dbáno stratigrafické polohy v celkových profilech na obapol
ných stranách. Tak pásmo II (Korycanské vrstvy západo-'
české) neb soupásmí Id + U (východočeské Korycanské
vrstvy) neb soupásmí II + lIla + IlIba (Grimsandstein,
Serpulasand, Unterplaner) v Sasku, prohlášeny za Cénoma
nien na .základě některých společných zkamenělin a k tomuto
mylnému Cénomaniemu připojeny i vrstvy pásma labell neb
labe, místy i útesové facie mladších pásem až do oboru vrstev
IX (Oberau) a X (okolí Teplic a Běliny).

Popud k takovému určování vyšel ze Saska od G i e b I a
a G e i nit z e. Tito geologové neznali v Sasku velmi glauko-
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nitioké písčité pásmo lL Peeten asper IVb, ležíf poloha jeho
v oblasti drážďanské hluboko pod řečištěm a údolím Labe.
Na Meuscher Hóhe u Donína bylo přehlédnuto, tak jako
u Miigeln a Lohmgrundu u Perna. Proto bylo zvoleno mnohem
starší glaukonitické pískovcové pásmo II. jako vzor Saského
Cénomanienu a k němu přidruženy vrstvy pásem I, lIla,
lUba. Geologové v techách po příkladu G e i nit z o v ě pro
hlásili rovněž pásmo II. jako vzor svého Cénomanienu a při

pojili k němu i pásmo I.
Podobná mylná určení Cénomanienu vyskyt.la se též ve

Francii a v Anglii, na př, při Aptienu Id v Blangy a Farring
donu, jak jsme o tom při Aptienu dotčených lokalit pojednali.

Přidržujeme-li se definice etáže Cénomanienu podle
D' O I' b i g n y h o, tož vidíme v celkovém jeho složení přede

vším dva nápadně rozdílné a stálé horizonty ve slinitýeh
oblastech střední Evropy jako v Cechách, na př. v Poohří:

Svrchní horizont slinitý soupěsmí V + VI + VII.
Spodní horisont písčitoglaukonitický pásma lVb.

Toto složení a rozdělení jeví se v celé severní Francii a v jižní
Anglii. B a I' I' o i s naznačil tyto dva horizonty ve svých srov
návacích výzkumech o franoouzském a anglickém Cénoma
nienu názvy:

Assise lL Holaster subglobosus V + VI + VII.
Zone lL Pecten asper lVb.
V písčitoslinitě oblasti českého Cénomanienu v širším

okolí Řípu poskytly rozmanitější petrografické vrstvy po
drobnější dělení svrchního horizontu lL Holaster subglobosus:

Slinité pásmo VII.
Pevný taras písčitých slínů pásma VI.
Sliníté pásmo V.
Totéž seskupení vrstevevrehního horizontu Cénoma

nienu shledali jsme ve Westfálsku u S chl ii tra a jiných
geologů, kde zejména pevný taras pásma VI rovněž nápadně

vystupuje z povrchu jako v českém Polabí mezi Litoměřicemi

a Mělníkem:

Zone des Actinocamax plenus VII.
Zone des Acanthoceras rotomagense VI.
Zone der Schlěnbachia varians V.
8vrc1mi hranice naěí etáže j80~ až na nepatrnou výjimku
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u všech geologů stejné, avšak dolní hranice často se liší. Bar·
r ti i s a Lam ber t kladou dolní hranice etáže až pod zonu
ASehlonbaehia inflata lIIb + IVa, naproti tomu někteří geo
logově angličtí kladou tyto hranice mnohem výše, hned pod
pásmo V, takže jim spadá. pásmo IVb do svrchního Albienu.
(Viz tabulku příslušnou v tomto článku.)

Vod i e í cep halo pod y posledně jmenovllJlých tří

zon nejsou však omezeny ve svém výskytu pouze na jmeno
vané zony, nýbrž jejich rozšíření horizontálné i vertiká.lné je
proměnlivé. Pojednali jsme již o tomto úkazu ve své publikaci
o Cénomanienu v belgickém a českém útv. kříd. s. 65 a j.
Druhy rotomagense, varians a mimo to Mantelli vyskytují se
již v Albienu (Gaultu) a jdou nepřetršitě skrze lVb a. V až
do pásma VL, t. j. až do zony AAc. rotomagense. Actinocamax
plenus není omezen ve svém výskytu jen na pásmo Vll, nýbrž
je znám v některých terraineeh již v nejhlubší poloze pásma
V, t. j. v Va a stoupá nejen do pásma VII, ale v Německu i do
pásma VIII. (Z a h. ib. s. 6 a j.) Z toho úkazu násléduje, že
tam, kde výskyt jmenovaných cephalopodů je skrovný, jako
to je ve slinitých faciích vůbec, mohou se snadno hranice určitě

zony ve výzkumu stratigrafickém pošinouti výše neb níže, jak
z našich výzkumů je známo (mylné určová.ní niveau Va ja
kožto zony i\ Actinoeamax plenus v' sever. Francii a v Belgii).
Ba i v jedné a téže lokalitě na př. ve Folkestone, shledávají
dva geologové po sobě hranice zon velmi od sebe odchylné,
podle toho, jak který geolog dotčené cephalopody nalezl. Po
ukazuji na dotyčnou lokalitu v této studii. .

Jestli dva geologové shledají v jedné a téže lokalitě týž
pořádek zon podle vodících eephalopodů a neudají mocnost
zon, můžeme si mysliti, že hranice jejich spadají do jednoho
a téhož obzoru. Udají-li však ve svých profilech v téže loka
litě značně odchylné mocnosti, pak nespadají hranice jejich
zon do téhož obzoru. To se stává zvláště tenkráte, když vrstvy
soupásmí V, VI, VII jsou podobného neb shodného petrogra
fického složení. Proto stanoviti hranice jednotlivých zon u sli
nitého soupásmí V, VI, VII nedá se s jistotou stanoviti na př,

v -Poohří v čechách, v severní Francii a v jižní Anglii. Ne
rozljšujme tedy zbytečně v takových: terrainech vrstvy na
pásma V, VI, VII, nýbrž abychom nechybili, spojujeme celé
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soupásmí V'až VII v jedno. To činí i Bar r o i s obyčejně

v severní Francii a v jižní !Anglii, jak v tomto článku uvedeno.

Při nedostatku cephalopoda Act. plenus v zoně VII, po
znává Bar r o i s v jižní Anglii zonu VII podle zelenavé
barvy slínů (marne verdátre),

Jest ještě jedno důležité niveau ve slinitém Cénoma
nienu středoevropském zjištěné zřejmě v Poohří v Čechách,

v Belgii, severní Francii a v jižní Anglii; j{' to nejhlubší část

pásma V se Schlonbaehia varians, kterou značíme symbolem
Va. Lam ber t nazývá toto niveau v Argone: »Niveau II Aste
roseris (Micrabatia) coronula«; Bar r o i s v jižní Anglii a
v Blanc-Nez: »Zone II Plocoscyphia maeandrina«; angličtígeo
logové: »Chloritie Marl«; belgičtí geologové: »Tourtia de
Mons«. Doufám, že se podaří i německým geologům toto ni
veau odkrýti a vymeziti, nebot i ve Westphalsku následuje do
výše po velmi glaukonitickém pískovci IVb přechodní glau
konitické vrstvy do pásma V. Jsou kraje v české křídě, kde
jlllJle niveau Va zřejmě nepozorovali a nevymezili, právě tak
jako se neuvádí v Le Mansu, v Rouenu a j.

P o zná m k a k C é n o man i e n u v P o o h ř í. V okolí
Loun, na př, na Bílých Horkách u Malnic, určovali jsme tamní
slíny nad pásmem IYb jakožto pásmo V. Protože tam nebyly
vrstvy těchto slínů pokryty vyššími pásmy, zejména pásmem
VIII, nemohli jsme rozhodnouti, zdali j{' v těch slínech za
stoupena též doba pásma VI a VII. Nyní, když jsme skončili

studium celého soupásmí slinitého V až vn ve Francii a
v Belgii, shledáváme, že na Bílých Horkách není ve slínech
obsaženo jen pásmo V, nýbrž celé soupásmí Y až VII. To se
potvrzuje přítomností hojné Terebratuliny gracilis, hojné ve
vyšších vrstvách, která je hojná též v pásmu VII ve Francii
a v Belgii. Tyto vrstvy slínů bohaté Terebratulinou gracilis
uloženy jsou pod samým pásmem Vln na druhé straně

Oharky u Lenešické cihelny. (Viz pás. Vl. a VIT. v Poohří.)

Vésti však hranice mezi jednotlivými pásmy V, VI, VII, to
nelze.

~ásledlŮe přehledná tabulka, v níž jsou srovnány kla
sifikace českých pásem cénomanienských IVb, Y, VI a VII
s hlavními terrainy středoevropské křídy.
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4. Mocnost Cénom.aniplIu.
Tam, kde se tvořily náplavy cénomanienských zon za

podobných okolností, tam jsou si mocnosti českých pásem a
mocnosti zon v záp. bassinu anglopař. blízké, třeba! místy ná
sledkem oscillaeo, umístění okrsku a druh jeho facie způsobily

menší odchylky. Srovnejme na př. mocnosti pobřežních písěi

tých zon v Le Mansu a v Polabí Severočeského pískovcového
horstva v metrech.

PálImo Le Mall8
I

Děělnský Hfensko Niedergrund
Snětnlk Prevýě. brána Zandov

VII ol 38,4 4Ii

40--50 "', --
"Ti ..

VI eS 120 23 120
li COl

82 ~ --
I" 20-80 52
I

rve 22-24 10--15 10 10
I

I Celkem
I

82-154
II

130-136
I

130 I 130

Mocnost zon ve slinitých oblastech je tato:

Anglie Franoie I Belgie
PálImo

B IHir·Baa. Hampshire lanc-Nes BOn jQuiéVrain IHautrage

"II 3 20 .

VI VI\ 20 23 9, ..oe> Vh ,20.,
10-30 I L~

I L~...
h ~ 13

V

I
a 1-3

I 2 I 3 I I

IVh 4-8 3 3-4 3... 3, .. I-

I II 1
26

-
27:1

I
Cel kom 18-44 58 27, .. 13,to

~'.
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Pásmo
Cechy

Pumo
PoohH Podtipeko

VII 6-8 VII

~
..

VI 17,.------46'1 = .... VII.... 9.,-17,.
,

I•
"b =~

V V
11-16•• tJ

a 2-3,.

IVb 4•• 3•• IVb

-. 24-54•• ~ 30-45,. I Celkem

5. Palaeontoloqie (.'{>/lomallil'lIu.

Dříve než pojednáme přehledně o palaeontologii Céno
manienu, vzpomeňme si několika otázkami na výsledky ke
kterým jsme došli ve svých publikacích při srovnávání někte

rých českých vrstev křídových s vrstvami západoevropskými.

Co přivedlo geology ,G I' i nit z I' a R I' U S S I' k tomu, že
středoturonienské pásmo IX fl Inoceramus Brongniarti, ve
slinitojílové oblasti Poohří, považovali omylem za anglický
Gault (tehdáž soupásmí lIla + Hlb + IVa)! - Byly to
mnohé zkameněliny společné na obapolných stranách a sou
hlasně slinitojílovité vrstvy.

Co přivedlo geologa B r a u n s I' k tomu, že považoval
H I' U S s ů v Planerrnergel v Poohří a Ceském Středohoří, čili

naši slinitojílovitou facii středoturonského pásma IX fl Inoee
rámus Brongniarti, omylem za stejnodobý s dolnosenonským
Salzbergmerglem V Quedlinburgu t - Souhlas polovice společ

ných zkamenělin v petrograficky podobných vrstvách,
Proč považoval G r o s s o u V r e totéž pásmo IX. v Břes

ně u Loun za aequivalent francouzského Sénonienu! - Mnohé
společné Cephalopody.

Proč považoval S chl ii t I' r naši písčitou facii téhož
pásma I X V pojizeří za Sénon t - Souhlas s několika společ-
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nými druhy fauny v písčitých vrstvách ve Westfálském Sé
nonienu.

Takových podobných příkladů mohli bychom uvésti
i u jiných pásem. Již z uvedených příkladů však následuje:
Souhlas více neb méně společných druhů zkamenělin, zvláště

ve vrstvách petrograficky podobných, není ještě spolehlivým
kriteriem pro určení stáří vrstev. Třeba uvažovati také strati
grafickou polohu dotčených vrstev v celém pořadí zon křído

vého útvaru na obapolných stranách.
Všechen větší neb menší palaeontologácký souhlas

u vrstev stářím od sebe selišicích, byl podmíněn podobnými
poměry'přírodními, jež panovaly na obou stranách za dob je
jich usazování. Mnohé druhy, které žily ve starších dobách,
pokračovaly ve svém žití vyhledávajíce okrsky, kde panovaly
podobné přírodní poměry a tak se udržely i do mladších zon,
jak jsme to nejednou odůvodnili a v této studii znovu doka
zujeme,

Tytéž omyly, které vznikly u geologů při posuzováni
stáří českého pásma IX, tytéž omyly vznikly při posuzování
stáří albienského pásma II. (Koryeanské vrstvy západočeské)

v české křídě. Jeho usazeniny pobřežní, zvláště útesové, pře

vahou písčité neb písčitovápnité, glaukonitické, někdy i vá
pencové, transgredují často při bývalém pobřeží na starší
útvary: rulu, žulu, algonkické břidlice a j. a j. Podobně trans
greduje Cénomanien (IVb až VII) ve Francii v kraji La Tou
raine, Le Maine, Perche na starší útvary, při bývalém pobřeží

massivu Armorioainského a ~ormandie, složeného ze žuly, si
luru, kambria, karbonu a j. Proto vznikly tam v Cénomanieuu
(lVb až Vn) podobné vrstvy, převahou písčité a vápencové,
často glaukonitické, jako v Ceehách za doby albienského
pásma ll.

V této i v předchozích studiích (část 2.) dokazujeme, jak
fauna zvaná geology »cénomanienská«, žila již v době Aptienu
Id v Anglii ve Farringdonu v transgresi na Juře, ve Francii
v Blaugy v transgresi na siluru, v čechách u samého pobřeží

žulového ve Skutíčku (Id); prošla celým Albionem (II až IVa)
ve Francii, AngÍÍi, v čechách, Sasku, Slezsku; především do
útesových facií pásma II v čechách: u Korycan, Holubic,
Hrádku (u Zernosek), Kolína, Kutné Hory, atd. atd., do po-

•
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břežních facií pásma III U Drážďan v transgresi na syenitu,
v Anglii do Blackdownu do IIIb + IVa v transgresi na Triasu,
do IVa u Sedlic blíže Perna v Sasku v transgresi na žule, na
čež přešla fauna tato do pravého Cénomanienu, obzváště do
rozsáhlé transgrese na juřc v okolí Ll' Mansu, v Belgii do
Tourtia de Tournai v transgresi na vápencovém Carbonu a
v Essenu ve Westfálsku na uhlonosném Carbonu; v Cechách
jen na nepatrných lokalitách při Zernoseckém souostroví v do
tyku s rulou a porfyrem křemenným.

Všechny vyjmenované lokality náležející vrstvám od Id
až po IVa, ve stáří značně od sebe odchylné, určovány jako
Cénomanien, ba v čechách a v Sasku i útesové facie mnohem
mladší, vzhůru až do Xd určovány jako Cénomanien. Někdy

stačil k tomuto určení jen jeden druh, na př. Ostrea earinata
neb Pecten asper a j.

Není pochybnosti, že kdyhy byla v Le Mansu transgre
dovala křída na tamní Juru již ve starších dobách, na pf.
v Aptienu Id aneb v Albienu (II až IVu), byla by se tam již
tenkráte rozhostila většina pobřežní fauny, která tam je
v dnešním Cénomanienu (IVb až VII).

Palaeontologickě poměry pravých Cénomanienských
vrstev IVb až VII jsou odvislé od petrografických facií vrstev.
~ápadné rozdíly je pozorovati mezi Cénomanienem u Le
Mansu a mezi Cénomanienem v severní Francii a odtud do
jižní Anglie, a to proto, že v prvém terrainu je pobřežní facie
písčitá v transgresi na Juře, kdežto ve druhém terrainuje
facie slinitá, spočívající na Albienu (III + IVa). Tato druhá
facie je v čechách značně rozšířena, prohl vykazuje - jak
dále citujeme - mnoho společných druhů fauny s onou v se,r.
Francii a již Anglii. Ve slinité facii v Poohří napočítali jsme
společných druhů lOS, kdežto v Ll' Mansu má jen 49 společ

ných druhů, V nich jest vedoucích druhů 6.
Třeba tedy znovu zdůrazniti, že v severní Francii a

v jižní Anglii jsou jako v české křídě v oblastech slinitých
nad glaukonitickými pískovci IVb II Peeten asper též slinité
zony V až VII, jak jsme o tom pojednávali již ve své publi
kaci: Die Sudet. Kreidef. etc. I, a že tyto slinité facie mají
též odchylné poměry palaeontologické od jejich pískovcových
aequivalentů od Ll' Mansu.
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Když geologové české křídy určili omylem glaukonitické
pásmo II (místo !Vb až VII) jako Cénomanien, a to jako ZOlLU

li Pecten asper, chyběli jim všecky vyšší zony cénomanienské
V až VII, nebo! v Cechách určováno bylo již pásmo III jako
Turon, v Sasku teprve od IIIby; zatím máme v české křídě

zastoupeny. veškery pravé cénomanienské zony IVb + V +
VI + VII i s velmi karakteristickým niveau Va, známé též
ve Francii, Belgii a v Anglii.·

Ačkoliv v českě křídě hraje velkou úlohu u z a v ř e
n o stč e s k é h o b a s s i n u k ř í d o v é h o, který úzkou
Kladskou úžinou souvisel se Severoevropským mořem, ač je
II nás jako v Belgii velký nedostatek cephalopodů, zejména
Ammonitů, přece můžeme vykázati značný seznam společných

zkamenělin cénomanienských.
Upozorňujemena jiném místě, jak palaeontologové české

křídy hleděli při určování druhů fauny, aby jejich druhy vy
hověly oné etáži křídy, ve které hledali svůj aequivalent, Jeli
příkladem uvedeme; jak F r i č a S chl o e n bac h určovali

znám)' z anglického Gaultu Acanthoeeras Mantelli jakožto
»eenomaniensis«, poněvadž gaultskě pásmo II (Koryncanské
vrstvy) považovali za Cénomanien. Naproti tomu též palae
ontologové určovali naše význačné cenomanské druhy ammo
nitů v Malnicích: rotomagensis a papaliforme v oboru pásma
lVb a Va jakožto »Woolgari«, nebo! řadili pásma tato již
k Turonienu.

Cénomanienské fauny některých lokalit vynikají zvláštní
skupinou druhů, které jinde jsou vzácné neb chybějí. Tak Le
Mans slyne velkou bohatostí Echinoderm, Belgie velkou hoj
ností Gasteropodů, atd.

Seznamy cénomanienských druhů fauny náleží mezi
nejbohatší v křídě střední Evropy. U porovnání s Francií a
Anglií jsou však v Cénomanienu českém Ammonity vzácné
jako v Belgii. Platí i u nás Co r n e t o v a věta (Géologie IV,
569): "Dans nos régions, les ammonites sont rares ou absen
tes«, Boztříditi proto naše pásma IVb až VII podle Ammonitů

je nemožné jako v Belgii.
Ammonites') Mantelli, vodící druh pro IVb v Le Mansu,

je též domovem ve IVb v Malnicích, je však také význačný

pro pásmo II v Ceoháeh a pro Illb + IVa ve Francii a



14 XII. Ceněk Zahálka:

v Anglii a též pro V a Vl ve Francii a v Anglii. V Bouenu
je vodícím druhem pro V.

Ámmonites l ) varians nalezen byl v Oeské křídě jen jed·
nou, a to ve své vlastní zoně V ve Hradské vinici proti Mišni.
Ve Folkestone je u P r i c e tento druh vodícím druhem záro
veň s druhem rotomagensis proVd.

Ámmonites l
) rotomaqense v Čechách ve své vlastni zoně

VI nalezen nebyl, ale žil v této době zde. Nalezen byl v zónách
IVb a Va.

I) Ammonity měly před nedávném jeden společný rodový
název »Ammonites«, V novější době udělují se těmto Ammo
nitům nová jména rodová podle tvaru jejich lobů, při tom
však palaeoutologové čas od času je mění. Uvažme na př,

rodová jména druhu peramplus: Ammonites, Pachydiscus
(L a ube), Neoptychites (G r o s s o u vre), Sonneratia
(L a m ber t), Podobně u jiných druhů. Mnozí geologové
vrací se zase ke starému rodovému názvu Ammonites (na př.

L a k I' and R a s t a ll. Geologie. 1922. ll. p. 434 a 440).
Áctinocamax plenus' je vedoucí druh pro pásmo VII

v Anglii, na př. ve Folkestone; ve Francii, na př, v Blanc
Nez, Coudé; vz. je v sev. Německu a v České křídě (Kladsko).
Jde však také hlouběji, ve Folkestone do ve + VI. Ve Francii,
v Belgii a v čechách jde i do Va. Poslední výskyt byl často

příčinou omylů, že pásmo Va určováno bylo jako zona II Act.
plenus VII.

Pisces jsou svým častým výskytem význačny ve Folke
stone pro nejvyšší část pásma Vd. V Čechách ve Vehlovicích
vystupují též význačně v blízkém pásmu VI.

Crusiacea jsou význačná ve Folkestono pro nejvyšší
část Vd a pro Vh + Vl. U nás jsou význačná pro VI (Vehlo
vice) .

Gastropody vystupují význačně ve Folkestone v nej
vyšší poloze pás. Vd jako v okolí Rípu v Vhl> t. j. v lavici
na rozhraní Vd a Vh a rovněž ve vyšší části pás. Vd na Dě

čínském Sněžníku.

Gastropody i Crustacei se u nás v Čechách vyvinuly
v jiných druzích nežli ve Folkestone, patrně v jiném pro
středí.
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Pecten. asper, význačný druh pro pásmo IVb, je u le
Mansu velice vzácný. Místy chybí. Ve Francii i v Anglii chybí
na př. na obou stranách Pas de Calais, V Belgii je ve IVb
velice vzácný, teprve v Va objevuje se hojně. V čechách

v Malnicích je ve IVb vzácný; zato se jeví hromadně u Sta
novic (blíže Král. Dvora). V Ceehách jde od pás. II. až do Xb.

Pecten. pulchellus je v Ceehách význačný pro pásmo V,
ale v Belgii a v Anglii je význačný pro nejvyšší vrstvy S~

nonienu.

Brachiopody objevují se hojně v pás. Va v Blanc-Nez.
To souhlasí s hojným jich výskytem v Va u Loun.

Terebratulina gracilis (rigida) je význačná pro zonu IX
v basinu Anglopařížském.Tento druh vystupuje hojně v VII
v Belgii. I u nás vyskytuje se hojně ve vyšěí poloze soupásmi
V až VII v Poohří, tedy tam, kam by mohlo spadati pásmo
VII. Ovšem se vyskytuje v celé střední Evropě i hlouběji,

jde až do !Vb, a v čechách až do II. (vz.).

Rhynchonelly jsou význačny pro dolní část pásma V
v okolí Řípu a ve Folkestone, česká Rhynchonella plicatilis
Sow. zastupuje anglickou Mantellianu Sow.

Echinodermata jsou u Le Mansu, tedy V pobřežních

vrstvách, bohaty na množství druhů. Ve slinitých oblastech je
ježovek málo. Již v Rouenu je jich méně, také po obou stra
nách Pas de Calais; jakmile se však v již. Anglii přiblížíme

k z. části Purbecku, tedy k bývalému pobřeží jurskému,
hned se dostavují ježovky; již v Mewps bay, více v Lulworth
cove a odtud do blízkého pobřežního Cénomanu přes Black
down do Warminsteru a dále podle jurského pobřeží do Nor
folku. V českém Cénomanienu jsou Echinodermaty vzácné.

Micrabaiia coronula je význačná pro nievau Va v Ar
gone; přichází ve Francii také ve Vitry (Marne) v Va; jde
do Vb + VI a VII v Blane-Nea; v Belgii je ve lVa a ve IVb.
Zcela jinak v čechách; tu je význačná pro II a IX.

Plocoscyphia tnaeandrina Leum: (labrosa Smith) je ve
doucí spongie pro Ya v Pas de Calais a po celé jižní Anglii.
V Čechách se vyskytuje teprve v pásmu a Scaphites Geinitzi
Xabc.
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6. Literatura,

na niž se autor v této studii odvolává, uvedena jest již v části
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Vzorné profily západního bassinu (mglopaříŽského.

7. Le Man« (Cenamonum).

Po z. straně města Le MaIUl, ležícího na řece Sarthe,
zdvihá se do výše rozsáhlá vysočina, náležející starému Ar
moricainskému massivu, který zaujímá celý poloostrov Bre
tagne a přilehlé části kraje Maine a Normandie. Vysočina

tato složena je ponejvíce z granitů, granulitů, syenitů; k nim
se druží velké plochy Cambrienu se svými břidlicemi, v men
šíeh rozlohách spodní Carbon s Kulmem a vápencem. K vý
chod. okraji Armoricainského massivu přiléhá na jeho úpatí
spodní a střední Jura v okolí Le Mansu a bezprostředně na
vápencem bohatou Juru klade se mocná etáž křídového útvaru
- Cénomanien. Starší etáže křídové: Néocomien (Iabe) ,
Aptien (Id) a Albien (II až IVa) zde chybějí, Jeví se tu tedy
v rozsáhlém kraji řek Sarthe, Huisne, Loir a Loire známá
transgrese cénomanienská od Le Mansu až k Bourges.

Již umístění cénomanienských vrstev v širším okolí Ll'
Mansu, ovládaného Armoricainským massivem, předpovídá, že
vrstvy Cénomanienu budou písčité, značně mocné, udáváf se
mocnost přes 100 m, že budou míti místy dosti vápencového
složiva, i že skladba jejich bude odchylná od normálních ná
plavů cénomanienských, zvláště od usazenin slinitýeh, Takové
pobřežní okrsky křídového moře byly příznivy mořským živo
čichům, majícím silné vápencové skořápky z řad rudistů,

lamelIinbranchií, zejména ostreí, pak gastropodům a ježov
kám. Zaujetí nového pobřežního prostředí, transgresí na
starší útvar, mívá za následek nejen zaujetí svérázné pobřežní

fauny, ale i hromadné seskupení druhů, 'raková fauna je ode
lišná od faun, které zaujaly okrsky slinitých usazenin v nor
málním uložení, zato je podobná oněm faunám, které žily
v podobných prostředích jako u Le Mansu, ar již v dobách
eénomanienských neb starších neb mladších etáží.

Pozorujme především pořádek a skladbu zon, jež zkou
mali v okolí Ll' Mansu již IYO rb i g n y, T I' i gel', H é ber t,
a použili ke svým rozsáhlým stratigrafickým studiím B a r
l'o i s, M o u r Ion, G r o s s o u v r e, H a u g a j.:

Patro (ll' sommet). Turonien nejh lubš), Slíny více méně
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písčité, bohaté různými konkrecemi chertu, silezu, spongilitu
a vápence. Zone II Inoeeramus labiatus VIII.

Cénomanien (IVb až Yll) :

Sables et gres ti Terebratella carentonensis. Zone tl Acti
lIocamax plenus Vll. Písky a pískovce jemné až hrubozrnné,
vápnité, slinité, železité, v)'še i glaukonitické o menší moc
nosti, s význačnou Terebraiella carentonensis a Exogyrs.
columba.

Les Sables du Perche. Zone ti Acanthoceras roiomaqense
Fl. Písky křemité šedé neb žluté, jemné až hrubozrnné; obsa
hují vložky pevných a tvrdých pískovců vápnitých jemrrýeh
až hrubých, někdy až ve slepenec přecházejících, často s hro
madným výskytem lamellibranehií, serpul, korálů, bryozoí
atd., zvláště na ložích. Zrna křemene jsou oblá, čirá, šedá neh
zažloutlá. Málo zrn glaukonitu zeleného a černého. Tu a tam
muscovit. Sloh vrstev fluviatilní. Do nejvyšší polohy písků

du Perche vloženy jsou písčité slíny Marnes tl Ostracées s čet

nýrni Ostreami, méně s Rudisty. Výskyt vložek slínů nebude
omezen jen na nejvyšší polohu této zony, neboř jsme zjistili
v dolní části této zony, v pískovně u Yvré (viz dále), rovněž

vložku písčitého slínu s Innocoramus Crippsi Mant, Mocnost
celé zony udává se 4fl-50 m.· •

Sables et gres du Mnn» {Muin»}. Zone li Scaphites af'qu~l

lis et Turrillites costaius V. V Pont de l'Epau je slepenec 11

hrubozrnný pískovec vápnitý, žlutavý neb bělavý. Hlavním
složivem je křemen v oblých zrnech II obláseíeh čirých, še
dých, zažloutlých. Tmel je vápencový krystalinieký neb
zlomky po zkamenělinách, zejména po Ostreíeh, Bryozoích 11 j.
Místy větší konkrece po spongii. Nčkteré partie pískovce jsou
hnědé od hydrátu železitého, 'Nejvyšši poloha je zvláště bo
hatá na zkameněliny: Exogyra columba, conioa, °serpuly II

bryozoi, Mocnost :?O, místy 80 m.
Argil,' gl(lU-collifere ou sables et grťs qlauconieua, Zoone

rl Acallthoceras Mantelli, Turrillites tuberculaius °et Pecten
asper ll'b. Glaukonitické jíly neb písky a pískovce bohaté na
zkameněliny. Mocnost asi :?O m. Spočívá bezprostředně na
.lnřo, někdy Sl' však mezi tuto zonu a Juru vkládá vrstva
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glaukonitického jílu o mocnosti:! až 4 m, bohatá na Ostreu
vesiculosu, zvaná Glauconie a. Ostrea vcsicu/osa.

Základ (la base). .Jura svrchní. Lusitanien neb Ox
fordien.

Je známo, že zonu a Actinoeamax plenus YII počítají

některí geologové k nvjvyssimu Céuomunienu, na pi'. B a r
l' o i s (Mémoiro 3íS II j,), někteří k nejnižšímu Turouienu,
na př. G r o s s o u v r I' (La craie sup. 1. 33;J, 348) a La m
ber t (Souv. s. I. géologic du l-4Í'nonflis 2). Ve smyslu klasi
fikace D'Orbignyho hodí se přidružiti ve zdejším kraji zouu
VII k Cénomanienu (l'état de sable et dl' grěs). Také je to
v souhlasu s českou křídou, v niž často pásmo YII tvoří

s pásmy V + Y1 jeden petrografiokopalueoutologieký celek.
Zajímavý je f'luviatilní sloh, který jsme viděli v oboru

Sables du Perche v lomu a pískovně jzáp. od obce Yvré
l'Evěque při úpatí ostrohu v poloze zvané "Les caves«, okolo
něhož vine Sl' silnice do blízkého Lo Mansu. Podáváme popis
vrstev tamějších i vyobrazení jejich a připomínáme, že u nás
v Cechách podobný sloh fluviutiluí lzo nalézti Vl-'dle diluvia
i v kvůdrovitých pískovcích různých pásem křídových od pás.
1. až po pás. X., které 'tisou usazeny blízko pobřež] a zejména
uvádíme obraz u pásma Vl. ve své publikaci »Sevoročeský

útvar křídový«, Tab. Y. obl'. ;-J. Xáslcdujc profil v pískovně a
v lqmu od Yvré z roku J!lI:2 s příslušným obrazcem:

. -, ...' .. ":;:.-
----~ -0.--:':; -.----.-. - -~.- -- ". i O· 3

_~__'__~: --~..... m
~__ .~.__- _~-.-:.- ----I

, 0'6

I' 3

. ~

: 100

-----, ->-. -

-r.'... ' .": .
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o r nic e písčitá v temeni pískovny a v lomu o moc
nosti 0,3 In.

7. P ís ek šedý, přecházející ve tvrdé a pevné shluky
(přetržité vrstvy) pí s k o v e e v á pni t é h o šedého jemno
a hrubozrnného, místy až s lep e n e c, Viz předchozí profiL
Vrstvy jsou skorem vodorovné. Mocnost 1,3 m.

6. Pí s e k žlutý. Vrstvy příkře skloněné. Mocnost 0,8 m,
5. Pí s e k šedý, Uložení vodorovné v pánvi 10 m dlouhé,

uprostřed mocnosti 0,5 m, na okraji se vykliňuje.

4. Pí s ek žlutý s pevnějšími II tvrdšími vrstvami
pí s k o v c e v á pni t é h o zluté1to a šedého s hnědými

proužky. Popsán v předchozím profilu. Vrstvy jeho jsou
přetržité, někdy tvaru konkrecí, příkře skloněné jako u vrstev
6. Mocnost 1,8 m,

3. Pí s e k jako předchozí, avšak ve vodorovných
vrstvách o mocnosti 0,6 m.

2. S lín pí s čit Ý šedý s četným muskovitem, zvláště

na ložích s lnoceramus C r i p p s i Mant. Vrstvy vo
dorovné o mocnosti 0,2 m,

1. Pí s e k žlutý neb šedý ve vodorovné poloze o moc
nosti 0,3 m. Vrstvy 1-3 ve zkušební ·jámě, pode dnem lomu
založené. ___

Probereme nyní zkameněliny, jež uvádí vpředu jmeno
vaní geologové v jednotlivých zonách širšího okolí Le Mansu
II poznamenejme, ve které zoně se vyskytují tyto druhy v ně

kterých jiných terrainech křídových. Přitom značí zkratky:
B- =" Belgie, Č = česká křída, F = Francie severní: Ardeny
a Rouen, N = Německo sz., A = Anglie.

Zkameněliny v eoně li Pecten usper [Vb.

Acanthoeeras Cunningtoni Sharpe. F = IVb.
Acanthoceras cenomanense D'Arch, N = IVb.
Acanthooeras Mantelli Sow. F = lUb + IVa, IVb, V,

VI. B = IVb. Č = II, tne, IVb, IX út., Xabc. N = IVb, V.
VI. A = dolní křída, IVb, Va, Vb, VI. "

Hoplites falcatus Mant. F lUb + IVa, IVb.
N = IVb, V.

SchlOnbachia varians Sow. F ms + IVa, IVb. V,
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VI. B = IVa, IVb. A = Ulb + IVa, IVb, Va, Vb. N = IVb,
V, VI. Ů = V.

Turrilites tuberculatus Bose. F = IVb. N = V.
Turrilites Scheuchzerianus D'Orb, N = IVb, V, VI.

č = IVb.
Hamites simplex.
Turritella cenomanensis D'Orb. (granulata Sow.) B =

lUb + IVa. A = lUb + IVa. Č = U, lUb + IVa, IVb.
Avellana oassia D'Orb, (Cinulia avellana Brongn.). F =

V-VU. B = lUb + IVa. B = IVb.
Turbo Goupilianus D'Orb. Č = IUba, IX út.
Cyprina ligeriensis D'Orb, F = lIIb + IVa, IVb. C =

lUb + IVa, VII. A = IVb', V. .
Protoeardia hillana Sow. (Cardium h.) C = U, lUb,

IVb, IX. B = lUb + IVa. A = lUb + IVa, V.
Trigonia sulcataria Lam. B = IVb. F = Cén. C = U,

rve, ms. A = lUb + IVa, IVb, V.
Trigonia Deslongchampsi,
Nucula impressa Sow. A = IIlb+IVa. B = IVb. Č = II.
Avicula cenomanensis D'Orb. (Gervilia rostrata Sow.)

A = llIb + lVa.
Gervilia aviculoides Sow. (sublanceolata D'Orb.), A =

lUb + IVa.
Neithea quinquecostata Sow. (Janira, Vola Pecten) .

.A = Id, II, lUb + IVa, IVb, V, až do Sénonu. F=Ulb +
rve, XbfJ + c. B = lVa, IVb, Va. Č = U, lIIb, nepřetržitě do
Xbc. N = rve.

Pecten asper Lamk. F = lUb + IVa, IVb, Va. B = IVa,
IVb, Va. N = IVb. Č = tr, Ul, IVa, rvs, V-VU, Xb. A =
IVb V . ',., . ,

Lima Reichenbachi Gein. A = IVb, V. B = IVab, IVb.
~ = IVb. C = II, lUb, Xa, Xbc.

Ostrea (Exog.) conica Sow. A = od Id až do VII. F =
V-VII. B = lUb + I Va. Č = od U nepřetržitě až do Xabc.

Ostrea vesiculosa Goldf. F = lUb + IVa, IVb, Va. B =
rve, rve, v« A = lIIb + IVa, IVb, V.

Codiopsís doma Desm, B = IVb. ~ = IVb. Č = II, lUh,
Holaster earinatus Lam.
Epiaster distinctus Ag. A = !VbT
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Epiaster crassisimus Defr. F = IVb.
Hemiaster bufo Brongn, F = Va.
Palaeoplax. Trigeri.
Spongiaires.
Orbitolina concava.

Zkameněliny 'V Sables et qrěs du Malls. V.

Schlónbaehia varians Sow. F = lUb + IVa, IVb, Vb -I

VI. B = IVa, IVb, Va. N = IVb, Vl. c = V.
Acanthoceras rotomagense Lamk. 1<' = IVb. N = V. Č =

lVb, IVa, Va, IX, IX út., Xh, Xc.
Hoplites falcatus Mant. F = lUb + IVa, IVb. N =

rvs, V.
Acanthoceras Cunnigtoni.
Neololites Vibrayeanus.
Scaphites aequalis Sow. F = VI. B = lVb. N = V, VI.

Č = U, IX, Xabc.
Baculites baculoides D'Orb, F = lUb + IVa, !Vb. Č =

JI, lJIb, V, IX, IXcd, xe,
Turrilites costatus Lamk. F = IVb. N = lVb, V, VI,

IX, Xa.
Turrilites Scheuchzerianus Bose. (undulatus Sow.). Č ,=

lVb. N = IVb, V, VI.
Trochus sarthinus,
Pleurotomaria Lohayesi D'Orb,
Emarginula Guerangeri.
Trigonia sulcataria Lamk. A = lUb -t- IVa, IVb, V. B =

lVb. č = II, lUb, IVb. F = Cén.
Trigonia crenulata Lamk. A = V.
'I'rigonia daedalaea Park. B = lUb + IVa. A = IIlb

+ lVa.
Trigonia sinuata Park.
Trigonia spinosa Park. F' = lUb + lVa, V-VII. B =

lVb. A=~IIIb+ lVa.
.Trigonia Deslongchampsi.
Crassatella vendinensis D'Orb, :A = V.
Pinna Gallienei.
Opis elegans,
Corbis (Mutiela) rotundata D'Orb..\ = V. F = V-Vll.
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Nucula impressa Sow. A = IIIb + IVa. Č = IX, Xc.
Pectunculus subconeentricua.
Arca Gallienei D'Orb, B = TVb. F = IVb, V-VII.

c = II, lIIb, IX, Xa.
Neithea quinquecostata Sow. Rozšíření již uvedeno

při IVb.
Gervilleia aviculoides Sow. (sublanceolata D'Orb.) A =

Je, Id, IIIb + IVa.
Perna laneeolata Gein. Č = II, lUb. (A = lUb + IVa

laneeolata Sool.)
Avicula clathrata,
Pecten subacutus Lam. Č = IUba. B = IVb. A =

rvsr, V.
Lima simplex Juk. (Meyeri Woods). A = IVb, V. Č =

IUba.
Lima Reichenbachi Gein. A = IVb, V. B = IVb. F =

IVb. N = IVb. o = II, IlIb, Xa, Xbc.
Alectryonia (Ostrea diluviana L.) carinata Lam. A = Ic,

Id, lUb + IVa, V-VII. F = IUa., ms, IVb, Va, V-VIJ.
B = lVa, IVab, Va. N = IVb. Č. II, IUa, lUb, IV, IVb,
V, VU, VIII, IX, Xa.

Exogyra columba Sow. F' = IVb, V-VII. B = lUb +
IVa. A = od IIIb + IVa až do V. Č = od Id nepřetržitě až
do IX.

Exogyra conica Sow. A = od Id až do VII. F = V-VIT.
B = lIIb + IVa. Č = od II nepřetržitě do Xabc.

Terebratella Menardi D'Orb. B = IVb. N = IVb. č = IX.
Terebratula lima,
Rhynchonella Lamarekiana (compressa D'Orb.). B =

IVa, lVab.
Cidaris vesiculosa Goldf. F = Id, IVb, Va, V-VII.

B = IVa, IVab, IVb. Essen = IVb. Č = II, IUba, IIIb, IVa,
TV, Va, Vb, V-VII, VII, VIII, IX, Xa, Xabc, Xd.

Cidaris spinulosa Ag.
Cidaris cenomanensis Cott.
Pseudodiadema piniforme Cott.
Pseudodiadema macropygus Cott.
Pseudodiadema variolare Brgt, Č = IIIba. A = IVb.
Polydiadema tenue Des.
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Polydiadema Normaniae Cott.
Polydiadema annulare Des.
Polydiadema Blancheti Des.
Polydiadema pseudo-ornatum Cott.
Diplopodia variolaris Brong, 13 = IVb. A V. C

IUba.
Olyphocyphus radiatus Des. F = V + VI.
Orthopsis granularis Ag. 13 = lVb. Č = IUba.
Cyphosoma eenomanense Cott. F = Cén. 13 = IVb.

Essen = IVb. Č = IUba.
Cyphosoma dimidiatum Ag.
Goniopygus Menardi Ag. 13 = IVb.
Codiopis doma Desm. 13 = IVb. N = IVb. (, = II, UU).
Cottaldina Benettiae Kon. 13 = IVb. F = Sénon. Royau.

A = IVb. Č = Tllba.
Peltastes achanthoides Des Moul.
Peltastes clathratus Ag. F = Va.
Salenia rugosa D' Arch.
Salenia seutigeru Muns,
Pygaster truncatus Ag. F = Id. č = II, IIlb.
Anorthopygus orbieularis (j ml.
Holeetypus cenomanensis Guér.
Holeetypus incisus Des.
Discoides subbuoulus Klein. F = V + VI, V-VIL

A = IVb. TI = IVb. N = lVb. L = IIIb.
Pyrina Moulinsi D'Areh, 13 = IVb. A = Va. N = IVb.

č = JI, IIlb, X úl.
Caratomus faba Ag.
Nueleolites similis DI'S.
Nuclcolites cenomanonsis Cott,
Catopygus carinatus Ag., Goldf. sp. F = Rouen. A =

IVb. N = IVb. č = IV, lYb, IX, Xa v Opolí (Ilon Cénom.).
Catopygus columbarius Ag. TI = lUb + lVa, IVb.
Pygurus lampas Lam. (. = II. A =, IYb.
Archineia sandalina D'Arch,
Holastor subglohosus Leske, F = V-VU, V + VL

N = VI. Č = o IX.
Holnstar carinatus Lam. ~ = ] Yb. Č =, II, Illb.
Holaster suborbicularis Defr, 13 = IVb. N = IVb. (~ =c:
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II, lUb, IX. Též V Albienu Svýcarska (Alb. = II až IVa).
Epiaster distinctus Ag. F = Va. Č = lIIb. A = IVb?
Epiaster crassisimus Defr. F = IVb.
Epiaster Guerangeri Cott.
Hemiaster bufo Brong. F = Va.
Hemiaster cenomanensis Cott. C = IV.

Zkameněliny v Sables du Perche. VI.

V tom zahrnuty jsou též druhy ve vložkách slínů.

Acanthoceras rotomagense Brgt. l<' = IVb. B = IVab,
I\·h. ~ = IVb, V, VI. c. = IVa, IVb, Va.

Aeanthoceras sarthaeense.
•Acanthoceras naviculare Mant. F = IVb.
Forbesiceras Largilliertianum D'Orb. F = IVb.
Nerinea monilifera.
Pterocera ineerta D'Orb. (Dolium nodosum Sow.) (: = II.
Strombus inornatus.
Anatina cenomanensis.
Anomya papyracea.
Cyprina oblonga D'Orb. B = IVb.
Pholadomya Ligeriensis D'Orb. Bavorsko = V.
Trigonia suleataria Lam. F = Cén. B = IVb. C = II:

JlJb, IVb. A = lIIb + IVa, IVb, V.
Inoeeramus Crippsi Mant. Č = II, lUb + IVa, IVb,

VIII, IX, Xabe. B = IVb. A = IVb, V-VII.
Protocardia (Cardium) hilIana Sow. B = lIIb + IVa,

lVab, IVb. Č = II, lIla, IIIb, IV, IVb, V, IXed, IX (Klad
sko, Kieslingswalda), Xe. Bavorsko = IVb. A = lIIb +
lVa, V.

Janira (Neithea, Vola) phaseola D'Orb. C· II, lUb.
Lima cenomanensis.
Exogyra pseudovesiculosa.
Ostrea (Exogyra) columba Desh. (Lam.) F' = IVb,

V-VII. B' lUb + lVa, Va. Č = Id, II, lIla, nrs, IVa.
lYb, Va, Vb, VI, VII, VIII, IXcd, x-. Bavorsko = Id, II, IVb.
Y. A = lIIb + IVa, IVb V.

Ostrea diluviana L. F = Cén., Tur., Sén. B = IVb,
lVab, Va. Bavorsko = II, VIJ. C = II, I11b, IV, IVa, V, IX,
lXcd. A = Néocom. zejm, le, Id, lIIb + IVa, V-VII.
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•. "'......
II, ms,

IVb. č =

•

Ostrea biauriculata Lamk. (vesicularis, hippop.) 1<' =
lUb -I- lVa až do IX. B = Va. N = IVb až do Sén. <) = II,
lIla, IIIb, IVa, IVb, V, IX, Xabc. A = Id, lIla i nepřetržitě

až do Sénonu.
Ostrea flabella D'Orb.
Radiolites Fleuriausa D'Orb.
Caprotina costata D'Orh.
Caprotina striata D'Orb,
Caprotina semistriata IYOrb. B = IVb. č = II, IX, Xa.
Terebratula phaseolina Lam. (Royssi D'Arch.) Č = II,

Hla, IIIba, V, VIJI. B = IVb.
Rhynchonella nlata Lam. Č = IVb, IVa, II, IJlb -I- IVa,

VIII, Va.
Rhynchonella oomprossa D'Orb, (latissima, depressa,

rostrata, gallina u Reussa, viz Geinitz Elbethalg. I. 163).
F = Id (latis.), lIIb, IIlb -I- IVa, rve, Va. B = IVb, IVa.
X = IVb. o = rr, IJIb, IVb, V, VII, VIII, IX, Xa, Xbc, Xd.

Callianassa cenomanensis,
Pseudodiadema elegantulam Cott. .
Diplopodia variolaris Brong. B = IVb. Č = lIIba.
Glyphocyphus radiatus Desor. F = V -I- VI.
Goniopygus Menurdi Ag. B = IVb.
Cottaldia Benettiae Koen. F= IV-VII a Sénon.

(Royan). A = IVb. B = IVb. Č = IIIba.
Salenia petalifera Desm. A = IVb.
Archiacia sandalina D'Arch.
Holaster suborbicularis Defr. B = IVb. N

JI, lIIb, IV, IX. švýcarsko = Albien,
Mieraster Michelini Ag.
Hemiaster cenomanensis Cott. B = lVab. Č =

lVa, IV.
Hemiaster Grossouvrei Gauth.
Hemiaster gracilis Cotteau.
Hemiaster similis D'Orb,
Hemiaster sarthensis.
Periaster elatus Desmoul,
Periastor undulatus Ag'.
Epiaster Guerangeri.



•

Kříd. útvar v záp. bassinu anglopaříšskéma v Cechách. 27

Zkameněliny v Sables ti Terebraiella carentonensis. Vll.

Dentalium deforml' Lamk. A = IVb, Va. F=Va,
V-VII.

Chlamys Guerangeri,
Exogyra columba Lamk. Viz předešlý článek.

Terebratella carentonensis D'Orb,
Rhynchonella Cuvieri D'Orb. A = VII. Č = Xohc.
Nucleolites parallelus AJg.

.Catopygus obtusus Dosor..
Cidaris aceptifera Mant. Č = IX, Xbcd.
Cyphosoma regulare Ag.
Anorthopygus Michelini Cott.
Pyrina Paumardi Cott.
Hemiaster Leymeriei Des.
Micraster Michelini Ag. Č = IX.
Pseudodiadema elegantulum Cott.
Orthopsis miliaris D'Arch.
Cyphosoma Orbignyi Cott.
Rachiosoma tenuistriatum Ag.
Gautheria radiata SOl'.
Echinooyphus tenuistriatus Des.
Holectypus turonensis Des. Č = IX.
Diseoides inferus Des.
Cardiaster sarthaeeusis Lamb,
Hemiaster nucleus Des. Č = IX.
Periaster Davousti Cott. .

Doplněk k předchozím seznamům zkamenělin z širšího okolí
Le Mansu {Grěs de Za 8arthe).

Mo o u rl o n ve své Géologie de la Belgique, I., jmenuje
na str. 155, 156, 161 a 162 ještě některé druhy z G r eII de I a
S art h e, tedy ze širšího okolí Le Mansu, patrně z celého kom
plexu zon IVb-VII, aby dokázal, že T o u r t i a d e T o u r
n a i náleží Cěnomanienu, Uvedeme z toho i jiných seznamů

jen ony druhy, k tel' é ne byl y j e š tě jme n o v á n y
v pře d ch o z í c h s p z n a m (' c h. K nim připojujeme po
známky jako dříve.



28 KIL Oenllk Zahálka:

Natiea rotundata Sow. A=lll.b + IVa. B= nlb +
IVa, IVb.

Turbo Geslini D'Arch. B =IVb. Č =Illba, II. F = Cén.
Pholadomya. gigas Sow. B = IVb.
Pholadomya. Mailleana D'Orb, F =V-VII. B = lllb +

IVa. A = Illb + lVa, V.
Panopa.ea substriata D'Areh. B = IVb.
Solecurtus eompressus Goldf. (aequalis D'Orb.), B =

IIJb + IVa.
Cardium productum Sow. (pustulosum). F = Id. B =

IVb. Č = ll, IX, IXcd, Xa, Xc.
Arca subglabra D'Orb, (Gein. Das Elbeth.) C = od II

přes IVb + V-VII až do Xabc. A = lUb + IVa. B = IlIb +
IVa. F=II, lIla, IIIb + IVa.

Arca carinata Sow. B = IlIb + IVa. A = lUb + IVa.
F = U, Ula, rns + IVa. C= II, ms, X.

Arca subdinens D·Orb. B = IVb. Č = IV, VIII, IXc.
Venus (Callista) plana Sow. A = lib + lVa. B =

IIIb + IVa, IVb. Č = II, IVb.
Cyprina cuneata Sow. B = IVa + 11Ib. A = 11Ib + IVa.
Trigonia. daedalea Park. A = IJIb + IVa. B = lllb +

IVa. A = lUb + IVa.
MytHus (Modiola) reversus Sow. A = IlIb + IVa, IVb,

V. B = lJIb + IVa. C = lUb, V,
MytHus peregrinus D'Orb, Septifer, Modiola. linea.ta

Sow., Cottae Rom. B = IVb. C = JI, IlIba, IVa, Xa, Xbc, Xc.
F = Id, Cén. A = Id, IlIb + IVa, IVb, V-VII, a. pokra.ěuje

do Sénonienu.
MytHu!! Galliennei D'Orb. (Tornaeensis D'Areh.). B=

IVb. 1<' = Cén. Č = II" 11Ib, IX.
Avicula anomala Sow. A = lUb + lVa. B = IlIb +

lVa. Č = U, lIla (Bavorsko), IIIb + IVa, IVb, V.
Lima tecta Goldf. Č = ll, IIJba, IVa, Xbc.
lnoceramus coneentrieus Park. Č = II, IlIba, IIlb +

lVa, IVb, IX, Xbc.
Lima ornata D'Orb, (Gein. II. 205. L. aspera Reuss.

Verst. II. 34). Č --.: II, IlIb + IVa, IVb, Xa.
Pecten virgatus Nils. (curvatus Gein.). A = IlIb + IVa.
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B = IVb. C = II, rns, lIIb + IVa, IVa, lVb, Va, Vb, IX,
IXcd, Xb, Xc, Xd.

Pecten subaeutua Lam. B = lVb. č = lUb.
Pecten aouminatus Gein. (p.l95. Das Elbeth.). B = lVb.

F = Id. C = II, llIba, lIIb, VII. VIII, Xa.

Peeten aequicostatus Lam. A = 1lIb -t- lVa. B = lIIb +
IVa. Č = II, IVb.

Spondylus hystrix Goldf. F = Id, V-VII, Xb/3 -I c.
B = lVb. Č = II, lIIb, lVb, VII, IX.

Ostrea haliotoidea D'Orb. F = Id, Va, V-VII. B = IVb,
Va, ms+ IVa. A = IIlb + IVa. N = IVb. C = II, ms, IVa,
IVab, V, VIII (Měrunice), IX, Xa, Xbc, Xd.

Terebratula biplicata Defr. F = V-VII. B=IVa, IVb.
N = IVb, V, VI. Č = IIIb, V, IX. Je známa též z Gaultu od
Feldkirchu a v Anglii v IVb.

Catopygus columbarius Ag. B = lVb.
Codiopsis doma Ag. B = IVb.

8. O faunách pobřežních facií Cénomanienu u le Mansu
a jinde.

Povšimněme si ještě jednou seznamů cénomanienských
faun od le MJansu a mějme na zřeteli i cénomanienské fauny
z pobřežních terrainů, o nichž jsme pojednávali ve svých stu
diích o Belgii, při pomezí frankobelgickém v severní Francii,
pak ve Westfalsku a v této studii z Anglie (Warminster a j.),
z nichž většina je v transgresi na cizích útvarech jako u Le
Mansu.

Objevila-li se tak bohatá, často hromadná společnost po
břežních druhů fauny, hned na počátku Cénomanienu, který
je často v transgresi na cizích útvarech, jako na př, u Le
Mansu na svrchní Juře, nemohla se zde tato fauna naráz
samostatně vyvinouti; ona se sem přistěhovala ze sousedních
okrsků dříve albienských. Poněvadž je ale fauna u Le
Mansu pobřežní, přistěhovala se sem fauna ta z pobřežních a
útesových facií sousedních okrsků. Takové facie pobřežní ze
starších dob předcénomanienských nemohou se dnes nalézti
,. blízkosti transgresivních vrstev u Le Mansu, poněvadž jsou
pokryty mladšími křídovými zonami i mladšími útvary. Chce-
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me-li je tedy poznati a s cénomanienskými srovnati, třeba je
vyhledávati ve vzdálenějších výchozech, na př, v oboru Aptienu
Id a Albienu II, lUb + IVa na obvodu Arden ve Francii II

částečně v Belgii, na okraji Aptienu Id ve Farringdonu
v Anglii v transgresi na Juře, v albienském lUb + IVa
u Blaekdownu v Anglii, zde v transgresi na Triasu; dále v čet

ných a přebohatých lokalitách útesových facií albienskěho

pásma II v Korycanech, Holubicích II j., pak U Kolína, Kutné
Hory atd. v Cechách, uložených na AIgonkiu a Arohaiku, pak
v albienských pásmech II, IIIa, IIIb a IVa v okolí Drážďan

v Sasku, uložených obyčejně na syenitu.
Všecky tyto lokality svědčí, že pobřežní fauna oéno

manienská od Le Mansu i jiných míst žila ve značném počtu

již v pobřežních okrscích Aptienu Id a odtud se šířila s při

bývajícími novými druhy do zon albienskýeh II až IVa, vy
hledávajíc hlavně pobřežní okrsky až do pobřežních terrainů

Cénomanienu.
Vyskytují-li se tedy v pobřežních lokalitách z dob před

cěnomanskýoh, na př. v české křídě od Id až do IVa mnohé
společné druhy s pobřežním Cénomanienem západních zemí
střední Evropy, nesmí se tyto vrstvy pokládati za Cénoma
nien, jak se to až posud děje, nýbrž třeba je určovati tak, jak
to naznačuje stratigrafie dotčených lokalit. Třeba si vzpome
nouti slov Bar r o i s o v Ý ch o fauně Aptienu Id ve Farríng
donu (Recherches p. 146): »elle présente des formes cénoma
niennes dans un gisement aptien«.

(Z našich stratigrafických prací o české křídě je známo,
že mnohé druhy cénomanienské fauny udržely se v pobřežních

(útesových) vrstvách, zvláště v transgresi na cizích útvarech,
průběhem křídy až do nejmladších zon IX, Xabc, Xd.)

Třeba abychom nyní dokázali pravdivost předchozích

vět, jmenovali společné druhy fauny z řečených horizontů

předcénomauienských, které se vyskytují zároveň v Cénoma
nienu u Le Mansu, po případě na jiných lokalitách pobřežních.

Podáváme po řadě seznamy společných pobřežních druhů

cénomanskýeh ve střední Evropě od Aptienu Id do Albienu:
zone a Douvilleiceras mamillatum II, pak zone a Mortonieeras
inflatum Ulb + IVa.



Kříd. útvar v záp. bassinu anglopaříŽ8kéma v Čecháoh. 31

Každá lokalita v těchto seznamech zon nerná zcela tytéž
druhy cénomanienské jako lokalita druhá; mát mnohá loka
lita také své zvláštní druhy cénomanienské. Laskavý čtenář

si představí z těchto seznamů, jak veliký by vznikl úhrnný•seznam společných druhů cénomanienských v dobách Aptienu
a Albienu!

V seznamech jsou připojeny zkratky
o z nač ují c í, vek t e r Ý c h tl' r r a i n ech c é n o m a
n i e n s k )' c h lVb-VII d oty č n Ý d r II h j sem z j i stil:

F = Francie.
B = Belgie.
A = Anglie.
N = Westfalsko.
Č = Ceaká křída (Čechy, Sasko). "žil Č« znamená, že byl

nalezen ve starších a zároveň v mladších vrstvách českých,

nikoli v Cénomanienu českém, žil tedy v českém Cénomanienu.

9. Seznam společných druhů cénotnU1lÍenských v pobřežní [acii
Aptienu Id ve Farringdonu a v útesové facii Aptienu Id

v Slangy.

Bar r o i s: Recherches, 143.
Z ahá I k a: Die Sudet. Kreidef. 1. 12~1.

Bar r o i s: Mémoire, 250-----23i.
W o o d 8; Lamellibranchia l, II.
(F) = Farringdon. (B) = Blangy.
Cardium productum (pustulosum). (B.) B. F. žil Č.

Modiola lineata (Mytilus Cottae). (ll.) F. ll. A. žil Č.

Pecten acuminatus. (ll.) B. žil L.
Pecten quinquecostatus. (F.) r. ll. A. Č.

Pecten crispus (elongatus). (ll.) F. ll. N. Č.

Pecten aptiensis (hispidus, serratus). (ll.) F. A. ~. Č.

Pecten Robinaldinus. (F.) ll. A.
Pteria Cornueliana. (F.) A.
Spondylus hystrix. (ll.) F. B. Č.

Spondylus capillatus (striatus). (B.) F. ll. A. č.

Spondylus striatus. W.) A. Č.

Spondylus Roemeri (striatus, radiatus), (F.) ]'. B. Č.

Ostrea diluviana (Ricordeana). (F.) F. R. A. c.
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Ostrea macroptera (diluviana), (B.) F. B. A. Č.

Ostrea (Exogyra) conica. (F.) F. B. A. Č.

Ostrea haliotoidea (conica), (F., R) r. R N. Č.

Ostrea Iateralis. (F.) F. B. A. Č.

Ostrea canaliculata (Iateralis). (F.) A. Č.

Terebratella truncata (Menardi). (B., F.) F. B.
Terebratula Tornacensis (biplicata). W., B.) F. B. Č.

Známá již v Juře.

Terebratula depressa (Nerviensis), (l!'., R.l F. B.
Terebratula BoubeL (B.) B.
Rhynchonella depressa. (1<'.) F. Č.

Rhynchonella nuciformis. (F.) žil Č.

Rhynchonella latissima (compressa). (F., R) B. C.
Cidaris vesiculosa. (1<'., B.) 1<'. R A. O.
Gonyopigus v. d. Menardi. (1<'.) F. B.
Pseudodiadema variolare. (Grandpré.) F.
Pygaster truncatus, (Le Rimet.) F.
Scyphia furcata. (F., B.) N. žil Č.

Manon peziza. (F., B.) žil č.

Mimo některé uvedené druhy žily ještě v již Anglii
r Aptienu Id a přešly rovněž do Cénomanienur

'I'rjgonin carinata.
Modiola ligerieusis.
Septifer lineatus.
Pecten orbieularis.
Ostrea vesicularis.
Anthonya cantiana.

10. Seznam společn úch. druhů cénomanienskúch. v pobřežní

facii Aptienu Id v Čechách.

(Aptien Id není ještě v čechách palaeontologicky prozkoumán.)
Č. Z II h á I k a: Kříd. ůtv, v záp. bass, anglopař. a v č,'Chách.

část 2. Aptien a Albion.

Ve Skutíčku II Nebovidech (útesový Aptien Id).
Voluta elongata. žilO.
Turritella cenomanensis (granulata, Yerneuilliana). F. Č.

Cardium productum (pustulosurn). F. B. žil Č.

Protoeardium Hillanum. F. A. Č.
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Pecten acumínatus, B. žil t.
Pecten Iaminosus (orbicularis). F. A. (;.
Lima aspera (ornata). F. A. C.
Lima pseudocardium. č.

Lima tecta. F.
Panopaaa cf. plieata (gurgitis). Č.

Pholadomya cf. caudata, Č.

Arca subglabra. F. B. c.
Inoceramus striatus. A. C.
Venus plana. F. B. o.
Lucina (Eriphyla) lentieularis. Č.

Legnminaria cf. truncatula. Č.

Nucula pectinata. č.

Spondylus lineatus (latus). F. A. č;

Exogyra columba. F. B. A. Č.

Exogyra haliotoidea. F. B. N. Č.

Ostrea hippopodium (vesicularis). F. B. A. Č.

Terebratula phaseolina (Royssi). F. B. žil C.
Rhynchonella dimidiata (compressa). F. B. A. Č.

Crania graoilis (cenomanensis). F. A. N.
Serpula ampulacea (annulata). F. žil C.
Serpula conjuncta. Č.

Scyphia furcata. N.

11. Seznam spoleČ'ných druhů cénomanienskůck ze vzdálenější

pobřežní [acie albienské zony ti Douvilleiceras mamillatum II
. v Ardenách (Francie).

Na konci přídavek z Mammillatuszony n v Anglii.
Bar r o i s: Mémoire.

• TPycnodus complanatus. C.
Otodus appendiculatus, F. N. Č.

!Otodus sulcatus, C.
Lamna raphiodon. F. Č.

Nautilus elegans. F. Č.

(Sealaria Clementina teprve ve lUb + lVn 6.)
Avellana incrassata. žil č.

Natica 86ultin~ (Gentii). B. Č.
Dentalium decussatum (medium). B. A. Č.

3,
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Panopaea plicata. žil Č. •
Panopaea gurgitis F. Ů.

Nueula peetinata. žíl C.
Arca earinata, F. A. žil č,

Arca glabrp, (subglabra), F. N. C.
Area Hugardiana (striatula). Č.

Gervillia solenoides, A. Č. •

lnoceramus concentricus (striatus). C.
Tlnoceramus propinguus. (Gein. 11.47.) Č.

Pecten laminosus (orbicularis) t.
Pecten quinquecostatus N. Č. žil F.
Exogyra eoníea F. A. N. Č. žila v Anglii též ve, II.
Ostrea eanalieulata (lateralis). F. A. Ů.

'I'erebratula capillata, B. žil t;

Poněvadž je facie zony II. pod Ardénami vzdálenější od
pobřeží, nemá tolik Cénomanienských druhu jako ěeská facie
útesová II. Mnohé druhy nebyly nalezeny v Anglii ve II.,
byly však nalezeny ve vrstvách starších a zároveň v Cénoma
nienu, žily tedy v Anglii též v Mammillatuszoně ll. Naznačíme
je podle W o o d II a a poznamenáme našimi českými symbolý,
ve která zoně byly v Anglii nalezeny,

Trigonia carinata, Id, IVb.
Modiola ligeriensis. le, V.
Septifer liniatus. Id, IVb-VII.
Spondýlus striatus. Id, IVb + V.
Pecten orbicularis. Id, IVb-VII.
Pecten Bobinaldinus, le + Id, IVb + V.
Pecten quinquecostatus, Id, IVb + V.
Ostrea diluviana. le, Id, IVb-VII.
Ostrea vesicularis. Id, IVb-VII.
:Anthonia cantiana. Id, IVb:
Panopaea mandibula. le, Id, V.

•Jak jsme již o tom pojednali v této publikaci v části 2.,
není v Anglii pásmo II ještě systematicky prozkoumáno (až
na Folkestone); až se tak stane, bude společných zkamenělin

v pásmu II více, zejména i v jiných třídách fauny než v oboru
Lamellibranchií, Proto vykázané seznamy zk~enělin I!ás
ma ll. v Anglii jsou u porovnání B Francií a Cechy nepatrné.
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12. Seznam společných druhů cénomanienskúcb. v útesových
faciích albienské zony ti Douvilleiceras marnillatum II

v Čechách,

Fr i č: Korycanaké vrstvy. Archiv pro přír, výz. Cech 191],
Zahá I k a: Pásmo II. v okolí Rípu, Poohří, C. Středohoří a j.,

Z Fr i č o v a díla vypuštěny útesové lokality náležející
nejmladšímu páamu českému X, na př.: Bělina, Teplice, Novo
sedliee (= W eiszkirchlitz a j.).

Otodus appendiculatus. F. N. c.
Otodus suleatus, C.
Oxyrhina Mantelli. O.
Lamna raphiodon, F. ('"
Corax heterodon. žil t.
Ptychodus mammillaris, F. Č.

, Nautilus elegans. F. C.
Acanthoceras Mantelli (non cenomanensís). F. B. Č.

Baeulites baculoides. F. žil <\
Scaphites aequalis (obliquus), F. B. A. N. žil o.
Pleurotomaria Geinitzi. N. žil Č.

Turbo Leblanci, B.
Turbo Geslini. F. B.
Turbo Roissi. B.
Trochus Duperrei. B.
Trochus Bunelli. B.
Nerita nodosa. B. žil C.
Nerita eostulata, F.
Turritella Verneulliana (cenomanensis, granulata), F. Č.

Cerithium belgicum. B.
Pterocera Collegni. B.
Avellana oassis, F.
Cardium produetum (pustulosum). F. B. č.

Protooardium hillanum, F. R. A. c.
Crassatella subgibbosula. R.
Cyprina quadrata, F. B. N. Č.

Trigonia suleataria, I!'. B. A. Č.

Ares Galliennei. 1<'. B. N. žil i'.
Arca subglabra (glabra, Iigeriensis). I~. B. Č.

M~ilus GaJlienei. F. B. žil č.
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Mytilus lineatus. F. B. A. žil C.
Mytilus ornatus, F.
Lithodomus rugosus. F.
Panopaea. gurgitis. F. žil č.

VeD.US plana. B. Ů. j

Venus faba. F. Ů.

Avicula anomala. F. Č.

Gervillia solenoides. F. Ů.

Inoceramus striatus, F. Č.

Inoceramus labiatus. F. B. Ů.

Lima elongata. F. A. C.
Lima tecta. F. A. Č.

Lima aspe1'a (ornata). F. A. č,

Lima eanalifera (multicostata). A. Č.

Lima Reíchenbaehi, F. B. A. N. žil c.
Pecten Iaminosus,.F. A. N. Č.

Pecten subdepressus, B.
Pecten aeuminatus. B. Č.

Pecten aequicostatus, F. B. o.
Pooten elongatus. F. B. žil C.
Pecten asper, F. N. C.
Vola phaseola. F.
Spondylus latus (1ineatus, obliquus). F. A. Č.

Spondylus striatus. F. B. A. N. Č.

Spondylus histrix. F. B. G.
Exogyra (Ostrea).lateralis (canaliculata). F. A. N. C.
Exogy1'a (Ostrea) haliotoidea (coniea). F. B. A. C.
Exogyra (Ostrea) columba. F. A. N. C.
Ostrea semiplana, F. Č.

Ostrea diluviana (carinata), F. B. A. N. C.
Ostrea hippopodium (vesicularis). F. B. A. C.
Caprotina semistriata, P. B. žil ('.
Terebratulina chrysalis (striata, striatula). F. ~. Č.

Terebratulina graeilis (rigida). F. B. č.

'I'erebratula phaseolina (Itoyssi). F. B. Č.

Rhynchonella compressa (Lam., lat., depr., 1'08tr. etc.).
{<'. B. A. N. Č. .

Crania gracilis. F. A. N.
Serpula gordialis, F. N. C.
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Cidaris vesiculosa, F. B. Č.

Cidaris Sorignetti. F. B. N. C.
Codiopsis doma. F" B. N.
Pyrina Desmoulínsi. F. B. žil Č.

Holaster suborbicularis. F. N.
Holaster carinatus. F. N.
Pygurus lampas. F.
Bourguetiorinus (Apoor.) elliptieus, F.
poznámka, Normální faeie pásma II. v české křídě mají

málo společných druhů s Cénomanienem střední Evropy.

Actinocamaa; plenus určuje G e i nit z ve svém Elbethal
geb. v pásmu II. a Xabc a považuje F r i č ů v Belemnites lan
eeolatus z pásma II. za synonym téhož druhu. Uvažoval jsem
o G e i nit z o v ě druhu »plenus« ve své Publikaci: Čes. útv.
kříd. v Saské zátoee« s. 28 a 29 a myslím, že z té úvahy vy
chází, že G e i nit z o v o určení druhu »plenus« je pochybné.
~euvádím v posledním seznamu druh plenus ani la.nceolatus
proto, poněvadž jsem měl příležitost studovati druh »plenus«
r. 1912 v geologických sbírkách' university v LilIe ve Francii.
Tamější alveoly druhu plenus liší se od Geinitzových alveol
téhož druhu. Kdyby přesto geologové uznávali G e i nit z ů v
(a F r i č ů v) plenus, pak by v našich předchozích seznamech
pro společné druhy v českém Id a II. bylo potřeba zanésti
druh:

Aetinooa.max (Belemnites) plenus (lanceolatus). F. A. C.

13. Semam společných druhů cénomanienských v pobřežních

spongilitových faciích albienské zony tl Schlonqachia inflata
lUb + lVa v západn'im bassinu anglopafížském.

Ardeny. Meule de Bracquegnies. Blackdown a j.
Bar r o i s, M o u r Ion, C o r n e t, W o o d s, Zahá I k ll.

Otodus appendieulatus. F. x. Č.

Polyptyohodon interruptus. F. A. N.
Lamna raphíodon, F. Č.

Acanthooeras rotOmagense. F. B. A. N. Č.

Acanthoceras Mantelli. F. B. N. Č.

Sehlonbechia varians. F. B. N. Č.
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Ammonites falcatus. F.
Baculítes baeuloides, F. :N.
Turrilites Pnzosianus, N (VI.)
'I'urrilites Bergeri. F.
Natica gaultina (canalieulatá., Gentii). N. Č.

Turritella granulata. F. Ů.

Troohus Geinitzi. B.
Dentalium decussatum (medium). č.

Solecurtu&. Aet&eon. A.
Cyprimeria (Venus) faha. F. Č.

Callista (Venus) plana. Ů.

Tellina striatuloides. A.
Orassatelli tes divisiensis. A t
Cardita tenuioosta. č.

Protoeardium hillanum. }<'. B. A. Č.

Cardium alternans. Č.

Goniomya Mailleana. A.
Pholadomya decussata. A.
Panopaea mandíbula, F.
Panopaea gurgitis. Ů.

Eriphyla (Astarte) striata. B.
Cyprina quadrata. F. B. A. N. Ů.

Cyprina Ligeriensis. Č.

Mutiella (Unicardium) ringmeriense. F. A. C.
Trigonia suleataria, F. B. A. Č.

Trigonia affinis. A'
.Trigonia aliformis. A.
Trigonia sennata. A t
Trigonia laeviuscula, Al
'I'rigonia carinuta. A.
Trigonia Vicariana. F'.•\ .
.\rca glabra (subglnbru). F. B. (:.
Area carinata. F. A. žil č.

ArC<1 (Iallienei. F'. B. A. X. žil Č.

Arca Iigoriensis (subgl.). B. C.
Cueullaea obesa. A.
~[odiola Guerangeri I .A.
Modiola reversa. A.
Modiola Iigeriensis.Ós:\.



Kříd. útvar v záp. bassinu anglopaříf.8kéma v Čechách. 39

Septifer (Modiola) lineatus. F. B. A. žil Č.

lnoceramus tenuis. A. Č.

Inoceramus Crippsi. B. Č.·

Pinna tetr8gona. žil tl
Aueellina (Avicula) gryphaeoides. A.
Spondylus striatus. F. B. N. Č.

Lima semiornata. A.
Lima Fittoni. A.
Lima Gallienei. A.
Lima subovalis. A.
Lima Reichenbachi. F. B. A. N. žil Č.
Pecten orbieularis. F. B. A. X. Č.

Pecten aequieostatus, B. č.

Pecten quinquecostatus. F. B. A. c,
Pecten quadrieostatua. B. A. Č.

Pecten asper. F. A. N. Č.

Peeten hispidus, B. žil Č.

Pecten Gallienei, 'F. B.
Peeten elongatus. F. A. N. Č.

Pecten MiIleri. A.
Pecten Stutchburianus. A.
Pecten membranaoeus, t.
Pecten lazninosus, F. A. N. Č.

Pecten curvatus. A.
Plieatula sígillina (Dimyodon Nilssoni), A.
Plieatula minuta. Al
Plieatula inflatař A. .
Spondylus striatus. F. B. N. Č.

Venus plana. 1<'. (;,
Exogyra columba, F. A. .N. Č.

Exogyra ooniea, li'. B. A. N. c:
Exogyra scabrissima. A.
Ostrea canalíeulata, 1". "\.. N. Č.
Ostrea vesieulosa. B. A.
Ostrea vesieularis. }<'. B. A. (\
Ostrea Naumanni. Č.

Ostrea sigmoidea. O.
Ostrea carinata. F. ll. A. x. c.
Kingena lima. Jo'.
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Terebratula Dutempleana (biplicata, Tornacensis). F.
B. K. Č.

'I'erebratula depressa (nerviensis), B. N.
Rhynchonella Lamarckiana. B. Č.

Rhynchonella compressa. F. B. N. Č.

Rhynchonella Grasíana. F. B. N.
Serpula antiquata (ampullacea). A. c.
Serpula laevis, N. t.
Serpula gordialis. F. B. Č.

Serpula (Vermicularia) umbonata, F.
Micrabatia ooronula, žil C.
Trochocyathus Harveyanus. žil ve stř, Evropě.

Hemi.aster cenomanensis. F.
Catopygus carinatus (columbarius). F. 13. Č.

Cidari . 1 .." N 1'0.1 arls VeBICU!OSR. Je • • v.,

Siphonia pyriformis. (,
Siphonia Tittoni. žil Č.

]4. Seznam společn;1ích druh'ů cénomanienskůch. v pobřežních

s[Xmgilituv!ích a útesových facíích albienské zony li Schlon/)a
chia iuflata lllb +,!Vll v i'eské křídě (Čechy, Sasko).

G e i nit z, R e U S s, F r i č, W o o d s, Z II h á Ik ll.

Otodus appendieulatus, F. N. Č.

Lamna ra,phiodon. F. Č••Oxyrhina angustídens. N. C.
Acanthoeeras rotomagense, F. B. A. N. Č.

Ammonites (Acanthoceras) Mantelli. F. B. N. Č.

~autilus elegans. F. žil Č.

Scaphites obliquus (aequalís). F. B. A. N. žil C.
Baeulites baculoides, }1~. ~.

Ceri thium gnllicum, }1'.

Cerithium belgicum, B.
Emarginula pe1agica. F.
Pleurotomaria Plauensis. N.
Pleurotomaria Geinitzi. x. žil C.
Turbo cf. Raulini, B. •
Turbo Goupilianus. F. žil Č.

Turbo Leblanci. B.
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Turbo Geslini. F. B.
'I'roehus Duperreyi, B.
Troohus Bunelli. B.
Troohus Geinitzi. B.
Pileolus! (Relciou) subcentralis, B.
Neritopsis nodosa. F. B. žil C. _
!Psammobia Zitteliana (Capsa elegans). F.
Protocardium hillanum. F. B. s; C.
Cardium alternans. C.
Cardium Cenomanense. F. žil č.

Eriphyla (Astarte) striata, B.
Cyprina quadrata. F, B. A. N. Č.

Mutiella (Unicardium) ringmerense (Corbis rotundata).
F. A. C.

Trigonia suleataria. }<'. B. A. C.
Arca (Grammatodon) carinatav F. A. žil č.

Area (Barbatia) Galliennei. F. B. A. N. žil t.
Lithodomus rugosus, F.
Mytilus Galliennei. F. B. N. žil C.
Mytilus (Modiola) Cottae (Septifer lineatus). F. B. A.

žil (~.; je znám již z Néocomienu.
Mytilus (Modiola) ornatissima. F.
MytilllB (Modiola) siliqua, F.
Inoceramus latus, N. žil Ů.

Inoceramus striatus. F. č,

Parna lanceolata, F.
Gervilia solenoides. F. O.
Avienla anomala, F.
Lima tecta. F.
Lima rapa, F.
Lima divaricata.~'. B.
Lima simplex. F.
Lima ornata. F. N.
Lima Reichenbachi. r. B. A. N. žil C.
Vola di:gitalis. F.
Vola longieauda, F.
Pecten notabilis. N.
Pecten (Vola) quinquecostata. F. B. A. Ů.
Pecten (Vola) phaseola. }'.
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Pecten asper. F. A. N. C.
Pecten cenomanensis. F. žil C.
Pecten rotomagensis, F. B. N.
Pecten Gallienei. F. B.
Pecten elongatus. F. A. N. C.
Pecten subacutus. F. B.
Pecten aeuminatus. F. B. Č.

Pecten Iamínosus, lt'. A. N. C.
Spondylus Omalii. B.
8pondylus hystrix. F. B. C.
Spondylus striatus. F. B. N. C.
Ostrea (Exogyra) sigmoidea. N. C.
Ostrea (Exogyra) eonica (haliotoidea). lt'. B. A. ~. Č.

Ostrea (Exogyra) columba. F. A. N. C.
Exogyra (Ostrea) iateralis (oanalieulata), F. A. N. é.
Ostrea hippopodium (vesicularis). F. B. A. C.
Ostrea earinata (diluvíana). F. B. A. N. C.
Crania graeilis, F. N.
Terebratula biplieata, F. B. N. Č. Znám)' již z Jury.

Terebratula }i1aseolina (Royssi). F. B. N. C.
Terebratula striatula (chrysalis). F. C. Známý již z Néo-

oomienu.
'I'heeídes digitata. A. N. Známý již z Néocomienu.
Thecidea vermicularis. N.
Rhynchonella compressa, F. B. N. c.
Rhynchonella Grasiuna. F. B. N.
Rhynchonella ManteIliana. N.
Rhynchonella Iineolata, B.

• Hemiaster cenomanensis. F.
Epiaster distinctlls.,F.
Holaster earinatus. r. x.
Holaster suborbieulnris. ]<'. B. x.
Pyrina inflata. F .
Pyrina Desmoulinsi. F. B.
Diseoidea subuculus, {.'. A. N.
Pygaster truncatus. F.
Cottaldia Bonettiae. F. .
Codiopsis doma. F. B. N.
Cyphosoma cenomanense, F'. N.
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Orthopsis granularis, F.
Pseudodiadema variolare. F'. A.
Cidaris Dixoni. F.
Cidaris Sorigneti. F. B. N. Č.

Cidaris eenomanensis. F. N.
mdarie vesiculoea. F. N. Č.

Serpula gordialis. F. N. Č. Známý již z Néooomienu.
Serpula laevis, N. Č.

Serpula 'I'rachinus, N.
Scalpellum cenomanense. N.
Themnastraee tenuissima. B.
Thamnastraea conferta. B.
Synhelia gibboea. N. t.
Leptophyllia patellata. F.
Chenendopora undulata, F.
Elasmostoma Normanianum F. N.
Elasmostoma consobrinum. F. N. Č.

15. Výsledek.,
Mnoho druhů fauny cénomanienské pásem IVb až VII

z fa c i í po b řež n í ch žilo již dávno v dobách předeěno

manienskýeh od Aptienu Id'přes albienskou (gaultskou) Mam
rnilatuszonu II až 00 konce Albienu, do zony a Mortoniceras
inflattrm lUb + IVa, vyhledávajíce rovněž prostředí pobřež

ních facií, zejména útesových faeií, Gim více měla taková facie
složiva vápnitějšího, jako na př, v okolí Korycan II, Holu
bic JIatd., tím více je v ní usídleno druhů jako v podobných
faeiíeh CénomanienuU Ll' Mansu. Nehledíme-li k Néocomienu,
v němž 'nejeden druh cénomanienský se již objevuje, tož při

hS'vá na počtu společných druhů od starších zon k mladším,
tedy od Aptienu Id přes II, až nabude v pásmu IIIb + IVII
maximální počet spoleěnýeh druhů s Cénomanienem IVb
až VII.

Není divu, že geologové nejednou takové facie předcéno

manieneké prohlašovali za Cěnomanien: Farringdon Id,
Blangy Id, Korycany II, Drážďany lUb aj., vždyt i v nej
novější době určovali geologové Br a u II s, S II h I li t e r,
S II h Ion bac h, .Kr e j ě í, Frič, H i b s ch, G r o s s o u v r e
nj.1I j. spodní vrstvy zěpadoevropskěetáže Sénonienu za sou-
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dobé s naším středoturonienskýmpásmem IX (zone 8. Inocera
mus Brongniarti = zone 8. Terehratulina gracilis) , ležícím pod
Seaphitovým pásmem Xabc, pro velké množství (přes 50'101
spoleěných drulřů fauny. Při tomto srovnávání selhaly i cepha
lopody, jak jsme o tom pojednali z prací. G r o s s 9 u v r t!

o v Ýe h, Viz Z a h.: Die Sudet. Kreidef. etc. 1., s. 41 a útv.
kříd. v čes. Středohoří. I., s. li3 a j. .

Z toho vychází najevo, že není jistourčovati stáří vrstev
podle jedné neb i více zkamenělin, byt ,i byl mezi nimi Inoce
ramus labiatus neb význačný cephalopod, třeba i .A.mmonit.
Je nutno míti ustavičně na zřeteli též stratigrafickou polohu
dotyčného pásma v celém pořadí zon středoevropskěho útvaru
křídového, zvláště když mnohé druhy fauny mají větaí verti
kálné rozšíření.

V seznamech pobřežních cénomanienskýeh zkamenělin,

jež jsme vpředu eestavili z okolí Ll' Mansu, naznačili jsme
u každého druhu, ve kterých pásmech význačných lokalit
střední Evropy, tedy i v české křídě, byly tyto druhy nale
zeny, mezi jinými také v našem českém Cénomanienu: !Vb -I.

V + VI + VII. Počet těchto společných zkamenělin českého

a anglopařížského Cénomanienu bude ještě rozmnožen o ty
druhy, které se tyskytují ve slinitýeh faciích eénomanienských
na obapolných stranách. K těmto Iaeiím nyní spějeme, jdouce
od Le iMansu přes Rouen do Pas de Calais a odtud do Anglie.

]6. Od Le Mansu na sever.

Vápencové složivo Cénomanienu v širším okolí Le MlIllsu
omezeno jest jen na tmel zrn pískovcových a na skořápky la
mellibranehií, ostreí, serpul, koralů, bryozoí, echinoderm atd.,
které se často hromadně vyskytuj], jak to podmíněno byllO
přírodními poměry okolí Le Mansu; avšak na sever od tohoto
kraje v pruhu od Cháteaudun přes Nogent na Bellěme, roste
složivo vápencové ve vrstvách Cénomanienu, tak že po jižní
straně řeky Seine (Vernon) přeohází již Cénomanienské pís
kovce vápnité ve v á pen cep i s čit é. Zde přestává již Cé
nomanienská transgrese.

Až posud byly Cěnomanieuskénáplavy pod vlivem útva
rů Armoriceinského massivu, jak vpředu vylíčeno; aviak
severně od řeky Seine, od Rouenu a Hávre, tvořila se jiná
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oblast, oblast převahou křídpvá, usazena normálně na svém
přirozeném základu, na nejmladším Albienu, na zoně II Morto
niceras inflatum (rostratum) lUb + IVa.

n. Rouen (Botomaous).

Měst Rouen na Seině je známo v geologii křídového

útvaru pro svou křídovou glaukonitiekou facli Cénomanienu,
která sluje u geologů: Craie de Rouen, Rotomaqien. (Coquand),
Craie glauconieuse, Craie chloritée.

V pravé stráni řeky Seine, hned při jv. okraji města

Rouenu odik!ryty jsou vrstvy Oěnomanienua Turonienu. Spa
dají do ostrohu, který sluje Cate Sainte-Catherine, mezi Sei
nou a 'jejím přítokem Robec. V samém cípu ostroha jsou staré
lomy, ve kterých se odedávna dobývá Cénomanienský sta
vební kámen: »Rouenská. křída«. Co jest Rouenská. křída!

SWedáváme v ní dvě variety horniny. Jedna je jemná, bělavá,

na pohled našim českým vápnitým slínům podobná, dosti
pevná ale měkká, tak že se nehtem rýpe. Základní hmotou je
bílý prášek křídy, v němž jsou nápadná četná zrnka. glauko
nitu tmvaoselená až černá. Jsou to trosky jehlic spongií a
zřídka je mezi nimi osamocená jehlice zachována. Supinka
muskovitu je vzáaná. Málo čirých zrnek a střepinek mikro
skopického křemene. Hojně je tu bílých zrnek vápencových,
někde v podobě mikroskopické fauny, zejména v podobě Bair
dií a jehlic spongií. Druhá varieta rouenské křídy je šedobílá,
drsná hornina, dosti pevná, pevnější než předešlá, méně glau
konitická, ijnak téhož složení jako předešlá.

Do vrstev rouanské křídy vloženy jsou oblé, konkrece
pevného a tvrdého vápence barvy šedé s práškem křídovým,

s málo glaukonitem, zřídka se zachovalou jehlicí spongií,
z glaukonitu, se vzácným zrnkem křemene, s množstvím vá
pencových jehlic spongií, se vzácným muskovitem. Místy je
konkrece z tvrdého ohertu ve tvaru spongií, bohatá jehlicemi
spongií, přechází často v jádře svém do tmavého, černého si
Lexu. Tyto konkrece, z nichž některé udržují horizont, jsou
analogony našich českých křemitých vápenců soupásmí V až
vn tam, kde je soupásmí to v písčitých slínech vyvinuto.

Bouenskš křída je stavebním kamenem zdejšího kraje.
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F budov, kde je zdivo ovrženo, vydrží déle, ale rorámy z něho

vystavené, neovržené, snadno ovětrávají - práAkují - a s0

ehařskě práce pozbývají svého povrchového tvaru.
Rouenská křída o moonosti asi 25 m je aequivalentem

českého soupásmí V-VII. Leží mezi pěsmem IVb a Pecten
asper a mezi pásmem VIII a Inooeramus labiatus, Její vrstvy
tvoří jeden litholdgický celek, tak že ji nelze rozděliti přesně

v jednotlivá pásma V, VI a VII. zrovna tak, jalro VI českém

Poohří a často ve východočeské křídě, pak ve Francii a
v Belgii.

Zona II Pecten asper IVb nevyohází v ROuenu na pevreh ;
byla však odkryta hloubením jakožto písčito-glaultonitická

hornina o moenosti 2 až 4 m a hned pod ní »gaize«, t. j. sp,oo
gilitieké pásmo a Mortoniceras inflatum lUb + IVa. Patro
Rouenské křídy, pásmo s Inooeramus labiatus VIII je pří

stupno v podobě jemné bílé křídy, o níž pojednáme až při

Turonienu.
Co r n e t ve své Géologii lY. p. ;J66. podává rozdělení

Cénomanienu od mysu La Hěve (u Le Hávre) k Bouenn takto:
Zone ti Actinocamll3J plenus Vll. Lit noduleux dur oů

Actinocamax plenus est déjA associé a Inoceramus labiatus
du 'Iuroníen. Ce lit forme la base de la eraie turonienne. Au
Cap de la Hěve, il renferme des Rudistes Sauvagesia indicant
des oommunications avee le bassin d,'Aquitaine. En France,
en général, Actinocamax plenus s'élěvcrait jusqu'an sommet
du Turonien. Dana le nord du bassin de Paris, en Angleterre,
en Belgique, on ne le trouve qu'au sommet du Cénomanien.
En Allemagne, on le reneontrerait dans tout le Cénomanien et
non dans le Turonien. Z našich studií je známo, že Bar r o i s
a C o r n e t považovali naše souvrství Va často omylem za
zonu a Actin. plenus, poněvadž souvrství toto Act. plenus
chová. .

Zone ti Acantooceras rotomaqense VI a Rouen eraie
glaucorlieuse avec Acanth. rotomagense, Sehlonbeehia varians,
Acanth. cenomanense, Scaphites aequalis, Turrilites costatus,
Pecten asper, Ostrea eonica, Rhynchonella oompressa, Hola
ster subglobosus.

Zonc cl Acanthoceras Mantelli r. Couche de nodnles
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phosphatés bruns et Calcaires jaunátres, peu glauconieux,
avee banes de silex noirátres, mats, a spieules de spongiaires.
Ao, Mantelli, Sohlonbachia varians, Hoplites falcatus, Seaphí
tes aequalis, Turrilites eostatus et tuberculatus.

Zone ci Stauromena Carteri IVb. = Zone ci' Pecten asper,
Sables ou grěs trěs glaueonieux a spongiaires phosphatés et
nodules phosphatěs roulés. Ac. Mantelli, Turril. tuberoulatus,
Pecten asper, Terebratula biplicata, Rhynchonel.la compressa
et Grasiana, Stauromena Carteri et autres spongiaires. Ep.
2 a 4 ID.

.La base: Albien. :bone a MortOlliceras inflatum Illa +
lY a, avec Sehlčnbachia varians etc.

RouenBká křída chová mimo to (M o u r Ion, Géologie I,
1:'>5, 161. - H a u g, Géologie II, 1238.):

Acanthoceras Gentoni Defr,
Belemnopsitt minimus.
AvellADa eassis D'Orb. (Cinulia .avellana Brong.)

. Troohus Basteroti Brong.
Lyonsia (Lutraría) earinifera Sow. ."
Trigonia spinosa Park.
Isoa.rca obesa D'Orb. (Orbignyana D'Areh.)
Cardium subventrieosum D'Orb.
Venus faha How.
Thetis major How.
Pholadomya Mailleana D'Orb.
Lyra lyra.
Arca Galliennei D'Orb. . \
Petcen orbicularis How.
Pecten Rhotomagensis D'Orb.
Janira (Pecten) quinquecostata How.
Janira (Pecten) cometa D'Orb.
Spondylus striatus Goldf.
Ostrea carlnata Lam. d

Ostrea haliotoidea D'Orb.
Ostrea coniea Sow.
Terebratula semiglobosa Sow. (podle Zahálky).
Holaster suoorbicularis Ag.
Discoidea subueulus Ag.,

•
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Disooidea cylindrica Ag.
Pseudodíedsma variolare Brong.
Salenía petalifera Deem.

SróVllllime-li tento' seznam druhů eénomanienských se
seznamem druhů u Le Mansu vidíme v celé společnosti znač

nou změnu. Nápadné je menší množství ježovek.
, .' I

18. PaYIJ de Bray u Bea'U'Vais.

V tomto okrsku studovali jsme prořil křídy z města

Beauvais k obci St. Léger-en-Bray. Oénomanien nebyl tu pří

stupen, jsa kryt obcí St. Martin. Sp~ mezi karakteristieké
vrstvy lehkých spongilitů pásma lUb + IVa - Gaize - a
mezi bílou křídu slinitou s Inooeramus labiatus VIII.

Carte géolog. dét. T. 31. z r, 189í shledává v poloze nále
žející ke Oraie de Rouen V-VII: »Craie sableused'un blanc
verdátre, puissante de 20 a 25 mětres, avec rognons de silex
gréseux dissěminés, renfermant Ostrea eolumba- a u H a u g a
(Géol. z r.1911 p.1238) v zoně a Holaster subglobosus V-VII:
Hol. subgI., Turrilites costatus, Acanthoceras rotomagense, Ac.
Gentoní, Scaphites aequalis.

Pod Craie de Rouen: »une argile ďun vert vif qui passe
au noir par l'abondanee de la giauconie avec rares débris de
Pecten asper, Acanthoceras Mantelli« - naše pásmo IVb a Pec
ten asper - u H a u g a: Holaster nodulosus, Turrilites tuber
eulatus.

19. Blanc-Nes,

Měli jsme již příležitost poukázati na Néocomien a Al
bien v břehu mořském v Pas de Calais u Wisšantu. Poněvadž
křídové vrstvy v tomto pobřeží mají sklon k sv., přijdeme

směrem k Blanc-Nez u obce Escalles vždy k vrstvám mlad
ším. Tedy po vrstvách zony a Schlěnbaehie inflata IIIb + lVa
octneme se, jdouce za odlivu mořského podle plage, v Cěnoma

nienu. První, nejstarší zona jeho jest:
ZOM ci Pectcn asper lVb v Bkmc-Nee.

Syn.: Zonea Pecten asper. O h I' Ilon n I' i x 18í2, Po
tier et De Lapparellt 18í5, 18íí. Ba r r o i s 1875.

Zone a Acanthoceras latielavium, Bar r o i 8.
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Tourtia de Tournai. M o u r Ion 1878.
'fourlia ďAssevent roz. geol.
Sarasin de Bellignies roz. geol.
Zone II Stauromena Carteri. P r i e e,
Zone li Terebratula biplicata. Che Ilon e i x.
Tourtia du Pas-de-Calais roz. geol.
V celé střední Evropě, j8iko v západočeské křídě, bývá

pásmo toto obyčejně velmi glaukonitické. Tak jest i zde sl í
nem písčitým .g l a u k o n i t i e k ý m, u Barroise (Ra
cherches p. 131) »Marne noire glauconieuee«, obsahujícím kon
krece fosfátové. Mocnost úhrnná 3 m. U spodu, o moenosti
1'20 m jest pí s k ovcem gl a uk on i t ic kým, zeleným,
s četnými koDlkrecemi fosfátovými, přeehásejíeím v pískovec
jílovitý velmi glauikonitický, velmi zelený.

Zona tato je zde bohata zkamenělinami, kdežto na pro
tější straně Pas de Calais je velmi chud,á. Hmota zkamenělin

je buďz téže hmoty jako hornina, v níž jsou uloženy anebo z fos
foritu. Podávám jejich seznam podle Bar r o i s e aCh e l
Ion n e i x e (B a r r.: La zone li Balem. plenus 1875, p, 153.
Mémoire sur le terrain crétacé etc. 1878, p. 356. - Recherches
p. 131.):

Otodus appendieulatus Ag.
Ammonites laticlavius Sharp.
Ammonites varians Sow.
Ammonites varians var. Coupei.
Ammonites Mantelli Sow.
Ammonites navicularis Mant.
Nautilus expansus Sow. = N. Arohiacianus D'Orb,
Nautilus Largilliertianus D'Orb,
Nautilus elegans Sow.
Turrilites Gravesianus D'Orb,
Turrilites tuberculatus Bose.
Hamites, Anisoceras.
Baculites baculoides D'Orb.
Trochus caneellatusř Seeley,
Rostellaria inornata D'Orb.
Solarium cf. Thirrianum D'Areh.
Solarium Rochatianum D'Orb,
Pleurotomaria Gaultiua D'Orb.,
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Pleurotomaria perspeetiva Sow.'
Pleurotomaria Brongniartiana D'Orb,
Pleurotomaria Rouxii D'Orb.
Avellana cassis D'Orb,
Inoceramus orbicularis Miinst.
Inoceramus virgatus Scbliit.
Inoceramus striatus Mant.
Cyprina quadrata D'Orb.
Arca Galliennei D'Orb.
.A.rca Passyana D'Orb.
Avioula anomala Sow.
Avicula gryphaeoides Sow.
Lima ornata D'Orb,
Lima semiornata D'Orb,
Janira quinquecostata Sow.
PecteD. laminosus Mant.
Pecten elongatus Lamk
Spondylus striatus Gold.
Plieatula sigilina W000.
Plieatula pectinoides I ...mk,
Ostrea earinata Sow.
Ostrea undata Sow.
Ostrea vesicularis Lamk.
Ostrea lateralis Lamk.
Ostrea Lesueurii D'Orb.
Ostrea pectinata Lamk.
Kíngana Iima D'Orb.
Terebratula Dutempleeaa D'Orb.
Terebratulu semiglobosa. Sow.
Terebratula squammosa Mant.
Terebratulina striata Mant.
Terebratulina. rigida Sow.
Rhynchonella Martini Mant.
Rhynchonella Grasiana D'Orb,
Epiastor crassisimus D'Orb,
Disooidoa subueulus Klein.
Pseudodiadema,
Pollieipes rigidus Sow.
Vermicularin umbonatu Sow,
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Serpula lombricus Defr.
Serpula gordíalis Schl.
Serpula cf. amphisbaena Gold,
Onchotroohus (Stauromena) Carteri Duno.

Ze zona a Ammon. laticlavius není samostatnou zonou,
nýbrž náleží k zoně a Pecten asper IVb, vysvětlili jsme již při

belgíckém CénomlllDienu p. 12.

Pecten asper v této lokalitě chybí jlllko na protější straně

Pas de Calais a Canalu a jako v mnohých oblastech české

křídy'v oboru pásma IVb.

Assise li Holaster subglobosus de Barrois v Blanc-Nez, SOU"
pásmí V + Vl + Vll.

Změna v usazovaní se náplavů za dob soupásmí V +'111
-j- VU, kterou jsme konstatovali v celé sudetské křídě i v celé
střední Evropě, jeví se i zde v Blanc-Nez i v sousední Anglii.
Usazeniny tohoto soupásmí V až VII jsou nápadně jemnější,

tak že v oblastech převahou slinitých následují po pískovcích
velmi glausonitíokýeh pásma a Pecten asper IVo, vrstvy rázu
slinitého. Jsou kraje v české i celé sudetské křídě, kde bylo
těžko rozeznati petrografické rozdíly mezi vrstvami pásem V,
VI, VII; na př. v Poohří aneb na mnoha místech východočeské

křídy. Tu jsme spojovali všecka tří pásma v jeden horizont V
až VII. Tuto snahu vidíme i u geologů od Rouenu a Pays de
Bray přes Blane-Nez do Anglie. Již v Rouenu pozorovali jsme
v Craie ehloritěe (či glauconieuse či Rotomagíen) spojení všech
tří zon V, VI, VII v jednu. Totéž u H a u g a a j. v názvu:
Zone aHolaster subglobosus V až VII v Pays de Bray a nyní
od, Pas de Calais do Anglie u Bar r o i s e se svými Assise
li Holaster subglobosus, v nichž rozeznává jako H é ber t (Be
cherohes 222, La zone a Bel. pl. 155) tyto zony (niveau) v As
sise a Holast. subgl. mezi jejich základem a patrem (viz
tab. na str. 52).

Připojili jsme k těmto zonárn též své české aequivalenty,
jichž bližší umístění odůvodňuje se v článku o sousední loka
litě Folkestone. Při tom upozorňujeme, že následkem nestej
ného rosšíření typických oephalopodů, jak ve směru hor izon
tálném tak vertíkálném, není pojem ZUll (hranice zon) u I'ŮZ-
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Z·b4.Jk· ZahAIka
v okolí t\lpu Baftoi. v BIanc·N... vPoohti

Vllr. Le oommet: Zone a Jnoomoamuo Iabiatua VIli

VIr. i Zone aBelemniteo pleDoe de Barr. 110 m
)

Iil

~
i Zone a Ammon. Roto......Vo\+VI. fVb+VI+VIli de Barr.2Om

lil ci Zone a Ammon. vllriana.. lil de Barr. 13m
Vd. .1

..
§

~
Zone a PIoooocyphia m.....dr. VCl

~ de Barr. 2 m

IVb. La bale: Zone a Peoten uper IVb

ných geologů stejný. Tak jest na př, zona ti Ammomtes Roto
magensis:

u S chl ii tr a v severním Německu: naše pásmo VI.,
u Barroise a Héberta v Blanc-Nez: naše pásmo

Vh + VI.,
u P r i c e ve Folkestone: naše souvrství Vll supěr.

Více o tom v našem článku o Folkestone.
Vrstvy zony II Holaster subglobosus, klesající k sv.,

spadají v Cap Blanc-Nez do obou stran zářezu, který je
v břehu mořském po sz. straně obce Escalles, zvaného »Oran
ďEscalles«, Po j. straně tohoto zářezu skládají kopec zvl.lo1lý
"Petit Blanc-Nez« (vrchol 29 m ll. m.), po s. straně skládá
vlastní úpatí mysu Cap Blanc-Nez (vrchol 134 m n, m.). Do
samotného zářezu Cran ďEecalles spadá tudíž svrchní část

zony II Amm, varians de Barr. Vd omoonosti 10 m a spodní,
část zony II Amm. Rotomagen.sis de Barr. Vh + VI o moc
nosti 6 metrů.

Pojednáme o každé zoně těchto vrstev zvláště,

Zune li Plocoscuphia macar.drina Va.
Zone II Micrabatia coronula Lambert,
Tourtia de Mons II Belgique par Zahálka.
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Zone II Holaster subglobosus inférieure.
Tak jako v óechách, tak i v Blanc-Nez tvoří zona Va

přechod od pásma IVb k Vb, a to jak po stránce lithologické
tak i po stránce palaeontologieké; zejména udržuje ještě dosti
glaukonitu. Vrstvy Va v Blanc-Nez jsou složeny z k ř í d y j í·
lov i t é g 1a u k o nit i c k é, která se v pecky odděluje.

U Bar r o i s e: »craie plus argileuse«. Má mocnost 2 ID (Vl'
Folkestone a v čeclJ.ách okolo 3 m). Vyznačuje se množstvím
braehiopodů a hojností

Plocoscyphia maeandrina (Iabrosa) Roem. a
Dendrospongia fenestralis Boom.
Mimo to jsou zde podle Barroise (La zone, p. 155) :
Terebratula squamosa Mant.
Terebratula semiglobosa Sow.
Terebratulina striata Wah1.
Kingena lima D'Orb.
Rhynohonella Martini Mant.
Rhynehonella Mantellana Sow.
Rhynchonella grasíana D'Orb,
Vermicularia umbonata Sow.

Zo'ne tl Schlonbachia 'va1"ians de Barr,

Zone Vd supérieure II env. de Rip,
Zone II Holaster suoglobosus moyen.ne de Barr..
Největší díl této zony, o mocnosti asi 10 m, přístupen je

v dolní části zářezu Cran d'Escalles. Do nižší polohy Petit
Blanc-Nez spadá celá zona o mocnosti 13 m. Jeto k ř í d a j í-,
lov i t á bez glaukonitu, zřídka s pevnější poněkud vrstvou,
tmavošedá, měkká, výše šedá do žluta, podobná českým jílo
vitým slínům soupásmí V-VII v okolí Třiblic (Zah: Ú. kř.

Y Čes. Středohoří I. 127, 139-140). U Bar r o i s e: »Craie
marneuse, sableuse II la base, plus marneuse au sommet,« Má
P. ,M. vel. hoj. prášku křídovéhoa jílovitého, hoj. vápencovýclJ
foraminifer a jehlic spongií, málo přejemných křemičitých

střepinek. Podle Bar r o i s e (La zone, 155) obsahuje tyto
zkameněliny:

Sehlonbeehia varians Sow.
Acanthoceras rotomagense Defr.
.Acanthoceras Mantelli Sow.
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Aoanthoeeras eenomanense D'Orb,
Aeanthoeeras Cunningtoni var. eornuta,
Turrilites tuberculatus D'Orb,
Turrilites costatus Lamk,
'I'urrilites Soheuehzerianus Bose.
Nautilus Deslongehampsianus D'Orb,
'I'erebratula semiglobosa Sow.
Rhynchonella Martini Mant.
Pecten laminosus Mant.
Inoceramus striatus Mant.
Holaster subglobosus Ag.
Holaster treeensis Lym.

Zone ti Acanthoceras rotomaqense de Barr,
Zone Vh + VI v okolí Ripu,

Zone a Holaster subglobosus supérieure de Barr.

Ve vyšší části Cran d'Escalles, nad předchoaí zonou li

pod pískem a štěrkem alluviálním, vychází část zony Vh + VI
o mocnosti 6 m takto:

Temeno zářezu a břehu mořského :JO m n. m..

Aluvium, Písek křemenný dun o mocnosti.
~těrk ze silexu a písku křemenného.

Dolní ěást zony a Acanthoeeras rotomagense de
Barr. Vh + VI s křídou slinitou pevnou o mocnosti.

Velký díl horní části zony a Acanthoceras varians
de Barr. Vd s křídou jílovitou o mocnosti. . 10 m

Hladina moře za přílivu.

Písek zažloutlý jemný se skořápkami lamellibranchií,
s oblázky z pás. Vh + VI a konkrecemi silexu.

K ř í d a s I i nit á Zl' zony Vh + VI jl'st pevná a po
měrně dosti tvrdá, šedobílá. 'I'ěžce se rýpe nehtem. U B II r
l' o i s e »Craie grise marneuso, compacte«, Xi"kde konkrece py
ritová ve hnědý limonit se na povrchu proměňující. P. M. vel.
hoj. prášku křídovéhoa jílovitého, hoj. vápence v podobě řora

minifer a jehlic spongií. Velmi jemný písek a střepinky kře

mičité. Málo hnědých zrnek po limonitu. Glaukonit neposo-
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rován. Mocnost celé této zony podle Bar r o i s e 20 m, Podle
téhož (ib. 155) obsahuje tyto zkameněliny:

Sehlonbaohia varians Sow.
.Aca.nthoceras rotomagense Defr.
.Acantlhooeras eenomanense D'Orb,
Acanthooeras Mantelli Sow,
Ammonites Austeni Sharpe,
Ostrea vesicularis Lam.k.
Plieatula inflata Sow.
Pecten laminosus Mant.
Rhynchonella Mantellana Sow.
Vermieularia umbonata Sow.
Holaster subglobosus Ag.
Holaster treeensis Lym.

'Také po stránce fysikální upomíná tato zona na české

pásmo Vit + VI, zejména pásmo VI v Polabí Litoměřiekoměl
niekém, svým pevnějším horizontem mezi měkkými vrstvami
pásma V a VII.

Zone ci Actinocamax plenus VII.
Spadá do obce Escalles, kde není přistupna, Výchozy

vrstev objevují se v mp. úpatí stráně Cap Blane-Nez..Je to
k ř í d,a s I i nit á, tvrdá, bělavá, výše šedá. Act. plenus je
v této zoně vzáený; jen v nejvyšši poloze, v mocnosti 65 cm, je
častější. Mocnost celého pásma udává se 20 m. Bar r o i s
uvádí odtud (ib. 155, 156):

Scaphites aequalis Sow,
'Iurrilites costatus Lamk.
Belemnites (Actinoe.) plenus Blainv. (vz) 1 ex.
Cerithium (voisin du) trimonile Mich.
Troehus Requiníanus D'Orb,
Pleurotomaria.
Pecten membranaeeus Nilss,
Pecten laminosus Mant.
Janira quinquecostata Sow.
Janira quadricostata Sow.
Plicatula nodosa Duj,
Inoeeramus.
Ostrea vesieularis Lamk.

..
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Ostrea Lesueuri D'Orb,
Ostrea haliotoidea Sow.
Ostrea Naumanni Reuss.
Ostrea latemlis Lam.
Magas Geinitzi Schl. (vh)
Terebratula semiglobosa Sow. (vh)
Terebratula squammosa Mant. (vh)
Kingena líma D'Orb, (vh)
'Ierebratulina striata WahI. (h)
Terebratulina rigida Sow. (h)
Rhyoohonella grasiana Sow. (zř)

Rhynchonella Martini Mant. (vh)
Rhynchonella Mantellana Sow. (vh)
Terebratella. (zř)

Serpula amphisbaena Gold. (zř)

Vermicularia umbonata Sow. (vh)
Serpula suorugosa, (h)
Cidaris,
Holaster.
Hemiaster bufo Brongu. (zř)

Micrabacia coronula M. Edw. (vh).
Jak známo, nalézali Lam ber taB ar r o i s Micraba

tiu coronulu hlavně v 000111 zony Va - zone a Micrab. cor.
v Ardénách a v Argone. Zde v Blanc-Nez vystupuje vh. v VII.

Naproti tomu je v této zoně typický Actin. plenus vzácný
a naproti ve Folkestone vůbec nenalezen, pročež P r i c e za
řadil tyto vrstvy k hlubšímu horizontu. Teprve v nejvyšši
části zony VII, 1, 2 m mocné, objevuje se druh ten častěji,

proto jen nejvyšší část zony VII považuje P l' i c e za zonu
a Act. plenus. Poněvadž ale geologové jako na př, Bar r o i ~

a COl' n e t nalézali zase Aet. plenus v Va, proto zonu Va po
važovali za zonu II Ad. plenus VTL Tu jsou opět příklady,

jak typické druhy fauny často svádí geology k mylnému určo

vání stáří vrstev.

Znnll ti Ptuc;oscyphia maeandrina Fa v départementu 1011'/1«.
(Dodatek k Z a h.: Die Sudet. Kreidef. etc. 1.)

Naši důležitou zonu Va, s kterou jsme se opět shledali
v Blanc-Nez, poznali jsme - jak z našich srovnávacích studií
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je známo - již v okolí Ste. Menehouldu (Argonne), kde ji vy·
tknul Lam ber t jako Niveau ti Asteroseris r(MWrq,batia}
coronula, ležící nad zónou IVb a Pecten asper a jako nl'jspod
nější část zony Y + VI a Holaster suglobosus. Zde chovala
zona Va vzácný druh Actinocamao: ple'IIIUs.

Také v Ardenáeh vytkli jsme tuto zonu Va. I tu spočívá

na zoně IYb a i tu tvoří nejspodnější část zony Y + VI. Po
něvadž Bar r o i s nalezl v této zoně Va Actinocamax plcnus,
určil ji omylem jakožto zonu a Aetinocamax plenus VII, tak
že měl nad zonou IVb a Peeten asper ihned, mylnou zonu
aAct. plenus VlI: proto tvrdil omylem, že tu zona a Holaster •
subglobosus V + VI chybí, ač tam následuje do výše hned
nad zonou Va.

Ze jsme nalezli i v Belgii zonu Va, uvedli jsme ve své
studii Belgická a Oeská křída (Sudet. ú. kř. etc. IV.). Geolo
gové belgičtí ji nazývají »Tourtia de Mous«, a poněvadž chová
i zde Actinocamax plenus, zařadili ji rovněž mylně k zoně

aAet, plenus VII. '

Je zajímavé, že zona Va byla Bar r o i s I' m správně

rozpoznána, na základě jeho studia o Cénomanienu v Blanc
Nez, i v départementu Yonne. Především v profilu u SauUy
(La zone a Bel. pl. p. 157 - Mémoire etc. p. 368) :

Zone a Holaster subglobosus supér. Vb + VI . 30 m

Zone a Holaster subglobosus infér. Va = Zone
a Ploeoscyphia maeandrina du Blanc-Ncz et d'Angle-
terre Va . 5 m

La base: Zone a Peeten asper IVb Marne glauconieuse,
Vc jmenované zoně Va nalezl Bar r o i s:
Peeten asper.
Peeten subinterstriatus.
Plicatula pectinoides.
Ostrea Iateralis,
lnoceramus.
Kingena lima.
'l'erabratulina striata (ehrysalis),

" Rhynchonella grassiana.
Mierabatia coronula (význačná pro Va \,"A rgone).
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Tutéž zonu Va shledal Bar r o i s (Zone i\ Bel. pl. 157,
158) u Florentinu, též o moonosti 5 m, V ní nalezl:

Pecten laminosus.
Ostrea Naumanni,
Ostrea Lesueurii.
Ostrea Iatera1is.
Inocerames,
Spondylus stríatus,
Kingena lima.
Rhynchonella grasiana.
Bhynohonella Martini VUl.. rectifrons Piet.
Terebratula semiglobosa.
Pseudodiadema variolare Cott. .
Nepochybuji o tom, že kdyby byl Bar r o i s nalezl zde

v zoně Ya vzácn~' Actinocamax plenus" jako v Ardenách a
v Belgii, byl by analogicky tuto zonu Ya určil jako zonu VII
II Aet. plenus.

Od Cénomanienu v Blanc-Nez přejdeme nyní do Céno
manienu v Anglii. .

20. FolkesWne.

Etage Cénomanien, jejíž výchozy vrstev, náležející sv.
ramenu Wealdské antiklinály, viděli jsme naposledy v Blanc
Nez, opouští neduleko odtud, při z. straně obce Sangatte půdu

Francie a pokračuje v pruhu směru sz. na dně Pas de Calais
k Anglii. Etage tato odkryta byla v řečené úžině se staršími
i mladšími etagemi, když byly podniknuty sondáže za příěinou

stavby podmořského tunelu mezi Francií a Anglií, t. j. mezi
&ngattem a Douvrem. Carla géologique detaillěe znázorňuje

rozložení etáží křldových na tomto mořském dnu ve své tah. I.
Calais z let 1875 a 1876. V jv. polovici PRR de Calais je výchoz
Cénomanienu na dně mořském sotva 1 km široký, ale v sz. po
lovici, mezi Folkestonem a Douvrem, rozšiřuje se až přes 8 km
následkem většího sklonu dna mořského k sv. (sklon vrstev
sv.), načež vystoupí na anglickou pevninu do pobřežní mořské

stráně mezi Folkestonem a Douvrem, která sluje »Lydden
Spout« a po sv. straně města Folkestonu zaujme již zase sou
hlasně tutéž polohu a tutéž šířku ve stráni, jakou zaujímal
v protějším pobřeží mořském v Cap Blanc-Nez.
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V samém městě Folkestone počíná Cénoma.nien nad
Gaultem (viz naši publikaci o Albienu) blízko pod vrcholem
kopce, na němž stojí tvrz Martello Tower, a zony jeho mladší
jdou výše do stráně po s. straně města; všecky pak klesají v se
verní větvi Wealdské antiklinály směrem sv. k hladině

mořské.

Již v předchozích studiích zmínili j~me se o důležité lo
kalitě Folkestone, v níž veškeré etáže a zony křídové jsou pří

stupny od Wealdienu až do Sénonienu jako nikde jinde v An
glii, jak sám Price částeěně naznačuje slovy: "We have no
better seetion of the Upper Cretaeeous rocks than at Lydden
Spout« (On the Beds etc. p. 431). Proto byla naše snaha po
znati i zde aequivalenty českého Cénomanienu !Vb až VII
v řadě ostatních etáží a zon,

Nad nejvyššími vrstvami Gaultu lUb + IVa pod Mar
tello Tower počíná Cénomanien a pokračuje do výše do stráně

Lydden Spout v tomto pořádku:

Zone a Aetinocamax plenus VII.
Zone a Holaster subglobosus supěr, Vb + VI.
Zone a Holaster subglobosus infér. Va.
Zone a Pecten asper !Vb.
Rozčlenění etáže Cénomanien v jednotlivé zony není

u všech geologů stejné, jak co do počtu zon a jich názvů, tak
i co se týče umístění rozhranníeh ČRr. Příčinou toho je ta okol
nost, kterou jsme vytkli často ve svých studiích srovnávacích,
še typické (vedoucí) druhy fauny, vytčeně geology pro jistou
zonu v jedné zemi (na př. ve Francii), mají v druhé zemi (na
příklad v Anglii) jiné rozšíření horizontálné a vertikálné.

Uveďme napřed rozčlenění Cénomanienu ve Folkestone
podle Bar r o i s e a Pl' i o e, v přehledné tabulce. Důkladnost

výzkumnýeh prací jmenovaných geologů v Anglii je známa.
Pl' i ce (podobně J II k e s - B r o w n e) nezkoumal jen zony,
ale každou jednotlivou vrstvu zony pro sebe, po stránce petro-
grafické, palaeontologické a mocnosti, . '

Aby se předešlo omylům, u p o z o r ň u j i, že P r i c e
označil své zony ř í ID S kým i' c i f r a m i jako my v čechách

česká pásma,
V prvém sloupci naznačili jsme naše aequivalentní pás

ma v české křídě a připomínáme, že hledíme-li při rozčlenění
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Cénomanie:nu českého k dělení Se h I li t r o v ě, hlavně ve
Westfálsku, pak odpovídají naše česká pásma těmto horizou
tům střed,oevropsk~:

Pásmo VII = Zone II ActinocaJDa% plenus, (U S chl li t I' a
. Turon.)

Pásmo VI = Zone II Aoon1Jhoceras rotomagense.
Pásmo V = Zone II Schlonbaohia varleas,
Pásmo !Vb = Zone II Pecien asper.

(V!Z tab. na str. 61.)
Z této tabulky vychází na jevo, jak se rozhraničování zon

i v jedné a téže lokalitě liší velice u různých geologů, když kla
dou váhu jedině na výskyt typických druhů zkamenělin, na
příklad: plenus; subglobosus, rotomagensis, varwns, neberouce
ohled na lokality širšího okolí a sousedních zemí. :Sa příklad:

P r i e e považuje jen nejvyšší část našeho pásma vn za
zonu II Aetinooomax plenus; je to nejvyšší čtrnáctina e/u)
celé zony II Aet. plenus u Bar r o i s e. Proč takové rozdíly ve
vymezení zony f Proto, poněvadž P ri e e shledává druh ple
n u s jen v nejvyšší části, mající mocnost 1,22 ID. Bar r o i b

však ví již se stanoviska'Blanc-Nez, že se sice vyskytuje p I e
n u s často v nejvyšŘÍ poloze zony VII, že sahá však - třeba

vzácně - až do hloubky (ml') 16,75 m. Kdyby jmenovaní geo
logové nebyli stanovili mocnosti svých plenus-zon 1,22 m a
16,75 m, nýbrž byli vytkli jen názvy zon, domnívali bychom
se, že každý z nich myslí jeden a tj'ž komplex vrstev. Z toho
je viděti, jak jed ů lež i t o v g e o log i i s ta n o v i t i
mocnost vrstev. Další důsledek: Price uvád,í ze své
ZODY II Aet. plenus jen 4 druhy zkamenělin; avšak eelá zona
VII IIAct. plenus má množství druhů zkamenělin,jak. lze sou
diti z nálezů Bar r o i s o v Ýe h v Blane-Nez i z nálezu I' r i
e e o v Ýe h v oboru jeho zony of Holaster subglobosus ve Fol
kestone, jejíž horní část náleží vlastně k Bar r o i s o v ě zoně

II Aot. plenus,

To jest jeden příklad nesouhlasu v určování zon; více
příkladů nalezne laskavý čtenář v naší tabulce a ještě více by
takových příkladů bylo, kdybychom byli vytkli dělení jinS-clJ
geologů.

Také místní názvy anglických geologů nejsou ještě ustá-

•
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leny.·Na. pf. U Price je Chalk Marl = IVb -1- Va,
u Wh i t a ik e r a = Va + Vb, atd.

Velkou nesnáz způsobuje geologům, že typické druhy cé
nomanské jdou mnohem hlouběji, do hlubších zon, ba i do
hlubších etáží! Druh variawJ byl stanoven jako typický druh
pro pásmo V. V Samém Německu jde ale i do VI i !Vb a ve
Francii a v Anglii jde docela až do albienského pásma lUb +
lVa! Není tedy varians jen »espěee oénomanienne«, ný!brž také
»albienne«, Není tedy na. místě etášl Cénomanien rozšířití

hlouběji pod zonu IVb. Jestli geologové Bar r o i s a La m
ber t poukazují na to, že má zona lUb + IVa mnohé společné

druhy s Cénomanienem, tož dlužno podotknouti, že mnohé
druhy cénomanienssé jdou jlLk známo i do zony II, ba i Id. Tu
by tedy celý Albien i Aptien měl se přidružiti k Cénomanienu.
To je nemožné.

Pojednejme nyní podrobně o jednotlivých zonáoh Céno
manienu ve Folkestone.

Zone li Pecten asper IVb.
Zone it Pecten asper II Barroise a jiných geologů.

Zone of Stauromena Carteri Price.
Cénomanien, Bed I, Price.
Chalk Marl, lower I18rl Price.
Warminster Beds Barrois a j. geologů.

Zone it Acanthoceras laticlavium Barrois.
Glaueonie de Folkestone Hébert.
Upper Greensand, upper part, Whitaker, Rance, etc.
Tourtia de Tournay géol. belg.
Tourtia ďAssevent Barrois.
Sarrasin de Bellignies franc, et belg. géol.
Meule de Bernissart le plus supérieure Zahálka.
Tak jako v západních Čechách a po většině v celé střední

Evropě vystupuje pásmo it Pecten asper IVb jako velmi glau
konitiekě pásmo, buď slinité neb pískovcové, tak karakterisuje
se též ve Folkestone. Je tu pí s k o v e c s I i nit ý, velmi glau
konitický, tmavozelený, měkký, jehož zrna jsou z jemného
tmavozeleného glaukonitu a tmelem zrn glauk. je šedý slín.
Tu a tam jsou malé skvrny a žilky šedého slínu 8 málo glau
konitem, ľ B a I' I' o i s o (Reeherches 130): »rnnrne sableuse
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vert foneě«. U P r i c e (On the Beds 433): »dark greeniseh
sand, ealcareous and elayey«. Ve vodě se snadno rozpadá vpi
sek glaukonitický. Šumi dosti v kyselině. Vzácná hnědá ku
lička fosforitová. Vzácné zrnko pyritu, obyčejně na povrchu
v hydrát železitý proměněné, čímž zbarvuje okolí do žluta neb
hněda, P. M.: Hlavní složivo tmavozel. zrnka glaukonitu, roz
bité to jehlice a kostry spongií. Méně šedého jílu. Tu a tam ěu·é
zrnko vápence. Vápenoové foraminifery nejsou nápadné,
avšak ve skvrnách a žilkách šedého slínu jsou hoj., zvlá.št~

Globigeriny. čirá zrnka křemene jsou vzácná. Tu a tam kře

mičité čiré zlomky jehlic a koster spongií. Moonost pásma IVII
je blízka 5 m. U P r i c e 4·26 m, u Bar r o i se 3 m.

Kdežto byly zkamenělinyv této zoně v protějším břehu

Pas de Calais, v Blanc-Nez, hojné, tož zde ve Folkestone jsou
vzácností. Přes to naleel zde P r i c e (ib. 434, 442-445) :

Amorphozoa.

Stauromena Carteri Sollas (common).
Stauromena lobata Sollas,
Hylospongia sp, 8011as.
Plocoscyphia maeandrina Leym. (oommon). Mnohem

hojněji vystupuje v násl. vyšší zoně Va.

Eahinodermata.

Pseudodiadema sp.

Lamellibranchia.

Avicula gp:ypbaeoides 80w. (common).
Inooeramus ooncentricus Park.
Inooeramus striatus Mant.
Lima globosa Sow. (rare).
Pecten Iaminosus and var. orbieularis Sow. (eommon).
Plicatula inflata = pectinoides Sow.
Cardita sp,

Cephalopoda,

Xautilus sp.
Ammonites varians Sow. (very rare),
Seaphites aequalis Sow.



Písees.
Lamna sp. and Fish-scales.

Reptilia.
lchthyosaurus campylodon Carter.
Chybí zde v pásmu lVb: Peeten asper jako často v ée

cbMb Je to druh více pobřežní. Chybí tu gastropody a bra
chiopody, které byly hojny v Blanc-Nez. Echinod,ermaty jsou
vzácné. i i\ ....

Zone a Plocoscyphia maeandrina Va.
Zone of Plocoscyphia maeandrina Price, Barrois.
Chalk marl, upper part, Price.
Cénomanien, Bed 11.*) Priee.
Sem náleží též Barroisův Chloritic marl. ..
Niveau a Mierabatia coronula Lambert.
Tourtia de Mons. Géol. belg.
Zone a Holaster subglobosus inférieure.
Zone a Sehlonbachia varians inférieure.
Zona Va tvoří i zde přechod od předešlé zony lVb k ná

sledující zoně Vb. Je to slín glaukonitický šedý,
u Bar r o i se (Rech. 130): »Marne ealcaire a grains vorts«
neb Chloritic marl neb eraie marneuse; u P r i c e (On the
Beds 435): »Chalk marl with Ploc. maeandrina«, Při tvrzi
Martello Tower je na povrchu rozdrobený, dále od povrchu
v desky rozpadlý. Je měkký, ve vodě se snadno rozpadne,
šumí mocně v kys. Místy konkrece pyritová. P. M.: jílu (vh) ,
vápence (h), t~ hlavně ve tvaru foraminifer a jehlic spongií,
glaukonit (h), jako tráva zelený v jemných zrnkách, zrnka a
střepinky čirého křemene (zř) a trosky křemičité po kostře

spongií.
Mocnost zony Va je 3 m. V Cechách na Lounsku 2 m

až 3.6 m.
Také zd.e je zona tato bohata zkamenělinami.P r i c II na

lezl tll (ih. 43:>, 442-44f» :

Spongiae.
Plocoseyphia mueandrina Leym, (labrosa) (v. eommon).

OJ Symhol P,. i ce ů v, nikoliv Z a h ú I k ů v.
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Dendrospongía fenestralis (common). Obě spongie po
važují se za význaěné pro zd,ejší zonu Va.

Zoophyta.
Micrabatia ooronula Goldf. význaěná pro Va ve Francii

v Argone a Ardenách; pro Va podle L a ID- ber ta.

Cirripedia.
Pollieipes glaber Bom. (rare).

Echinodennata.
Cídaris vesiculosa Goldf.
Holaster laevis Ag. var. nodulosus (com.).
Holaster var. trecensis.

Annelida.
Serpula annulata.

Braehiopoda.
Rhynchonella sp,
Terebratula biplicata 80\\".
Terebratula obesa Sow.

Lamellibranchia.
Inoeeramus striatus Mant. (very eommon).
Janira quinquecostata Sow.
Lima globosa Sow. (common).
Lima parallela Sow.
Pecten Beaveri Sow.
Peeten campanensis D'Orb,
Pecten elongatus Lam.
Peeten laminosus and var. orbioularis Sow.
Plieatula inflata :.= pectinoides Sow. (0011I.)
Plioatula sigilina Woodward.
Spondylus Dutempleanus D'Orb,
Spandylus latus Sow.
Ostroa frons and var. earinata Park.
Area fibrosa Sow.
Cardita sp,

Gastropoda.
Natiea sp,
b
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Pleurotomaria perspeetiva Mant.
Solarium sp.

Cephalopoda.
Ammonites eenomnnensis D'Orb,
A mmonites faleatus Mant.
.Ammonites Mantelli Sow. (oom.) .
.Ammonitell navieularis Mant.
..lmmonites nothus var. Mantelli1
.Ammonites varians Sow. (eom.).
Nautilus elegans Sow.
Nautilus pseudoelegans D'Orb.
Soaphites aequalis Sow.
'I'urrilites costatus Lam.
'I'urrilites Seheuchzerianus Bose.
'I'urrilites tuberculatus Bose.

Pisces.
Edaphodon sp.
Sauroeephalus lanciformis Harlan.
Coprolites of fisehes etc.

Reptilia.
Ichthyosaurus eumpylodon Carter.
Acanthopholis horridus Huxley.

Plantae.
Wood.

ZOlle ti Schlonbachia varian.s de. Barrois.

Souvrství Vd v okolí Řipu. (bez niveau Va).
Zone of Ammonites rhotomagensis and varians, Price.
13e<! JIl and Boo IV and Boo V, Price.
Grey Chalk, lower part, Priee.
Xad glaukonitickou zónou Va počínají š e d é s lín y

měkké, na povrchu rozpadlé, bez nápadného glaukonitu. Nej
hlubší část, as 2 m mocná, je v temeni kopce, na němž sedí
Martello Tower ; výše ve stráni pokračují slíny ještě as
o 4,;); m, takže úhrnná mocnost tohoto pásma činí 6,57 m
-(Pl' i (' pl.
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P r i c e podrobil tuto zonu důkladnému palaeontologi-
ekému výzkumu a dělí ji na 3 vrstvy shora dolů:

Boo V o mocnosti 0,63 m.
Boo lY o mocnosti 3,35 m.
Boo III o mocnosti 2,59 m.
Podejme nejprve úhrnný seznam druhů fauny podle

P r i c e z této umy, jíž Bal' r o i s určil jako zonu a Amm,
varians, ale P l' i c e jako zonu of Amm. rhotomageusis aJl(]
varians, Aby nebylo mýlky s našimi symboly pásem, označu

jeme Priceovy vrstvy: B V, BlV, BlIl.

Zoophyta,
Micrabacia coronula Goldí. B V.

Rudistes.
Radiolites Mortoni Mant. (mrl') B IV.

Cirripeda,
Pollicipes glaber Rom. (rare) B V.

•' Ji~hinod('l'illata.

Cidaris dissimilis Forbes. B V.
Cidaris vesiculosa Goldí. BIlI, B IV.
Diseoidea subueulum B III.
Epiaster erassissimus D'Orb. B V.
Goniaster mosaieus Forbes. B V.
Hemiaster Morrissi Forbes. B V.
Peltastes clathratus "\g. B V.
Pseudodiadema ornatum Goldř. TI V.
Pseudodiadoma variolare Ag. nm, R IV, B V.
Salonia Clarkii Forbes. B V.

Annolidn,

Serpula annulata, BlIl, B TV. B V.
Vermieularia umbonata, R V.

Crustacea.

Enoploclytia sussexiensis Mant, B V.
Hoploparia sp, B V.
Crab sp, B V.
Palaoga Carteri Wooc1wnrc1. (rare) B V.
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Brachiopoda.

Kingena lima D'Orb. B V.
Rhyncbonella Grasiana D'Orb. B V.
Rhynohonella Mantelliana Sow. (eommou) Blil, BY.
Rhynchonella Martini Mant. BY.
Terebratula squamosa Mant. B V.
Terebratulina rigida Sehlot. (very comsnon) B V.
Terobrntulina striata Wahl. B V.

Lamellibranehíata.

Avicula gryphaeoides Sow. II Y.
Exogyra haliotoidea Sow. B V.
J anira quadrieostata Sow. II V.
Janira quinqueeostata Sow. B V.
Lima aspera Munt. B V.
Lima globosa Sow. B V.
Lima parallela Sow. B V.
Ostrea Normaniana D'OI·b. II V.
Ostrea Rauliniana D'Orb. B V.
Pecten Beaveri Sow. BlIl, B IV, B V.
Pecten elongatus Lam. B ITl, II IV, BY.
Pecten lamínosus and var. orbiculnris Sow, BlIl, R .lV.

BV.
Pecten Ruulinianus1 D'Orb. B IV.
Plioatula infiata = pectinoides Sow. BY.
Plicatula sigillina Woodward. B V.
Arcn f'ibrosa Sow. B V.
ArcH nana D'Orb. B V.
Area carinata Sow. II V.
Cardita tenuicosta How. B V.
Nucula peetinata Sow. B V.
Panopaea sp. ll. III.
Mytilus sp. nov. B V.
Pholadomya deeussata Phil. B V.
Panopaea sp. II III.

Gastoropoda.

Ornithopus oligochila Gardn. II V.
Ornithopus pachysoma Gardu. II V.
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Aporhais Mantelli Gardn. B V.
Cerithium Lallierianum P. et C. B V.
Cerithium t.rimonile D'Orb. B V.
Dimorphosoma doratochila Gardu. B V.
Dimorphosoma opeatoehila Gardu. B V.
Dimorphosoma spathoehila Gardn. II V.
Dentalium medium Sow. B V.
Emarginula Gresslyi P. et C. B V.
Fnsus sp, B V.
Natiea sp, B V.
Pleurotomaria sp. B V.
Rostellaria Prieei Wo<xlward. B V.
Sealaria Dupiniana D'Orb, B V.
Solarium sp, B V.
Turbo Triboleti P. et C. II V.
Turritella sp, B V.
Voluta semiplicata. B V.

Cephalopoda.
Ammonites eenomanensis D'Orb. II V.
Ammonitell Coupei Brongn, B V.
Ammonites lewesiensis. B IV.
Ammonites Mantelli Sow. (commou) II IV.
Ammonites rhotomagensis D'Orb. II Ul, B IV, B V.
Ammonites varians Sow. (common). B JIl, B IV, II V.
Ancyloeeras. II V.
Belem.n.ites plenus, var. B V.
Nautilus Deslongohampsianus D'Orb. B V.
Nautilus elegans Sow. B V.
'Iurrilites eostatus Lam. B V.

Pisees.
Ischyodus sp, B V.
Corax heterodon =falcatus Ag. B JIT.
Lamna subulata Ag. B V.
Macropoma sp. B V.
Oxyrhina Mantelli Ag. II JIl, II V.
Pisodus sp, B V.
Notidanus miorodon Ag. BlIT.
Coprolites, vertebre, etc, II V.
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Pro českou křídu je tento seznam fauny poučný. P r i c e
píše o něm (On tbe Beds eto. 437): »many of whieh resemble
the Gault řauna« u jinde: »It is particular1y rieh in Gastero
poda.« Také u nás v české křídě jde Gaultská fauna vzhůru

až do slinitojílovitých facií pásem IX a X, takže mnozí geo
logové (na př. Gen i t Z, R e u s s) prohlašovali ve svých
starších pracích tato pásma za Gault - jak jsme o tom po
jednávali v předchozí publikaci, část 2. -

Všecky gasteropody, o nichž se P r i ce zmiňuje, jlSOU
,v nejvyšší části pásma Vdll. tu je pozoruhodno, že také v okolí
{tipu vyskytuje se nejvíce gasteropodů ve vrstvě Vh" která
je na rozhraní mezi Vd a Vh. Ve Svářenicích nalezl 1" r i ě
v Vh, (7..ab.álka: Pásmo V. okolí Řípu s. 52) tyto gastero
pod)':

'I'urritella Noeggerathiana Goldf.
Natica lamellosa.
Aporhais Roussi,
Voluta saturalis,
Avellana Arehiaciana.
]<'US\lS Renauxinnus.
Y pásmu Vd vyskytují se mimo to hojně Braehiopodv,

Brachiopody karakterisují také české pásmo Vd svým hojným
až hromadným výskytem. Znám jest v tom ohledu Rhyncho
nellový pískovec v okolí Mělníka (Zahálka: Pás. V., ok. Itipu
s. 55-63) s Rhynchonellou plicatilis.

~ejvyšší vrstva P r i c I' o val' V vyznačuje se větším

množstvím druhů ryh, z nichž Lamma suhulata vyskytuje St'

sice též v pásmu V pod sz, úpatí Řipu (ib. 38), avšak větším

množstvím ryb vyznačuje se v okolí Řipu teprve naše pásmo
YI, zejména ve Vehlovieích (viz tam).

Také Crustaeea, kterými se honosí vrstva P r i c I' o v a
P Y vyskytují se význačně ve Vehlovicíeh v pásmu VI, zvlá
ště společný rod Enoploclytiu.

Poloha stratigrafioká vrstev Vd v okolí Ripu v Coehéch
a vrstev PTI + P III + P IV + P V ve Folkestone v Anglii,
při vzájemném srovnání mocností, poměru petrografických II

palaeontologiekých, vedlo nás k tomu, považovati P r i c e o v y
vrstvy P JI až P V za stejnodobě s Porlřipským horizon
tom Yd.
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ZOlle ti Acanthocera« rotomaaense de Barrois
ve Folkestone.

Soupšsmí Vh + VI okolí Itipu v Ceoháeh.
(Zone des Acanthoceras rotomagense v sev. Německu = VL)

Zone a Holaster subglobosus supér. Barrois,
Zone of Holaster subglobosus, lower part, Prico.
Bed VI, lower part, Priee,
Grey Chalk, middle part, Price.

. Tak jako v Polabí litoměřicko-roudnicko-mělnickém

mají slínovité horizonty Vh a VI tvrdé vápnitější laviee,
právě tak se jimi vyznačují soudobě vrstvy Vh + VI ve 1"01
kestono. U Bar r o i s E' »Craie nrgileuse avec banes dura«,
S lín těchto vrstev ve stráni Lydden Spout nad Martello To
wer aneb po sv. okraji Folkestono (r, 1912), v břehu siln iee
do Doweru, je šedý pevnější s tvrdšími vápnitějšími lavi
cemi, v němž se někdy objeví i pyritová pecka, na povrchu
v limonit proměněná. Glaukonit není nápadný, P. M.: h. jílu,
h. čirého vápence v podobě foraminifer a jehlic spongií, huědá
zrnka limonitu (po pyritu), vz, muskovit, žádný glaukonit.
M()('nost této Bar r o i s o v y zony Vh + VI činí 28,33 m.
(V okolí Ripu 9,5 až 17,2 m.)

P r i e e nalezl v tomto horizontu Vh + VI ll. ve spodní
ťásti našeho pás. VII či Bar r o i s o v a pásma a Actino
camax plenus (On the Beds etc. 439, 442-445. - Viz též naši
tabulku vpředu) tyto druhy:

Cidaris vesioulosa Goldř,

Holaster subglobosus Dixon (eommon only in this boo
VI).

Dieoidea cylindrica Lam. (only in this bed VI).
Pseudodiadema variolare Ag.
Goníaster mosaicus Forbes (plentiful).
Ophiura,
Enoploolytia sussexiensis Mant.
Hoplopari.a (claws 00.
Pecten Beaveri Sow.
Pecten Iamínoeus var. orbieularis Sow.
Pecten elongatus Lam.
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Janira quinqueeostata Sow.
Plicatula inflata = peetinoides Sow.
Plieatula sigillina Woodward.
Ithynehonella Mantelliana Sow.
Ithynehonella Martini Mant.
1'tychodus decurrens Ag.
Ptychodus polygyrus Eg.
Fiseh - remains.
Ammonites sp.
Turrilites eostatus Lam.

Již jsme uvedli, že rod Enoploclytia vystupuje též vý
značně v pásmu VI ve Vehlovícíeh u Mělníka, rovněě rod Pty
chodus, Druh Ptyehodus decurrens je znám též u vyšší po
lohy soupásmí V-VII z Bílých Horek u Loun (Pás. V v Po
ohří s. 45).

Zone li Actinocamax plen'U6 de Barrois.
Pásmo VII. v české křídě.

Bed Vl upper part Price and Bed VII Price, Ol' Zone uf
Holaster subglobosus upper part Price and Zone of Belemni
tl'S plenus Priee.

Grey Chalk upper part Price,

V břehu silnice, která vystupuje z Folkestone-Junction
na Hill (1'. 1912) a ve stráni Lydden Spout vychází nad před

ehoxí zonou podobné š e d é s lín y ale lil ě k č í, p o z v ě

t r á n í ž I u té, u Bar r o i s e »Craie compacte«, rovněž 00l':
nápadného glaukonitu. Podle P r i c e činí mocnost horní části

Boo, Vl - 16,75 m, k tomu Bed VII - 1,22 m, tedy úhrnem
skoro 18 m. V okolí Řipu je mocnost pásma VII 6 až 8 Dl.

Fauna, kterou jsme citovali u předchozích vrstev náleží
též Bar r o i s o v ě zoně II Aetinoe. plenus (viz tabulku pře-

hlednou vpředu). l' r i c e nalezl mimo to ve svém Beds VII,
čili v nejvyšší poloze téže Bll r r o i s o v y zony ;

Plicatula inflata = peetinoides Sow. (whieh does not go
up higher).

Belemnites plenus Blainv.
Ptychodus decurrens Ag.
Ptyehodus polygyrus Ego.
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Závěrečná poznámka k Cénomanienu ve Folkesione.

Viděli jsme, jaJk: se značně různí hranice zon eenoman
skýeh u geologů podle jejich nálezů vedoucích druhů fauny.
Jsou to zejména druhy: plenus, rotomagensis, varians.•Jejich
rozšíření horizontálné i vertikálné není tak určité a stálé jak
se geologové domnívali. Proto je zde spolehlivější označování

eénomanienskýeh zon jak je Bar r o i s ve Francii užíval:

Zone a Aetinocamax plenus. Pásmo Vll.
Zone a Holaster subglobosus supér. Pásmo Vb + VI.
Zone II Holaster subglobosus infér. Pásmo Va.
Zone a Pooten asper, Pásmo lVb.
Touto klasifikací řídí se B II I' I' o i s v dalším systema

tickém výzkumu Anglie, jak v následujících lokalitách po
známe.

Bar r o i I> o v o označování skupiny vrstev V až VI I.
Assise ti H olaster S'UbgloboS'US svědčí, že všecky t.yto slinité
zony jsou si příbuzné, což vyjadřuje i P r i c e svým Grey
Chalk (Vb až VII v Poohří). To souhlasí také s poměry vf'
slinitých oblastech české křídy, na př. v Poohří ll. ve výehodo
české křídě, kde jsme často skupinu jmenovaných pásem spo
jovali slovy: S o n pás m í V-Vll.

:.ll. Eastbourne.

JIŽ v druhé části této publikace zmínili jsme se o spon
gálitové facii zony II Sehlonbachia inf!ata IIIb + IVa, která
tvoří mořský břeh v jv. cípu Anglie, po v. straně obcí East
bourne a Beaehy Head, Odtud zdvihá se krajina na západ
a v ní postupně pokračuji mladší a mladší vrstvy křídy až do
vyššího Sénonienu. Profil těchto vrstev zkoumal podrobně

Bar r o i s (Recherches p.14) a z něho vyjímáme Cénomanien.
Patro (ll' sommet): Zone a Inoeeramus labiatus VlIT.

Cénomanien.
Zone a. Belemniies plenu« VTl. Manu' d'HolY1l'dl.

Niveau des sourees.

14. Craie gris bleuátre, plus argileuse, Holaster Ind.
13. Craie gril' bleuátre, un peu vordátro .

1,00 III

1,50 m
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12. Nodules jaunis en dehors, quelques-uus brunátres
en phosphate de ohaux 0,05 ll!

Z01le ti Holaster subglobosl/s Vb + Vl. Marn« d'Easibourne,

11. Craie argileuse, eompaete, blane bleuátre, en
bancs bomogěnes de 1 m séparés par des banes de
0,]0 de mame trě argileuse ; pyrites . :!O,OO ni

Ammonites varians Sow.
Ammonites falcatus Mant.
Ammonites Gentoni DeIr.
Scaphites aequalis Sow.
Turrulites oostatus Lamk.
Baeulites baeuloides D'Orb,
Pecten.
Inoeeramus striatus Mant.
Ostrea vesieularis Lamk.
Rhynehonella Mantellana Sow.
Magas Geinitzi Sohl.
Terebratula semiglobosa Sow.
Spongiaires.

10. Craie argileu.se, alternances de bancs durs et de
banes plus tendros . 4,00 ln

9. Bane ďoursins,

Holaster 'I'reeensis Leym.
Holaster subglobosus Ag.

Zonf' tl Plocoscyphia. me(llulriW7. Va sup.

R Craie argileuse blane bleuátre, bancs durs dl' 0,30
Sl' délitant en boules, et faisant saillie SUl' ll' mur
de la falaise, ils alternent avee des banes de měme
épaisseur qui se délitent en petites plaquettes, et
Iorment des creux II la surface de la falaise; il y a
dans cetto eraie des partie" bleuátros silieeuses . 6,00 III

Epiastcr.
Plocoscyphia meandrina Rom,
Dendrospongia fenestrll.1is ROm.
et autres éponges.
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Zune »Chloriiio marl.« Marne glauconieuse ďEast
bourne. Va in'.

T, )Ieme ealeaire (que le 6.) plus tendre, sans nodules ],00 m
Amrnonites, remarquahlos par leur grande taile.
~autiles id.

6. Calcaire blane grisátro avoe grains de glauconie
généralement plus gros que ceux des zones infé-
rieures: nombreux nodules de phosphate de chnux ],00 m

Ammonites Mantelli Sow.
Ammonites Gentoni DeCI'.
.\mmollites Rotomagensis DeCI'.
Ammonites varians Sow.
Turrilites tuberculatus D'Orh.
Hamites simplex D'Orh.
Pleurotomaria.
Inoeeramus striatus Mant,
Lima semiornata D'Arch,
Rhynchonella Martini Mant.
Rhynchonella Mnntellana Sow,
'I'erebratula,
Spongiaires.

Z01lC II Pccien aspcr IVh.

5. Grěs micace, vert assez foncé, moins dur que ll'
précédent ],;10 m

4. Gres vert plus clair, sahleux, mais avee hanes cal
eareux trěs-durs, Ces hanes durs sont eouverts de
ces impressions irréguliěres, ~al définies, que I'on
rapporte habituellemsnt aux Fueoides ou anx
éponges :l,00 m

3. Gres gris verdátre, micaoé, ealeareux, avee quel
ques banes plus durs; nodules de phosphate de
chaux en petite quantité 4,00 m
Vertěbres de poissons.
Naulitus.
Kingena lima Defr,
Spongiaires.
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Základ (la base): Gaize (Spongilit) de la ZOlle li .cl mmonites
inflatus lITb + lVa.

Mocnostem zon lVb a Va přibylo u porovnání s lokalitou
Folkestonu, kdežto zonám ostatním ubylo. Zona IVb jest i zdl;
chudá zkamenělinami jako ve Folkestone, kdežto v Blanc-Nez
byla bohata.

22. Petl;rsfielrl.

Petersfield spadá k z. okraji Wealdenské antiklinály.
Zde vychází na povrch několik zon s Cénomanienem mezi
mladšími i staršími etážemi, podobného složení jako v mno
hých oblastech české křídy. Bar r o i s popisuje tento profil
křídy od Petersfieldu na západ přes Langrish (ib. 36, 37).

Patro (ie sommet). Zone a Inoceramus labíatus.
Podle geol. mapy na Pl. 1.

Cénomanielt.

Zone li Belemniies plenus. VII. Ne pas visible 3,00 ln

Zone II Holoster subglobosus Vb + Vl. Craie
bleuátre, moins marneuse, avee nomhreuses pyrites,
sa partie supérieure plus argileuse :W,OO m

Ammonites varians Sow.
Ammonitos Rotomagensis Defr.
Turrilitos costatus Lk.
Baeulites baeuloides D'Orb.
Inoceramus striatus Mant,
Rhynehonella Mantellana Sow.

Chloritic marl Fu. Calcaire marneux, avec nom-
breux grains de glauconie de couleur vert foncé, et
r-ontonant des nodules bruns de phosphate de ehaux 1,00 m

Zone li Pecten. asper [Vh. Sahle vert de Barrow
hill, grossier trěs-quartzeux, avee lequel alternent des
hnnes plus durs du grěs gris, Peeten laminosus est
nbondan1 . S,DO ID

Základ (ln bnse) : Zmll' II Ammouites inflCltl/s. Gaize de
Lonorisli IIJb + IVa. 2fi m. Arnm. infiatus Sow., Peeten 18-
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. minosus Mant., Amm, varians Sow., Amm. rostratus Sow.,
Gryphaea vesieulosa Sow.

Zone ti Hoplites interruptus. L'argile du (;auU. lIla.
Louier green sand. Zde ll.

~3. lle de Wlgh.t. Undercliff ti Saini-Launence,

V lokalitách po obou stranách Pas de Calais nebyl dosud
nalezen v pásmu IVb typický druh tohoto pásma Pecten asper.
Po prvé je konstatován Bar r o i s e ID u St. Lawrenee
(ib. 1(6).

Patro (le sommei): Chloritic marl 2,50 ID Va.

Zone ti Pecten aeper. Warminster beds. lVb.

Grěs gris verdátre et eherts bleuštres alternant
en bancs de 0,50 m . 8,00 m

Pecten laminosus Mant.
Cardita.
Ostrea vesiculosa Sow.
Ostrea canaliculata D'Orb.
Vermicularia concava. Rares,
Sable vert avoo nodules de phosphate de chaux

recouverts ďhuitres et de plieatules 2,00 m
Ostrea.
Plicatula sigillina Wood.
Pecten Mper Lk,
Crania,

Základ (Ia base): Gaize (Spongilit) de ln Zonl< tl Ammonites
inflatus lUb + IVa. 39 m. Viz ~. část této publikace.

V českém pásmu rVb rovněž v mnohých oblastech Peeten
asper nebyl nalezen, někde je vzácný (:\lalnice), někde však
hromadně se vyskytuje, jako to uvidíme v Anglii. V české

křídě jde druh ten ovšem i do starších i do mladších zon,

ll« de Purbeck,

V příruořské stráni poloostrova Purhecku jsou pěkně od
kryty aequivalenty české křídy, zejména od Worbarrowské
zátoky přes Mewps hay na Lulworth eove. Zmínili jsme Sl'
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o nich poněkud již v 2. části při Gaultu. Pojednáme tu o třech

lokalitách: "\Vorhal'row bay, Mewps bay a Lulworth cove po
dle II a r r o i s e.

::!4. W orbanow bay (ib. p. 93, 96).
Patro (ll' sommet) Craie noduleuse it Inoceramus

labiatus, VTll.

Cénomanien.
Zunc ti Belemnites plenu« VII. Marn« de

Marne urgileuse bleuátro
Craie compacte gris-bleuátro

Luhcortl: cooe.

2,00 m
1,00 m

Zone tl H olaster subglobuS"us Vh -T- II I, Groie á silex
de Worb"rrow bay.

G. Lit llI'g'ileux.
j. Craie eompacte gris-bleuátre .
4. Lit argileux mince.
3. Craie mameuse gris-bleuátre, lits de marue espa

eés de 0,30 mj nombreuses pyrites

lnoooramus striatus, Holaster subglobosus.
·1 Craie marneuse gris-bleuátre, lits de marne espa

cés de 0,7:1 m .
1. Craie grise, eompacte, homogěne, banes de nodu

les siliceux, durs, espapés de l,fiO m .

0,',0 m

5,00 III

?()Ilm-, "

S,OO ln

Zonc Chloritic marl Va. Galeaire gla IIC. de Ml/II oi IVor coue.

Calcaire gris jaunátre, glaueonieux, noduleux 1,50 ni
Nombreuses Ammonites et Nautiles.
Holaster subglobosus Ag.

Zone tl Peeten asper 1Vb. Grě« de Durdle cove.

Grěs durs grossiers, grisátre . . 3,00 m
Ammonites Mantelli Sow.
Ostrea columba Lk.
Pecten asper Lk.
Cidaris,
Holaster.
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Sable vert marneux, avec nodules de phosphate
de chaux, formant un banc de 0,2 m dont quelques-
uns, trěs rares, atteignent la grosseur du poing . 1,00 lil

Otodus appendieulatus Ag.
Serpula tuba Sow.
Peeten asper Lk.
Terebratella pectitn Sow,

Základ (III base):
Zone a Schlonbaehia iuflnta lUb + IVa 22 m.
Zone a Hopl. int., argile noir bleuátre dll gsult In".

2:;. Meuip« bay (p. !)4).

V západním sousedství předešlého profilu je zátoka
s týmž pořadím vrstev, ve kterém má naše pásmo Va inf. =-'
Chloritic murl a Va sup. = Zone ti Plocoscyphia 1I1aeandrina
toto složení shora dohl:

Va ~IlJl. Caleaire gris blanehátre avec grains de
glaueonio .' 0,50 lil

Holaster.
Micrabatia.
Plocoscyphia meandrina ROm.
Dendrospongia fenestralis Rorn.

Va inf. Calcaire glauconieux blanc jaunátre . . 2,00 m
Otodus, Lamna, Odontaspis.
Ammonites varians Sow.
Nautílus.
Serpula antiquata Sow.
'I'erebratula semiglobosa Sow,
Lima semiornata D'Orb.
Ostrea eanalieulata D'Orb,
Discoidea subueulus Ag.
Cidaris, Epiaster.
Holaster subglobosus Ag. (commun).
Holaster Treeensis Leym. (rare).

26. Isuiuiorih. cove (p. !12, !)il, 98).

Tato zátoka leží od předešlé na západ. Slovem »cove«
rozmní se v jz, pobřeží Purbecku malé zátoky, mající směr
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k s. Vrstvy útvaru křídového mají tu povšeehný sklon od ;J(I'
až k 70° k S., takže denudace mořská. působí k s. a vyhlodává
v tom směru zátoky. Lulwodhská zátoka., která má v půdo

rysu tvar kruhový o průměru menším půl kilometru a souvisí
s mořem úzkým průlivem, náleží mezi nejzajímavější zjevy
tohoto druhu denudace mořské. Předchozí zátoky, Barrow
bay a Mewps bay, jsou větší druhy "COVtl«. Také zde v Lul
worth cove shledáváme příkladné aequivalenty českých zon
od lIla až po Xabc s větším počtem zkamenělé fauny. UVl',
deme vrstvy Cěnomanienu.

'Patro (Ie sommet) : Craie noduleuso a Inoceramus
labiatus VIII.

Cénomamen.
Zone cl Belemniies plenu« Vll. Mnrne de J-ul1(lorth cooe.

Marne verdAtre plus eompacte
Marne verdátre argileuse
Belemnites plen.ltB de Bl.
Ammonites.
Hamites.

1,00 m
. 2,00 Dl

Zoue a H olasier sllbgloboslls l'h -+- vJ. Craie tl silu
,ff' ll'orbarl'Ow bay.

Marne blanc grisátre oompacte, avec silex bleu-
átre fondus dans la roohe . 9 a10 m

Ammonites Rotomagensis Defr.

Chloritic marl Va. Calcaire glauo. de Mall ot War co·ve.

Calcaire blanc jaunatre glauconieux, nodules
de phosphate de chaux 0,60 ln

Seaphites aequalis Sow.
Ammonites varians Sow.
Ammonites Vectensis Shap.
Ammonites Mantelli Sow.
Baculites,
Teri-bratula areuata Rěm.

Holaster subglobosus Ag.
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3,50 In

0,50 m
2,00 m
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Zone cl Pecten asper lVb. Grěs rle Durdle cove.

Grěs blanc II grains fins, peu glauoonieux, avec
bancs de cherts. II devient quartzeux et agros grnins
en haut; la glauconie y devient aussi plus abondante

Otodus.
Terebratulina rigida Sow.
Rhynchonella.
Arca Mailleana D'Orb.
Trigonia II Durdil' cove.
Cardita dubia Sow.r
Pecten voisin de Hispidus Gold.
•Janira quadricostata Sow.
Lima Archiaeana Corn. et Bri,
Lima Astieriana D'Orb.
Spondylus Omalii D'Arch.
Ostrea conica Lamk.
Ostrea vesiculosa Sow.
Ostrea carinata II Durdle eove,
Inooeramus,
Cidaris velifera Bronn.
Cidaris vesiculosa Gold.
Holaster nodulosus Gold.
Holaster suborbicularis! Brongn, it Durdle cove.
Cardiaster fossarius Forbesř

Discoidea subueulus Klein.
Glyphocyphus radiatus Desor.t
Catopygus columbarius D'Arch,
Peltastes clathrutus Cotteau.
Caratomus rostratus Agas.

Sable vert, nombreux fossiles phosphatés
Peeten asper Lamk,

fl l'eS glauconieux c.rícareux .
Rahlp vert marneux, fossiles en phosphato cIC' chnux

Ancylooeras.
8caphites aequalis Sow.
Rostellaria.
Avellana cassis D'Orb.
'I'erebratella pectita Sow.
r,
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Arca echinata D'Orb.
Area Passyana D'Orb,
T rigonia seahra Lamk.ř

Cardita dubia Sow.t
Cardium ventricosum D'Or".
Venus Rctomagensis D'Orb.ř

Cyprina eonsobrina D'Orb,
Inoeeramus,
Janira quadricostata Sow.
SpondylusT (Avieula) oecultus Gein.
Peeten asper Lamk.
Peeten elongatus Lamk.
Ostrea vesíeulosa Sow.
Ostrea conica Sow.
Serpula difforme Dix.
Serpula gordialis Schl.
Vermieularia concava Sow.
Discoidea subuculus Klein.
Catopygus,
Holaster Brongniarti ř Heb. et Mun-Chal.

Základ (ln base): Zone ti Ammonites inflatU6 lllb + IVa.

Snble argileux de Lulworth cove. Upper greensand lower
partie. 2ri m. Popsáno v části 2. této publikace.

Zone ti Hopliies interruptus I Hn, Argile noire sableuse
dll gault. 22 III. (Tamtéž.)

27. White Nore.

Poučný profi! podává Bar r o i s (p. 78) v mořské po
břežní stěně u White Nore, Vidíme v něm celý svrchní český. .
útvar křídový od pásma IYb až do Xd. Prosatím vyjímáme
z něho Cénomanicn.

Patro (ll' somrnet) : Zone II Inoceramus lahiutus VlIT.

Cénomallien.
Zone ti Belemnites plenus VII.

Marn« verdátre, dont I metre II lu base trěs-

nrgilouse 3,00 Ul
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Zone cl Holaster suhglobosus Vb + Vl.

Craie, blane grisátro, marneuse, homogěne, trěs

dure, formant des bancs compactes de 0,20 mill m,
séparés par des veines argilo-marneuses, Nombreux
silex gris bleuátra fondus dans la roehe. Cette eraie
coutient les fossiles de la zone II Holaster subglobo
sus; les silex nombreux qui s'y trouvent en bancs ré
guliers espaeěs de O m 50 II 1 lil, indiquent bien qu'on
u!' saurait les oonsidérer commo enractéristiques de
I'upper ehalk 10,00 m

V blízkém zálivu Ringstead bay obsahuje tyto
druhy:

Ammonites varians Sow.
Ammonites Sussexiensis Maut.
Nautilus pseudo-elegans D'Orb,
Pecten depressus Miinst.
Pecten Beaveri Sow.
Lima elougata Sow.
Inoceramus striatus Mant,
Ostrea vesieularis Lamk.
Plicatula inflata Sow.
Rhynehonella Mantellana Sow.
Holaster subglobosus Ag.

Chloritic marl Va.
Calcaire sableux, noduleux, jaune brunátro,

grains de quartz et de glauconie; nodules de phos-
phate de chaux 1,00 III

Ammonites Botomagensis Def'r,
Ammonites varians Sow.
Ammonites Coupei Brg.
Seaphites aequalis Sow.
Nautilus radiatus Sow.
Avellana cassis D'Orb.

. Pleurotomaria sp.
Serpula vennes Sow.
Arca sp., Panopaca sp.
Echínoconus eastanea D'Orb.
Holnster subglobosus Ag.
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Holaster Trecensis Leym.
Spongiaires.

Zone ti Pecien asper lVb.

Grěs vert lL grains de quartz, avec cherts:
f) Grěs .
1') Sable avee gros nodules de gres .
d) Bane dur de grěs siliceux, eherts .
1') Grěs et nodules siliceux .
b) Chert .
a) Grěs dur silieeux .

Marne sableuso, vert foncé, avec quelques no-
dules de phosphate de chaux

Serpula sp.
Ostrea vesiculosa Sow.
Pecten asper (nombreux).
Holaster Brongniarti f Hébert,
Pseudodiadema ornatum Desor.

1,00 m
1,30 m
0,20 m
0,50 m
0,20 m
1,00 Ul

1,50 ln

Niveau de ln mer

V blízkém zálivu Hingstead bay je přístupen

základ:

Zoue li Ammonites inflaiu» lllb + IVa. Sables
nrgileux verts nvec'bancs de grěs lL la partie moyenne 15,00 /1\

Ostrea eonica Sow., Ostrea oolumba Lk., Janira
quadricostata Sow., Vermieularia coneava Sow.

28. Blaokdoum.

o tomto stanovisku Upper greensandu jednali jsme již
v 2. části své publikace při zoně lUb + IVa.

- J Warminster beds IVb.
Upper greensand I Blaekdown beds lUb + IVa.

Zdejší Grěs vert lL grains de quartz, svrchní to část Upper
gTP"lIsallllu čili Warminstor beds čili Zono a Pecten asper lVb,
chová větší množství zkamenělin u B II r r o i s e (ib. p. 70) :

Belemnites ultimus D'Orb,
Ammonitos Mantolli Sow,
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Ammonites Coupei Brg.
.Anu:oonites varians Sow.
Scaphites aequalis Sow.
.Nautilus laevigatus D'Orb.
Pleurotomaria Mailleana D'Orb.
Inooeramus striatus Mant.
Pecten asper Lamk.
Ostrea earinata Lamk.
Rhynchonella dimidiata Sow.
Rhynchonella Schlonbaehí Dav.
'ferebratella pectita Sow.
Discoidea subueulus Klein.
Holaster nodulosus Gold.
Catopygus columbarius D'Orb.
Cidaris ap.
Orbitolina concava Lk.
Mocnost této zony činí 7 m a patrem jejím jest opět

Chloritic marl Va: »Craíe dure, grise, avec grains de quartz
et de glauconie; II la base iI y a des nodules de phosphate de
ohaux.. Zkameněliny tytéž co v předchozích stanoviskách,
zejména Holaster subglobosus Ag.

29. Warminster.

' .. ,.

Octli jsme se v okrsku křídy, kde je typ anglické zony
II Pecten asper IVb, která sluje u anglických geologů: "War
mi'1lster beds« a jest, jak již uvedeno, svrchn í částí angliokého
Upper green.sandu. Stanovisko města Warminster ve Wiltshil'e
spadá do bývalého pobřeží mořského za doby křídové a blízko
na západ rozkládá se již terrain jurský a dále triasový. Proto
je přirozeno, že fauna pásma TVb oplývá faunou pobřežní, ze
jména četnými Echinodermy jako u Le Mansu ve Francii, též
v pobřežním Cénomanienu; avšak v pásmu současném IVb
v Le Mansu jsou druhy jiné, a 6 společných má Warminster
beds lVb s Le Mansem teprve s pásmem V a 2 společné s pás
mem VI + VII. Také ve Warminstru a okolí jsou aequiva
Ienty českých pásem obsaženy od lIla až po Xb; z nich vy
jmeme zde podle Bar I' o i se (ib. p. 58) Cénomanien.

Patro (le sommet): Zone II Inoceramus labiatus VlIT.
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Cénomanien.

1,00 ID

lma1,50m

0,20 m
0,30 m
0,50 m
0,50 ID

050 m,
0,10 m
0,40 ID

0,10 ID

050 m,
0,20 m
0,20 Ul

Zone a Belemnites plenus Vll. nepřístupna.

Zone tl Holnster subglobosus Vb + Vl. Chalk
marl. . 20,00 m

TurriIites costatus Lk.
Pecten lamínosus Mant.
Inoceramus striatus Mant.
Rhynchonella Martini Mant.
Terebratulina striata Wahl.
Micrabatia coronula M. Edw.
Poslední druh byl význačný v Va v Argone a v Aroe

mích, šel do Va a Vd ve Folkestone, zde jest ve Warminstru
v Vb + VI, a v Blanc Nez jde až do VII.

Zone Chloritic marl Va. N'ai pas Vll.

Zone a Peoten asper lVb. "Warminster bcds«,
o úhrnné mocnosti 6 m, má tyto vrstvy shora dolů:

13. Grěs gris et nodules siIiceux .
12. Sable gris vert, trěs fin, vert bleuátre
11. Grěs gris vert et silex .
10. Sable avec lentilles de grěs .
9. Sable vert foncé grossier trěs-glnueonioux,Peeten

asper
8. Grěs

7. Sable argileux gris verdiitre
6. Ligne ďargile brune ferrugineuse
5. Sable agglutiné trěs-fin, vert grisátre
4. Grěs gris .
3. Sable vert foncé, Pecten asper .
2. Grěs en bancs et grěs siIiceux (cherts) alternant

avec de petites veines de sable vert .
1. Couches remaniées

Základ (la base): Zone aAmmonites inflatus lUb + IVa.

Sables fins micacés gris verdiitre, avee banes de grěs

tendre, I'epaissenr ďenviron 20 m. Ostrea vesieulosa, O. co
niea, Area Fibrosa Sow.

Warminster beds lVb této lokality chová podle B a r
l' o i s e, D a v i d s o n a a W r i g h t a tyto zkameněliny:
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Peeten asper Lamk. Manil = IVb.
Pecten membranaceus N ilss.
Peeten laminosus ~nt.
Janira quadricostata Sow.
Ostrea vesiculosa Sow, Mans = IVb.
Ostrea canalioulata D'Orb,
Lingula subovalis Dav.
Argiope megatrema Sow.
Terebratella pectita Sow.
Terebriro&tra lyra Dav.
Megerlia lima D'Orb.
Terebratulina striata WahI.
Terebratula squamosa Mant.
Terebratula ovata Sow.
Terebratula obesa Sow,
Terebratula biplieata Sow. Maus = Cénom.
Terehratula oblonga.
Rhynchonella compressa Lk. Mans = V, VI + Vll.
Rhynchonella latissima Sow. Mans = VI + VII.
Bhynehenella suleata Park.
Rhynchonella grasiana D'Orb.
Rhynehonella Mantellana Sow.
Cidaris velifera Bronn.
Pseudodiadema Rhodani Ag.
Pseudodiadema Michelini Ag.
Pseudodiadema Benettiae Forb.
Pseudodiadema variolare Brg. Mans = V.
Eehinocyphus difficilis Ag.
Peltastes clathratus Ag. Mans = V.
Peltastes umbrella Ag.
Goniopygus peltatus Ag.
Goniophorus lunulatus Ag.
Salenia petalifera Ag. Maus = VI + VII.
Salenia Lorioli Wright.
Salenia Desori Wright.
Cottaldia Benettiae Kčn. Mans = V, Vl + Vl I.
Diseoidea subuculus Klein. Mans = V.
Bchinoconus castanea Brg.
Catopygus earinatus Goldf. Maus = Y.
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Holaster nodulosus Goldf.
Epiaster distinctus D'Orb.ř Mant; = lVb', V.
Nápadný je v tomto seznamu nedostatek Ammonitů a

gastropodů.

30. Urchfont u Deoiees.

Poněvadž v předchozím profilu nehylo přístupno pásmo
Va, citujeme ještě profil u Urehfontu, který leží sv. od pře

dešlého. Pásmo IVb má tu za základ spongility pásma lUb -t
IVa (ih. 60).

Zone li Holasier suboloboeu« Vb.

Craie blanc grisátre légěrement marneuse: Am-
monites varians. Nejspodnější ČlÚÍt . 5,00 m

Cl'!é pásmo Vb + VI má ve zdejším okolí moc-
nost 20 až 30 m (p. 62).

Chlorific marl Va.

Craie avec glauconie et phosphate de chaux, lit
de nodules de phosphate de chaux au milieu . 2,00 m

Craie avec points verts et grains de quartz a la
hase 0,50 m

Ammonites varians Sow.
Lit de foseiles en phosphate de chaux,
Ammonites curvatus Maut.
Ammonites varians Sow.
Ammonites Coupei Brg.
Arnmonitos Rotomagensis Defr.
Ammonites Mantelli Sow.
Nautilus pseudoelegans l D'Orb.
Pleurotomaria perspeetiva D'OI·h.
Arca Mailleana D'Orb.
Area Gallienei D'Orb,
Cardium Mailleanum1 D'Orb,
Cyprina quadrata D'Orb,
Inoceramus striatus Mant.
Ostrea vesicularis Lk.
Terebratulina striata Wahl,
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ZOlle li Pecten asper [Vb. Wanninster beds.

Sable vert avee quelques fossiles en phosphate
de chaux, en haut . 1,00 m

Lentilles dl' gres ealearifěre en ligno, gros sable
quartzeux . 0,10 m

Sable quartzeux vert foneě, un lit continu de
Pecten asper II la base . 1,50 m

Ravinement (voir le oroquis Fig. 6, p. 60), quel-
ques lentilles de grěs II la limite.

Sable vert plus clair environ 1,00 m
Vermicularia concava Sow.
Peeten orbieularis Sow.
Sable vert ft gros grains dl' quartz et glauconie,

miea 1,50 m
Peeten orbicularis Sow.
Ostren veaicu10sa Sow.
Bane de grěs glnuconifere trěs-irrěgulier, ma-

melonné 0,30 III

Sable vert ft gros graíns de glauconie et dl'
quartz transparent, miea :!,l~ m

PecteIi orbieularis Sow.
Ostrea vesiculosa Sow.

Základ (1a basl') : Zone II Ammonites inflatus.
Gaize de Devizes IIlb + IVa. Sable fin petite grains
de glauconie, grěs tendre mieacé (~aize-spongilit);

f ossiles rares . 10,00 III

Zone II Hoplites interruptus lIla. L'argile du Gault,

31. Hunstanion (Nortolk).

Není úmyslem naším srovnávati severoanglickou křídu

s českou křídou, již proto, že severoanglická křída podobá se
více severoněmecké křídě, kdežto česká křída podobá se více
bavorské, severofranoouzské, belgické i jihoanglické. Mimo to
se jeví v pobřežních usazeninách severoanglické křídy velká
nepravidelnost v někdejší sedimentaci vrstev, asi tak, jako
jsme to viděli v severním pobřeží belgické křídy, což u české

křídy neshledáváme. Patrně byl i zde tento okres křídy v Caru-
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bridge, Norfolku II Nordn za dob sedimentace neklidným jako
v Belgii. Některé zony křídové mají tu místy velmi malou
moeaost, někde chybí i několik zon, na př, lIla, IVb. Jť8tli

přece poukážeme na prom Barroisůu z Hunstantonu (ib. p.
157) v BZ. cípu NorColku, je to k vůli většímu bohatství fauny
v cěnomaaíenakýeh pásmech Va a VII, kterážto poslední zona
byla v jihoanglické křídě velmi chudá zkamenělinami.O těchto

okrscích severoanglické křídy zmínili jsme se již částeěně při

srovnání Basálních pestrých břidlic godulských v :Morav
ských Beskydách (čl. 36. a 37. v II. části této publikace) při

probírání zony II Ammonites inflatus lUb + IVa.
Patro (le sommetj : Zone a Inoeeramus labiatus de Der

singham.

Cénoma-nien.
Zone a Belemnites plenus VIJ.

Marne grise contenant une graudo qu mtité de petits
Braehiopodes . . 4 ID II :i m

Ammonites planulatus Sow. de Dersingbam.
Belemnites pleans Blainv.
Soalpellum,
Serpula subtorquata Mimst.
Serpula sexangularis Miinst.
Vennieu1aria umbonata Sow.
Inooeramus (rares),
Pecten lsminosus Mant.
Avicula Roxelana D'Orb,
Lima cenomanensis D'Orb,
Lima elongata Sow.
Plicatula inflata Sow.
Ostrea Lesueurii D'Orb.
Ostrea vesicularis Lk.
M8f!'RS Geinitai Schl.
Ki1lg'eD& lima D'Orb,
Terebratula semiglobosa Sow.
'ferebratula voisine de squamosa Mant.
Terebratulina rigida Sow.
Rhynchonella MlIrtini Mant.
Rhynchonella Mantellanll Sow.
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Rhynehonella Cuvieri f D'Orb,
Cyphosoma.
Cidaris uniformis Sorig.
Cidaris dissimilís Forbes, de Dersingham,
Holaster subglobosus Ag.
Salenia Austeni Forbes.
Onchotroehus serpentinus Dunc.
Banc de nodules roulés, colorés en jaune et en vert.

Zone cl Holasier subglobosus Vb + V J.

Craie dure, nombreux Inocérames . 0,75 m
Lit noduleux peu épais.
Craie dure blanche, en feuillets, avee petites

veines de marne grise entre les bancs . 4,00 lil

Plicatula inflata Sow.
Ostrea.
Inoeeramus striatus Mant.
Terebratula semiglobosa Sow.
Rhynchonella grasiana D'Orb,
Rhynchonella Mantellana Sow.
Cidaris dissimilis! Forbes,
Holaster subglobosus Ag.
V sousední Cambridge uvádí Barrois (ib. p.l54) mimo to:
Ptychodus polygurus Ag.
Lamna acuminata Ag.
Otodus appendieulatus Ag.
Enoplochytia.
Ammonites Mantelli Sow.
Peeten Beaveri Sow.
Ostrea vesícularís Lk.
Diseoidea cylindrica Ag.
Holaster Treeensis Leym.

Zeme a Plocoscyphia meandrina, Va supér-.

Craie grise sableuse, pétrie de fragments d'Tno-
eérames 1,00 rn

Ammonites Rotomagensis Defr.
Nautilus.
Vermicularia umbonata Sow.
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Spondylus lineatus Gold,
Spondylus striatus Gold.
Ostrea vesieularis Lk.
Ostrea pootinata Lam.
Plieatula inflata Sow.
Pooten Beaveri Sow.
Lima eenomanensis D'Orb.
Lima ovata Boom.
Kingena lima D'Orb,
Rhynchonella gras.ana D'Orb.
Terebratula semiglobosa Sow.
Discoidea cylindrica Ag.
Pseudodiadema varielare Cott.
Cidaris diseímilia Forb.
l<Jpiaster erassis8imus D'Orb. .,..,
Holaster subglobosus Ag.
Ploeoseyphia meandrina Bi;m.

Chloritic marl, Va infér. Banc li épo71ges.
Uraie tres-dure, nodules en haut . 0,40 ID

Pollieipes unguis Sow,
Serpula sp,
Inoceramus sp.
Avicula gryphaeoides Sow.
Ostrea sp.
Terebratula biplieata Sow.
Terebratula Dutempleana D'Orb.
Terebratula suleifera Morris.
Rhynchonella voisino de sulcata,
Terebratulina striata Wahl,
Holaster subglobosus Ag.
Holaster nodulosus Ag.
Cidaris vesioulosa Gold.
Spongia paradoxida W000.

Zone li Pecten asper IVb.
Manque,

í:áklad (Ia hase): Zone li Ammonites inflatus rrre + IVa.
(Viz část II. této publikace, čl. 36.)
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32. Beztwm zkamenělin ve slinité oblasti Cétlomanientl
v Anglopařížském OOssinu.

Aby se staly seznamy v předchozích profileeh způsobi

lejší ku porovnání s českým slinitým Cénomanienem i s obla
stí u Ll' Mansu a j., upravme přehledný seznam všech jeho
zkamenělin a k vlili úplnosti připojme k nim i ony druhy
z téže oblasti v severní Francii, o nichž jsme jednali již ve
své studii: Die Sudetisohe Kreideformation etc. 1. Bude tedy
seznam obsahovati oénomanienské zkameněliny z oblasti sli
nité z Argone, přes Ardeuy a Pas de Calaia až do Anglie, při

ěemž zona lVb bude často pískovcová jako v Čechách ve slinité
oblasti Cénomanienu.

Barrois. Price. Woods. Zahálka.
F = Francie severní. A = Anglie jižní.

V zoně ti Pecien asper [Vb.

Glaukonitická pískovcová aneb slinitá facie.
13 = Blackdown. D = Durdil' cove, L = Lulworth eove._..

W = Warminster.
Pisces et Beptilia,

Vertebres de poissons. A.
Otodus appendieulatus Ag. A. 1<'.
l.amna sp. A.
Ditrupa deforml'. 1<'.
Ichthyosaurus eampylodon Carter. A.
Ptychodus polygurus. Ag. 1<'.

Cephalopoda.

Nautilus expansus Sow. = Archiaeianus D'Orb. F. A.
Nautilus Largilliertianus D'Orb. F. A.
Nautilus elegans Sow. 1<'. A.
Nautilus subradiatus. F.
Nautilus laevigatus D'Orb. A. B.
Ammonites Mantelli Sow. 1<'. A. B.
Ammonites navicularis Mant. F. A.
Ammonites varians Sow. 1<'. A. též B.
Ammonites rotomagensis Defr. F.
Ammonites Coupei Bug. (var. de varians) 1<'. A. B.
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Ammonites laticlavius Sharpe. F. A.
Ammonites falcatus. F.
Ammonites Bochumensis. F.
Ammonites Cunningtoni. F.
Turrilites Bergeri. F.
Turrilites tuberculatus Bose, F. A.
Turrilites Gravesianus D'Orb. F. A.
Seaphites aequalis Sow. A. též v B. L.
Baeulites baeuloides D'Orb. F. A.
Hamites. F. A.
Anisoceras. A.
Ancyloceras. A. L.

Gastropoda,

Turritella cenomanensis D'Orb. (granulata Sow). Bel-
gie IVb. F.

Pleurotomaria Brongniartiuna D'Orb. F', A.
Pleurotomaria Guerangeri. F.
Pleurotomaria cf. perspectiva Sow. F. A.
Pleurotomaria Gaultina D'Orb. F. A.
Pleurotomaria Rouxii D'Orb. F. A.
Pleurotomaria Dumonti. F.
Pleurotomaria Mailleana rro-s, A.
Rostellaria varicosa. F.
Rostelluria inornata rro-e, ]<'. A.
Rostellaria. A. L.
Turbo Mulleti. F.
'I'roehus cancellatus Seeley.ř F. A.
Solarium Thirrianum D'Arch, F. A.
Solarium Boehatianum D'Orb. ]i'. A.
Avellana cassis D'Orh. ll'. A. též v L.

Lamellibranehia.

Lingulu subovalis Dav. A. W.
Avieula gryphaeoides Sow. F. A.
Avicula anomala Sow. F. A.
Argiope mogatrerna Sow. A. \V.
Plieatula sigillina Wood. F. A.
Plieatula inflnta = Pl. pcctinoide« Lam. Sow. F. A



Kříd. útvar v záp. bassluu anglopaříi8kém ft v Cechách. 95

Plicatula nodosa, F.
Area Gallienei D'Orb. }<'. A.
Area echinata D'Orb. A. L.
Area Passyana D'Orb. }t'. A. též L.
Area Mailleana D'Orb. lt'. A. též L.
Arca carinata. F.
Trigonia seabra muk. }<'. A. L.
Trigonia Vicaryana. F ..
Trigonia cf. Constanti. F.
Cardita dubin Sow. , A. L.
Cardita sp. F. A.
Cardiurn ventrieosum D'Orb, L.
Isoeardia cf. obesa, F.
Astarte sp. F.
Venus Botomagensis D'Orb.ř L.
Venus faha Sow. F.
Cyprina consobrina D'Orb, L.
Cyprina quadrata D'Orb. A. l<'.
Cyprina Ligeriensis, F.
Panopaea Roemeriř F.
Pinna sp, F.
Gastroehaea (Serpula) amphisbaeua (loldf. 1<'.
Inoceramus virgatus Schliit. F. A.
Inoeeramus striatus Mant. F. A. též v ll.
Inoeeramus orbicularis Miinst. F. A.
lnoceramus eoneentrieus Park. A.
Spondylus! (Avicula) oeeultus Goin, L.
Spondylus Omalii D'Arch. L.
Spondylus striatus Goldf. F. A.
Spondylus latus Sow. F.
Janira (Vola, Preten) quadricostata So;. W. L. F .
•Ianira (Vola, Pecten) quinquecostata Sow., D'Orh, F. A.
•Janira cometa, F.
Peeten asper Lam. F. A. t(.ž v \Y. R. L.
Peeten depressus. F.
Peeten Ga1liennei. F.
Peeten eurvatus Gein. F.
Peeten elongatus Lamk, F. A. též L.
PI'!'Íen snbaratus Lamk, F.
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Pecten hispidus Gold. F. L.
Peeten serratus, F.
Pecten subinterstriatus D'Areh. F.
Pecten membranaceus Nilss. F.· \Y.
Pecten laminosus Mant. F. A. též W.
Pecten Rotomagensist F.
Pecten multicostatus, F.
Pecten orbicularis Sow. A.
Lima simplex. F.
Lima ornata D'Orb. F. A.
Lima semiornata D'Orb. F. A.
Lima Astieriana D'Orb. L.
Lima Arehiaeinnn Com. et BrL
Lima globosa Sow. A.
Ostrea undata Sow. F. A.
Ostrea cf. digitata, F.
Ostrea plicatula. F.
Ostrea lateralis Lam. F. A.
Ostrea sigmoidea. F.
Ostrea haliotoidea. F.
Ostrea Lesueuri D'Orb. I". A.
Ostrea phylIidiana. F.
Ostroa Ricordeana. F.
Ostrea reeurvata (var. de eonica). 1<'.
Ostrea coniea Sow. F. A. též vL.
Ostrea eolumba Lk. j<'. A.
Ostreu nummus, F.
Ostrea eurinata Lam. F. též B. D.
Ostrea vesicularis Lam. (hippopodium Nilss), F. A.
Ostrea vesieulosa Sow. F. A. též W. L.
Ostrea canaliculata D'Orb. A. též W.
Ostrea peetinata Lamk. A.

Brachiopoda.
'I'ereoratula semiglobosa, 1<'. A.
Terebratula squamosa Mant, F. \V.
'I'erebratula ovata Sow. VV.
'I'erehratula obosa Sow, W.
'I'erobratula biplieata How. F. W.
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Terebratula Dutempleana D'Orb. F.
Terebratulina striata Mant. (chrysalis Schloenb.). Ji'. W.
'I'erebratulina graeilis Sohloth. F.
Terebratulina rigida Sow. F. L.
Terebratella peetita Sow. F. W. B. 1...
Terebrirostra lyra Daw. ·W.
Kingena lima Defr. D'Orb. F. A.
Crania. A.
Bhynehonella Mantellana Sow. W.
Rhynchonella Martini Mant. }1'. A.
Rhynchonella. L.
Rhynehonella Toillieziana. F.
Rhynehonella compressa Lam.k. F. W.
Rhynchonella latissima Sow. W.
Rhynchonella sulcata Park. W.
Rhynchonella grasiana D'Orb. W.
Rhynchonella Schlěnbaehi Dav. B. F.
Rhynchonella dimidiata Sow. B.
Rhynohonella oblonga. W.
Rhynohonella Dutempleana D'Orb. A.
Rhynohonella nuciformis. F.
Magas Geinitzi Schlěnb. }1~.

Ver:mes.

Vermieularia umbonata Sow. }1~. A.
Vermioularia ooneava Sow. A. též v TJ.
Serpula difforme Dix. L.
Serpula gordialis Schl. J.'. A. též L.
Serpula lombrieus Defr. F. A.
Serpula cf. sexangularis. F.

Crustacea.

Policipes rigidus Sow. }1~. A.

Echinodermata.

Cidaris vesieulosa Gold. F. D.
Cidaris uniformis. F.
Cidaris sp. B.
Oidaris hirudo, F.
7
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Cidaris dissimilis 1"orl)('s. F.
Cidnris uniformis. F.
Cidaris Sorigneti. F.
Cidaris velifera Bran. W. L. D.
Holaster nodulosus Gold. A. též v D. B. W. L.
Holaster sp. F.
Holaster Brongniarti t Héh. A. též v L.
Holaster suborbicularis Brong.ř D.
Epiaster distinctus D'Orb. W.
Epiaster crassissimus D'Orb. A. 1<'.
Pseudodiadoma Rhodani Ag. W.
Pseudodiadema Miehelini Ag. W.
Pseudodiudema Benettiae Forb, W.
Pseudodiadema variolare Brong, Cott. F, W.
Pseudodiadema ornatum Des. A.
Eehinoeyphus difficilis Ag. W.
Peltastes clathratus Ag. D. W.
Peltastes umbrella Ag. W.
Goniopygus peltatus Ag. W.
(Ioniophorus lunulntus 1\g. "',
Caratomus rostratus Ag. D.
Cardiaster fossarius Forb" L.
Salenia petalifera Ag. 'V.
Saleuia Lorioli Wright. W.
Salenia Desori Wright. W.
Cotaldia Bonettiae Kenig. W.
Discoidea subuculus Klein. F. A. též v D. 1... ll. W.
Discoiden minima Ag. A.
]<A:hinoconus eastanea Brg. ·W.
Catopygus carinatus Goldf. 'V.
Catopygus columbnrius J)'Orb. ll. L. D.
(llyphrx-yphus radiutus Des.' L•
•\stéries. L.

Anthozou.

~ri('rabatia eoronula M. }<~dw. }<'.

Porifera,
Stauromona (Onehotropus) Cnrteri Sollas, F. A.
Stnuromonn 10hal11 Sollas, A.
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Rylospongia sp, Sollas. A.
Ploeoseyphia maeandrina Leym. A.
Eponges. L.
Spongiaires. A. F.
Ve slinitých faciíeh Cénomanienu bývá nejhlubší glau

konitická zona lL Pecten asper IVb často písčitá. Blíží-li Sl'

vrstvy její k bývalému pobřeží křídy, přibývá jí druhů fau
ny, které milovaly pobřežní okrsky. Jsou to zejména druhy
Echinodermat. Proto jsme je zvláště vyznačili, abychom na
ně upozornili. Lulworth cove = L, Durdle cove = D, Black
down = B, Warminster = W.

V Barroisově Assise a Holaster subglobosus
Č i I i v s o u pás m í V + VI + VII.

Slinitá, slinitojílovitá až křídově slinitá faeie.
Zkratky: a = Va. b= Vb +VI +VII.
F = Francie severní. A = Anglie jižní a Blanc-Nez.

Reptilia.

Ichthyosaurus campylodon Carter. A. a.
Acanthopholis horridus Huxley. A. a.

Pisees,

Ptychodus polygyrus Eg. A. b.
Ptychodus decurrens Ag..\. b, F. F. b,
Ptychodus mammillarís Ag. F.
Ptychodus F. b.
Corax heterodon = faleatus Ag. A. b.
Corax pristodontus Ag. b ,
Ischyodus sp, A. b.
Lnmna subulata Ag. A. b.
Lamna raphiodon Ag. F.
Lamna. A. a. F', b.
Maeropoma Mantelli F. F. b.
Macropoma sp, A. b.
Oxyrhina Mantelli Ag. A. b. F.
Oxyrhina F. b.
Pisodus sp. A. b.
Notidanus microdon Ag. A. b.
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Coprolites, vertebre etc. A. a. b,
Beryx sp. A. b.
Otodus. A. a.
Otodus appendieulatus Ag. F. b.
Odontaspis. A. a.
Stauroeephalus lanciformis Harlan. A. a.
Edapbodon sp, A. a.

Cephalopoda.

Nautilus elegans Sow. A. a. b.
Nautilus Deslongchampsinianus D'OrIJ. A. b.
Nautilus radiatus Sow. A. a.
Nautilus pseudo-elegans l)'Orb. A. a. b.
Ammonites varians Sow. A. a. u. F.
Ammonites Rotomagensis Defr. A. a. b, F.
Ammonites Mantclli Sow. A. a. b, J!'.
Ammonites cenomanensis D'Orb, A. a.. IJ.
Ammonites Austeni Sharpe. A. b.
Ammouites Gentoni Dek (Mantelli Sow. u ReUSSllJ

A. a. b.
Ammonites faleatus Mant. A. a. b.
Ammonites curvatus Mant, A. a.
Ammonites lewesiensis Mant. (peramplus Mant.), A. h.
Ammonites Coupei Brong. A. a. b.
Ammonites Sussexiensis Maut, A. b.
Anunonites Vecteusis ShnIJ. A. u.
Ammonites navieularis Mant. (Mantelli Reuss). A. a.
Ammonites Cunningtoni var. cornuta. A. b,
Turrilites tuberculatus D'Orb, F. A. a. b.
Turrilites costatus Lamk, F. A. a. b.
Turrilites Schcuchzerianus Bosqu. lL a. b.
Hamites simplex D'Orb. A. a.
Hamites. A. b. (Vll).
Seaphites aequalis Sow. A. ll. b.
Ancyloceras. A. b.
Baeulites baculoides D'Orb. A. b.
Baculites. A. a.
Actinoeamux (Belemnitcs) plenus maill. F. Va, VII.

A. b. (Vd, VII.).
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Gastropoda.

Pleurotomaria sp. A. a. b,
Pleurotomaria cf. funata Reuss. F,
Pleurotomaria seriatogranulata Goldf. A. b.
Plourotomaria perspeetiva D'Orb. A. a.
Cerithium fasciatum Roem. F.
Cerithium Lallierianum P. et C. A. b.
Cerithium trimonile Mich. A. b,
Trochus Requinianus D'Orb. A. b.
Avellana cassis D'Orb, A. a.
Fasciolaria Roemori Reuss. F.
Rostellaria subulata Beuss, F.
Rostellaria Pricei Woodw. A. b.
Aporhais Mantelli Gardn. A. b.
Natiea sp, A. a. b. F. a.
Solarium dentatum D'Orb. F. a.
Solarium sp. A. a. b.
Ornithopus oligochila Gardn.•\. b.
Ornithopus paohysoma Gardn. A. b.
Dimorphosoma doratochila Gardn. A. b,
Dimorphosoma opeatochila Gardn. A. b.
Dimorphosoma spathochila Gardn. A. b.
Turitella sp, A. b.
Fusus sp. A. b.
Scalaria Dupiniana D'Orb, b.
Turbo Guerangeri D'Orb. I<~. a.
Turbo Triboleti P. et C. A. b.
Voluta semiplicata A. b.
Dentalium medium Sow. A. b.
Dentalium deforme Dix. F. I". a.
Dontalium polygonum RPlL~S. I".
FATlarginula Gresslyi P. et C. A. h.

Lamellibraneh ia.
Inocoramus striatus Mant. A. a. h.
Tnoeoramus sp. I<~. F. a.
Area Mail1eana D'Orb. A. a.
Arca Galliennei D'Orb. A. a.
Area fibrosa Sow. A. a. b.
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Arca nana D'Orb. A. b.
Area carinata Sow. A. b.
Gastrochaena (Serpula) amphisbaena Gold. A. b. F.
CardiUI11 Mailleanum t D'Orb. A. a.
Lucin.a sp, F. a.
Cyprin.a quadrata D'Orb, A. a.
Panopaea sp. A. a. b,
MytHus sp, nov. A. n,
Pholadomya decussata Phil. A. a.
Cardita tenuicosta Sow. A. b.
Cardita sp. A. a.
Cardita Cotteani D'Orb, F. a.
Nucula pectinata Sow. A. b.
Anomya cf. forata J<'.

Avicula sp. F. a.
Avieula gryphaeoides Sow. A. b.
Spondylus latus Sow. A. a.
Spondylus Dutempleanus D'Orb, A. a.
Spondylus striatus Goldf. 1<'. j<'. a,

Spondylus spinosus Goldf. F.
Spondylus duplicatus Goldf. F.
Plicatula Barroisi Peron. 1<'. a.
Plicatula sigilina Woodw. A. u. b. F.
Plicatula inflata Sow. (= pectinoides Sow.) A. a. b.

"'. F1.' • a.
Plicatula nodosa Duj. F. F; a. A.
Sphaerulites cf. Sharpei. F. a.
.Ianira aequicostatu Lk. A. b.
Janira quinquecostata Sow. A. b. F .
.Ianira quadricostata Sow. D'Orb. A. b. F. F. a.
•Janira corneta D'Orb, F. a.
Lima parallela Sow. A. b.
Lima globosa Sow. A. b.
Lima aspera Mant. A. b,
Lima elongata Sow. A. b. j<'.

Lima semiornata D'Arch. A. ll. b. F. a.
Pecten companionsis D'Orb, F. a.
Pectcn membranaceus Nilss. A. b. F. a.
Peeten Dutcmplei D'Orb. F. a.



Kříd. útvar v záp. bassinu anglopařfšskéma v Ůechách. 103

Pooten dopressus Miinst. A. b. F. F. a.
Peetea Beaveri Sow. A. b.
Peeten laminosus Mant. A. b. F. F. a.
Pecten lamin, var. orbieularis Sow. A. b.
Peeten elongatus Lam. A. b. F. a.
Peeten Baulianus ř D'Orb, A. b,
Peeten asper Lam. F.
Pooten hispidus. F.
Pecten cf. multieostatus. F,
Pecten curvatus Gem. F.
Ostrea semiplana Sow. (sulcata) 1<'. li'. b.
Ostrea vesieularis Larnk. A. a. b. F. F. a.
Ostrea hippopodium Nilss. (vesicularis) F.
Ostrea vesiculosa Lam. F. a.
Ostrea haliotoidea Sow. Ji'. A. b. F. a.
Ostrea columba Lam. F.
Ostrea coniea Sow. A. a.
Ostrea canaliculata D'Orb. A. a. F. a.
Ostrea Rauliana D'Orb. A. b.
Ostrea Normaniana D'Orb. A. b.
Ostrea frons and var. carinata Park. A. a.
Ostrea Lesueurii D'Orb. A. b. F. F. a.
Ostrea Naumanni Reuss. A. b. F. F. a.
Ostrea lateralis Lam. A. b. F. F. a. b.
Ostrea signoidea Reuss. F.
Ostrea cf. curvirostris. F. a.
Ostrea carinata Sow. F. a.
Ostrea RicordeanaT F,
Ostrea plicatula. F.
Ostrea phyllidiana. F.

Braohiopoda.

Terebratula semiglobosa Sow. A. a. b. F. F. a.
Terebratula disparilis D'Orb. F. a.
Terebratula obesa, F.
Terebratula striata Wahl. (chrysalis Hr·hl.) A. a. h. I". a.
Terebratula squamosa Mant. A. a. b.
Terebratula areuata Rom, A. a.
Terebratulina striata Wahl. A. a. b, F.
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Terebratulina gracilis Schloth. F. F, b.
'I'erebratulina rigida Sow. F. A. b. F. a.
'I'erebratella, A.. b.
Terebratella pectita D'Orb, F. a.
Magas Geinitzi Schlěnb. F. A. b. ]<'. b.
Kingena lima D'Orb, F. A. a. b, F. a.
Rhynchonella Martini Mant. A. a. b. F. F. a.
Rhynchonella Mantelliana Sow. A. a. b, F.
Rhynchonella pisum Sow. F. a.
Rhynchonella grasiana Sow. A. a. b. F.
Rhynchonella dimidiata Sow. A. a.
Rhynchonella Cuvieri D'Orb. F. F. a.
Rhynchonella compressa Lam. F. a.
Rhynchonella Lamarcki D'Orb. F. a.
Bhynehonella Toillieziana.. F.

Crustaeea.

Pollieip('l'; glaber Rom. A. b.
Pollicipcs Bronni Roem. F. a.
Flnoploclytia susscxiensis Mant. A. b.
Palaega Carteri, Woodw. A. b.
Hoploparia sp, A. b.
Crab sp, A. b,

Vermes,

Vermicularia umbonata Sow. A. a. b. F. F. a.
Serpula subrugosa. F.
Serpula planorbis Gein. F. a.
Serpula sexangularis Miinst. F. a.
Serpula annulata Dix. F. A. b,
Serpula vermes Sow. A. a.
Serpula subrugosa Miinst. A. b. F. a.

F..ehinodermatn.

Ciduris dissimilis Forb. A. b. ]<'. F. a.
Cidaris vesiculosa Goldf. A. a. b. F. F', a.
Cidaris hirudo. .1<'.
Cidaris essonensis Sehliit, F. a.
Cidaris uniformis. F. F. a.



Kříd. útvar v záp, bassinu anglopaěížskéma v Oecháeh. 105

Cidaris Sorigneti Des. F.
Epiaster crassisimus D'Orb, A. b.
Epiaster distinctus Ag. (teste Barr.) F. a.
Epiaster. A. a.
Holaster trecensis Leym. A. a. b.
Holaster sp, F. F. a.
Holaster subglobosus Ag. A. a. b.
Pseudodiadema variolare Cott. A. b, F.
Pseudodiadema ornatum Goldf. A. b.
Discoidea cylindrica Ag. A. b.
Discoidea subuculus Ag. A. a. b. F. F. a.
Discoidea minima. F.
Echinoconus castanea D'Orb, A. a.
Hemiaster hufo Brongn, A. b. F. a.
Hemiaster Morrisii Forb. A. b.
Goniaster mosaicus Forh. A. b.
Peltastes clathratus Ag. A. b. F. a.
Salenia Clarkii Forb. A. b.

. I

Salenia Colleti Lam. F. a.
Ditrupa (Dentalium) deformis. F.
Ophiura. A. b.
Tiarella Schliiteri D'Loriol. F. a.
Apiocrinus elliptieus. F.
Asteries. F.

Anthozoa.

Micrabatia (Asteroseris) coronula M. Edw. A. h. F. a.
Porosphera globosa Hag, F. a., Tragos F.

Porifera.
Ploeoseyphia mueundrina Roem. A. a.
Dendrospongia fenestralis Roem. A. a.
Chenendopora. F. et autres épungos. A. a. F.

33. W oodsovy Lamellibramchie v Cénomanienu .Anglie vůbec.

W o o d s zpracoval Lamellibrnnchie anglické kř idv
v díle: Cretaceous Lamellihranchia of England. 191:3. I, II.
441-448. Zde uvádí v Cénomanienu mnoho druhů, které jsou
obsaženy i v českém Cénornanienu ; proto bude dobře, když si
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jeho cénomanienských druhů povšimneme. K vůli krátkosti
označíme jeho zony, v niehž druhy vykazuje, takto shora
dolů:

Zone of Holaster subglobosus Vit -+- VI + vn = z.
Zone of Sehlónbachia varians Vrl = y.
Zone of Pecten asper IVb = x.

Anomia papyracea D'Orb, z - transversa Seel. y

Barbatia (Arca.) Galliennei D'Orb, y - vendinousis
O'Orb. y

Grammatodon (Arca) carinatus Sow. y
Trigonoarca Passyana D'Orb. xy
Cueullaea Maillcanu D'Orb, xy - obesa Piet. et R. y
Isoarca obesa D'Orb. y
Peetuneulus euglyphus W0008. Y
Trigonia aliformis Park. x - carinata Ag. x - eosti

gem Lye. y - crenulata Lam. y - erenulifera Lyc. y - de
bilis Lye. y - dunseombensis Lyc. y - Meieri Lyc. y - pen
nata Sow. y - sulcataria Lam. xy - Vieariana Lyc. y

Modiola ligeriensis D'Orb. y - reversa Sow. xy - Gue-
rangeri ř D'Orb. y

Lithodomus rugosus ř D'Orb. y
Septifer lineatus Sow. xyz
Myoooncha eretacea D'Orb. y
Spondylus Dutempleanus D'Orb, y - latus Sow. z -

striatus Sow. xy
Plicatula inflata Sow. xyz
Dimyodon Nilssoni Hag. y

Peeten orbieularis Sow. xyz - donensis \VoOOs x -
curvatus Gein. y - dubrisiensis Woods yz - olongatus Lam.
xyz - fissieosta Etb. yz - MilIeri Sow. x - Puzosianus
Math. y - Robinaldinus D'Orb. xy - subacutus Lam. yxT 
arlesiensis \VoOOs yz - asper Lam, xy - Beaveri Sow. yz 
aequicostatus Lam. xy - eometa D'Orb. xy - quadricostatus
Sow. x - quinquecostatus Sow. xy - sexcostatus Woodw. yz

Ostrea eanaliculata Sow. xyz - eunabula Seel. y - dilu
viana L. xyz - incurva Nilss. yz --- vesicularis Lam. xyz -
vesieulosa Sow. xy
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Exogyra columba Lam. xy - conica Sow. xyz - digi
tata Sow. x

Lima aspera Maut. yz - canalifera Goldř. x - Gallien
nei D'Orb. y - scabrissima Woods x - subovalis Sow. xy 
vectensis Woods x - globosa Sow. xyz - Meyeri Woods xy
- semiornata D'Orb. xy - clypeiformis D'Orb. x - cantabri
giensis Woods y - elongata Sow. yz - elong. var. oohinata
Eth. z - intermedia D'Orb. x - Beiehenbaehi Gein. xy 
rapa D'Orb. xy - tecta Goldf. y - Fittoni D'Orb. y - sub
aequilatera1is D'Orb. x - eomposita Sow. x

Pteria dubia Eth. z
Arcellina gryphaeoides Sow. xyz
Gervillia haldonensis Woods x
Inoceramus Crippsi Mant. xyz - Crip. var. reachensis

Eth. yz - Etheridgei Woods xyz - pictus Sow. yz - tenuis
Mant. yx'

Pinna dooussata Goldf. y
Pinna tegulata Eth. z
Cardita Cottaldina D'Orb, y
Crassatellites vindinnensis D'Orb, y
Anthonia eantianař Woods x
Cyprina ligeriensis D'Orb, yxT
Cyprina quadrata D'Orb. xy
Mutiella rotundata D'Orb, y
Unicardiumf Mailleanum D'Orb. y
Unicardium ringmeriense Mant. y
Cyprimeria rotomagensis D'Orb. y
Protoeardía Hillana Sow. y
Gyropleura eornueopins D'Orh. y
Durania Mortoni Mant. yz
Solecurtust Actaeon D'Orb, y
Panopaea mandilula Sow. J
Turnus' amphisbaena Goldf. yz
Anatina sp. y
Thraeia carinifera Sow. y
Pholadomya decussata Mant. yz
Goniomya Mailleana D'Orb. y
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34. Cénomanien v české křídě.

Ceský Cénomanien IVb + V + VI + Vll má tutéž
stratigrafickou polohu v řadě křídových etáží a zon jako Cé
nomanien v anglopařížském bassinu. Má za základ (la base)
tutéž spongilitovou faeii zony II Mortoniceras inflatum
llIb + lVa a za patro (le sommet) tutéž slinitou facii
pásma II Inoceramus labiatusVIII. I v' tom je viděti

souhlas, že v Čechách, kde se usadilo slinité pásmo
VIII v hlízkosti pobřeží, na příklad při Žernoseckém sou
ostroví z okolí Třebenic přes 'I'řibliee II Měrunice k Leneši
cům, aneb od Velichovek přes Hořicko k Zelezniei u Jičína,

má ve svých slinitých vrstvách často hromadné seskupení
jehlic spongií, tak že nabývá z části neb zcela rázu spongili
tového, právě tak, jako při známém pobřeží křídy v širsun
okolí Ll' Mnnsu ve Francii, O tom pojednáme v budoucí studii
sv{> o Turonienu.

35. Fucie 'Útesové a písčité v české křídě.

'rakovou facii Cénomanienu, jakou jsme poznali v okolí
Ll' Mansu, která by spočívala následkem transgrese úplně na
cizím útvaru (vápenec Jury) a vykazovala zvláštní faunu
pobřežní, podobnou útesové Iacii, my v českém Cénomanienu
IVb až VII vykázati nemůžeme. U nás v čoohách, ta.k jako
na Moravě, nebylo »t r a n s g r e s e e é n o ma n i e n s k é«,

nýbrž prvé vrstvy Cénomanienu IYb II Pecten asper usazo
valy se pravidelně nu předchozí Albionské l'táži, a to na
svrchní zonč II Mortonieeras inflatum IVa jako v severním
bassinu unglopařížském.

Velmi skrovné lokality českého Cénornanienu, kde se
vrstvy usazovaly při samém pobřeží rulovém a porfyrovém,
při Žl'l'uosepkém souostroví, v přfkrých stráních Oparenského
údolí, pak v okolí Chrášfnn, v Milešovském pruhu v okolí mi
lešovského 8ibeníku, jsou sice rázu útesového, s útesovou
faunou cénornanienskou, omezují se však jon na styk s ně,

kdejší strání rulovou neb porfyrovou, bývaj] jen přílešitostnč

přístupné, nepatrné rozlohy, jako u Chráštan a u Milešova,
tak že neposkytly příležitosti k důkladnému výzkumu a tím
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i k srovnání s krajem u IJe Mansu, kde beztoho panovaly za
času Cénomanienu jiné přírodní poměl")'.

Tak na př. pásmo s Pecten asper IVb na vysočině Dobrý
(Z ah. Ces. Středohoří, 1. 103) přiléhající k rule, prostoupené
porřýrem křemenným, složeno je ze silici tu spongilitového a
má za základ písčitý spongilit (gaize) svrchní části zony
a Mortonieeras inflaturn IVa. Zde má útesová facie IVb (ib.)
tyto zkameněliny:

Exogyra lateralis Beuss (vh)
Exogyra columba Sow. (zř)

Cidaris vesieulosa Goldf. (zř)

Cratieularia subseriata Gein, (h)
Diplodictyon heteromorphum Reuss sp, (zř)

U Milešova (ib. s. 112) je při rule útesová facie pásma
IVb s pískovcem glaukonitickým, spongiovým a se spongili
tem glaukonitickým, obsahující:

Exogyra lateralis Reuss.
Ve styku s rulou je vápencová brekcie lasturová Sl'

zlomky
·Ostreí, korálů, rudistů,

Cidaris Sorigneti Desor
a druhy jako v předešlé lokalitě.

U Chršštan (ib, 114, 115) má útesová facie pásma IVb
při rule a porfyru křemenném spongilit silieitový. Chová
mimo již uvedené druhy ještě:

Arca sp.
Lima toota Goldf.
Lima multieostata Gein.
Pecten laeois Nilss.
Pecten Dujardinii Rom,
Ostrea semiplana Sow.
Mocnost pásma IV b je v okolí Žernosek 5 m, u 'l'eplé

8 Dl, u Třiblic 6 m; tedy taková, jako v jižní Anglii, kde se
mocnost jeho pohybuje ponejvíce mezi 4 a 8 m.

Tam, kde v blízkosti těchto útesových facií pásma IVb
jsou zachovány vyšší vrstvy, tam náleži soupásmí Važ VIJe,
Assi.se ji Holaster subglobosus u Bar r o i s e. Nelze je roz
členiti v jednotlivá pásma jako to bylo možno v okolí Ripu,
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Složeny jsou z měkkých šedých slínů jako v severní Francii
a jižní Anglii. Na Netluck:ém vrehu u Třebenic naměřili jlUIle
jich 46,1 m. Jsou bohaty mikroskopickou faunou. Z včtších

zkamenělin uvádíme (ib. s. 142) :
Osmeroides Lewesiensis Ag. (Va)
Inoceramus Brongniarti Sow.
Pecten palehellus Nilss,
Exogyra lateralis Re',88.
Ostrea semiplana Sow.
Ostrea hippopodium Nilss,
Terebratulina graeilis Schloth.
Terebratulina striatula Mant.
Rhynchonella plicatilis Sow.
Serpula.
Ostny ježovek.
Cythere. Bairdie.
Pleurostoma bohemicum Zitto
Achilleum rugosum Roem.
Většina všech uvedených zkamenělin z oboru IVb až

VII je také domovem v Cénomanienu bassinu anglopafíž
ského, jmenovitě ve slinitých oblastech jeho.

Máme sice v severních ('t-chách a přilehlém Sasku v po
břežních okrscích a jeho rozsáhlých deltách též pískovcové
vrstvy v celém Cénomanienu 1Vb až VII jako u Le Mansu,
ale s tím rozdílem, že mají tmel kaolinický, kdežto u Le Mansu
mají tmel vápencový, jejž nabyly z vápence jurského. Proto
jsou vrstvy u Le Mansu bohaty zkamenělinami, kdežto české

vrstvy chudy. Také transgrese Cénomanienu na cizím útvaru
(jura) přivodila do Le Manských vrstev více druhů fauny
nežli do vrstev českých, které nejsou v trangresi na cizím
útvaru, nýbrž na svém základu vlastním, na zoně IVa.

Jako příklad k srovnání vrstev uvedem sled Cénoma
nienu na Děěínském Sněžníku (Z ahá I k a: Severočeský ňtv.

kř. 1916, s. 18-20), kde má Cénomanien IVb až VII úhrnnou
mocnost asi 130 m, tedy podobnou velikou mocnost jako u IJ€'
Mansu.

Patro (Je sommet). Pásmo II Inoceramus labiatus VIII.
Kvádrový pískovec křemitý s Inoeeramus labiatus,
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.-1ssise ti Holaster subglobosus V-VII O mocnosti asi 120 m.

Trig. bod 628,4 m n. m.

Pásmo VII. Pískovec k a o l i n i e k ý, deskovitý,
velmi jemnosrnný, o slabé mocností.

P í s k o v I.' C k vád r o v Ý kře m i t ý r h y n c hon \J I
lov)', jemnozrnný s hrubším zrnem. Při 600 m n. m,

Rhynchonella plieatilis Sow. často hromadně. Také
v okolí Itipu je pásmo VII bohato Rhynch. plic.

Exogyra columba Sow. (h)
Fucoides. (h)
P á s m o Vh + VI. Nepřístupnépí s k o vcov é v 1'8 t

v y mezi 520--590 m n, m, V dojní polovici povalují se tlusté
hnědé desky pískovce s bohatým limonitickým tmelem.

Pás m o Vd 8 o Uv r 8 tví 2. P í s k o v e (' g I a u k 0-

II i ti c k Ý 8 k a o I i n e m, deskovitý, pórovitý.
Oxyrhina Mantelli Ag. (zř)

Corax heterodon ReU88. (zř)

Nautilus sp,
Aeanthoeeras Schliiterianum Laube et Br.
Rostellaria cf. Reussi Gein. (zř)

Bostellaria cf. Buchi Goldf. (zř)

Natiea sp. cf. lamellosa Roem. (Zl')
Natica Gentii Sow. (zř)

Patella ineostans Gein. (zř)

Gastropody vyznačují pásmo Vd také v okolí Ripu a VP

Folkestone,
Panopaea gurigitis Brongn, (zř)

Lucina lenticularis Goldf. (zř)

Pectunculus lens Nilss. (zř)

Arcll. subglabra D'Orb, (zř)

Inoeeramus Bronguiarti Sow. (h)
Pecten (Vola) quadrieostatus Sow.
Pecten (Vola) quinquecostatus Sow. (zř)

Pecten sp, cf. pulehellus NiI8S. (ař) je zvláště význačný

pro pásmo V. v okolí Řipu.

Pecten curvatus Gein. (zř)

Lima pseudoeardium Beuss. (sř)

Lima elongata Sow. (zř)
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Lima Sowerbyi Gein. (zř)

Spondylus spinosus Sow. (zř)

Ostrea hippopodium XiII'B. (zř)

Ostrea semiplana Sow. (h), Tato je v)'znaěná svou hoj
ností i pro pásmo V v okolí Ripu,

460 m n. m.
Pás m o Vd s o u v r S tví 1. P í tl k II v I' cgI a u k o n i

t i e k Ý s k a o I i n I' m aneb p í s k o vel' jíl o v i t é, desko
vité, pórovité, póry po jehlicích spongií. Činí dojem písčitých

slínů. V oboru jeho vroutky jako v okolí Ripu. V něm jl'
vložka k vád l' o v é hop í s k o v cer h y n e h on e II o véb o
jako v témž borizontu v okolí Ripu. Y tomto souvrství jsou:

Rbyncbonella bohemiea Sehlěnb. (naše Rb. plicatilis
SIlW.) (vh). Zastupuje Mantellianu z Folkestone,

Exogyra columba Lam. (b)
Pecten Dujardinii Room, (h)
Peeten curvatus Gein. (zř)

Pecten (Vola) aequicostatus Lam. (sř)

Lima pseudocardium Reuss. (h)
Inoeeramus Brongniarti Park. (h)
Area subglabra D'Orb. (zř)

Protoeardia hillana Sow. (zf)

Zoue tl Pecte II asper [Vb o mocnosti 10 až 15 11/.

K vád l' O V Ý p í s k o ve c bud tl tmelem kaolinickým
nebo Iimonitiekým, jemný až hrubozrnný. Pórv vyplněné hy
drátem železitým budou pozůstatky po zvětralém glaukonitu.
V sousedství Sněžníku je místy glaukonit ještě zachován.

Acanthocoras Schluterranum Laube et Bruder,
Turritella multistriata Reuss.
Rostcllaria (Aporhais) Rcussi.
Protocardium Hillanum Sow.
Cyprina qaudrata D'Orb.
Arca subglabra Park.
Pectunculus lens Nilss,
Inoceramus concentricus Park.
Inoceramus Cripsi Mant,
Inoceramus labiatus Gein.
Inoeerarnus Brongniarti Sow.
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Peeten Dujardinii ROm.
Pecten aequieostatus Lamk.
Pecten quinquecostatus Sow.
Lima canalifera Goldf. (multicostata Gein.)
Pinna deeussata Goldf. (pyramidalis v. Miinst.)
Exogyra columba Sow. Goldf. (vh)
Bhynehonella plicatilis Sow. (zř)

Callianassa antiqua Otto.

Základ (la base). Pásmo s Mortoniceras inflatum IVa. Kvá
drový pískovec křemitý j obsahuje v Sasku Inoceramus lahi

atus, který W o o d s za typický druh považuje.

36. Facie slinité v okolí Loun.

Podobné profily, jaké jsme viděli ve slinitých faciích
Cénomanienu západního bassinu anglopařížakého, shledáme
v západočeské křídě z Lounska přes Poohří do okolí Ripu.
Jako příklad uveďme především sled vrstev z o k o I í M a I·
nic u Loun.

Zahálka: Pásmo IV až Vll v Poohří,

Z ahá I k a: Cénomanien v belgické a české křídě s. 20
a jiné.

Patro (le sommet). Pásmo a lnoceramus Iabiatus VIII.
u Lenešické cihelny.

.tI.ssise a H olasier s1.lbgloboS'Us v-vII
na Bílých Horkách a u Lenešické cihelny.

10. S li n jíl o v i t Ý ústřicový, modravý, Il18. po-
vrchu šedý neb žlutavý s hojným sádrovcem 4,00 m

Ostrea semiplana Sow.
Spondylus spinosus Sow. (V. Tl;

9. S lín jíl o v i t Ý ústřicový jako S, ale žlutší, na
povrchu úplně rozpadl)' . 1,50 III

Ostrea semiplana Sow.
Pleurostoma bohemicum Zitto
Frondicularia angusta Nilss.
Ostracody, jehlice spongií.

H. S lín jíl o v i t )', sed)' nsb zažloutlý ůstřreový,

H
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sádrovcem na povrchu posetý, na povrchu roz-
padl)' 3,~() rn

Šupiny rybi.
Mutiella Ringmerensis Gein.
Pecten pulehellus ~ ilss.
Exogyra lateralis Nilss,
Ostrea semiplana Sow, s přir. Membraniporu

depressa Hag.
Terebratulina graeilis Sehlovnb.
'I'erebratulina chrysalis Sehloenh, (striatula

Mant.)
Pleurostoma bohemicum Zitto
Achilleum rugosum IWIll.
Cristollarie, Globigeriny, Ostracody, jehliCi'

spongií.
Nodosaria Zippei Reuss.

7. S lín v pevnější lavici, ŠM,\', ústřil'ov,\', achil-
leový 0,30 m

Pecten pulehellus Nilss, (úl
Achilleum bisquitiforme Frič, na jehož spodině

jsou přirostlé: Ostrea vesieulnris II serniplana,
Exogyra lateralis, Pleurostoma bohemicum, Tere
bratulina gracilis, Peeten pulehellus, velké N000
sarie, Criatollarie, Frondieularie a skořepiny

Ostracodů,

Ostroa semiplana Sow, (h)
Pleurostorna bohomieum Zitto (h)
Aehilleum rugosum Hoem. (vh)

6. S lín jíl o v i t ý, šedý a zažloutlý, ústřicový,

se sádrovcem, na povrchu rozparl 1,\' . 4,00 Ol

Drtky rybích zubů (vh)
Area subglabra D'Orb,
Frondieularia angustu Nilss.

;j. S lín jíl o v i t ý, šedý, s hojným sádrovcem
v tabulkách vtrhlinách vrstev. Dosti pecek limo
nitu. Limonit zbarvuje na žluto ('elon polohu to-
hoto souvrství. 1,00 lIJ

Ostrea semipluna Sow,
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Textillarie, Nodosarie a mnoho jiných fora
minifer.

4. S lín g I a u k o nit i c ký, tmavošedý, do modra,
pevnější, se šupinkami muskovitu, s hoj. peckami
limonitu po spongiieh, s velmi jemným glaukoni-
tem, na povrchu rozpadl)' , 1,50 m

Ostrea semiplana Sow.
Exogyra lateralis Nilss.
Lima elongata Sow.
Ve vrstvách 10 až 4 čili v soupásmí VII + VI + Vb

byly nalezeny, kromi'> již vyjmenovaných druhů, ještě násle
dující druhy v širším okolí Loun (Pás. V-VII v Poohří,

s. 65----ťi9):

Pisces.

Oxyrhina Mantelli Ag.
Oxyrhina angustidens &uss.
Ptychodus decurrens Ag.
Osmeroides Lewesiensis Ag.
Cladoeyelus Strehlensis Gein.
Rybí zuby, šupiny, coprolithy,

Cephalopoda.

Schlěnbaehia varians Sow. byl nalezen ve Hradské V'Í

nici proti Míšni v pásmu V. (Z a ho: Saská zátoka s. H2.)
Actinooamu: plenus Blainw, byl nalezeni v Kladsku

v pásmu VII. (Z a ho: Výehodočes. ú, kř. TI. s, iO.)
AptychusT

Gastroporlu.

Turritella multistriata Heuss.
Natica vulgaris Reuss,
Turbo decemcostatus Reuss,
Aporhais Reussi Gein.
Fussus sp. ,
Voluta elongata Sow.
Cerithium subfasciatum D'Orb. (fusciatum Reuss.)
Dentalium.
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Lamellibranchiata.

Cardita tenuicosta Sow.
Orassatella arcacea Boem.
Nueula pootinata Sow.
Pootunculus lens Nilss,
Lyonsiat
Inoeeramus,
Peoten Dujardinii Roem.
Spondylus spinosus Sow.
Ostrea hippopodium Nilss,
Anomia subtruneata D'Orb,

Braehiopoda,

Terebratulina chrysalis Schl.
Rhynchonella plieatilis Sow.

Vermes.

Serpula ap.
..

Zone cl PlocoscyphŮJ maeandrina Fa,

Va 3. Vápenec velmi písčitý, glaukoni
t i o ký, přechodní to hornina v glaukonitický
vápnitý pískovec, v pevnější lavici, s jemným
a hojným glaukonitem, Zažloutlá a tmavošedá
barva se prostupují. Má bělavé čistší vápen-
cové pásky a kroužky po Fuooidooh . O,2U ID

Lamna sp,
Coprolith.
Lepidenteron.
Lima Hoperi Mant.
Peeten Nilssoni Goldf.
Spondylus spinosus Sow.
Ostrea hippopodium Nilss,
Ostrea semiplana Sow.
Terebratulina graeilis Schl.

Va 2. P í s čitý s li n g I a u k o nit i c ký, šedý
s tmavošedými modravými skvrnami, při po-
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vrchu šedobílý, s muskovitem, s pevnější váp-
nitější lavičkou 1,50 DI

Va 1. S li nit Ý pí s k o v ecgI a u k o nit i c ký,
šedý, u skalníků »shnilý řasák« zvaný, s mo
dravými skvrnami. Místy přechází ve s lín
glaukonitický, velmi písčitý, šedý
s muskovitem . 0,30 m

VVa1 + 2 + 3 jsou:
Crassatella areaeea Roem. (h)
Pecten Dujardinii Roem.
Spondylus spinosus Sow.
Exogyra lateralis Nilss.
Ostrea semiplana Sow.
Aohilleum rugosum Roem.
Konkrece limonitové po spongiích.
Kromě již uvedených druhů z vrstev Va 1 + 2 + 3 z Bí

lých Horek nalezeny byly ještě následující druhy v oboru Va
v širším okolí Loun (viz také R e u s s: Die Kreidegebilde etc.
s. 23, 24 a Versteinerungen I, ll. »Unterer Plii.nerkalk von
Laun«) :

Pisces,

Oxyrhina Mantelli Ag.
Oxyrhina angustidens Reuss.
Lamma sp,
Otodus appendieulatus Ag.
Caroharius priseus Gieb.
Corax heterodon Reuss.
Pycnodus scrobieulatus Reuss,
Osmeroides Lewesiensis Ag.
Cyclolepis Agassizi Gein.
Rybí zuby, obratle, coprolithy.

Cephalopoda.

Nautilus sublaevigatus D'Orb,
Nautilus simplex Sow.
Ammonites rhotomagensis Defr. (u Re u s s a »ausge

zeichnete Exemplare«, u F' r i č e omylem A. Woolgnri Mant.).
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Ammonites Bravaisianus D'Orb,
Amrnonites Xeptuni Gein.
Ammonites peramplus Mant. (Lewesiensis Maut.)
Scaphites Geinitzi D'Orb.
Hamites sp,
Baeulites undulatus D'Orb.
Actinoeamax plenus Blainw. hyl ualezon v pá."\1I1U YII

II Mezlc(ol' blíž Králové Dvora.

Gastropoda.

'I'urritella multistriata Reu8S.
Turritel1a granulata Sow. (C-l'1I011111l1l'nsis D'Orb.)
Natiea Roemeri Gein.
Xatiea vulgaris Reuss.
Natiea Gentii Sow. (eanalieulata Sow. u Rl'ussa,

gaultina D'Orb.)
Pleurotomaria seriatogrunuluta Goldf.
Turbo cogniaeensis D'Orb.
Aporhnis Reussi Goin.
Aporhais Pnrk insoni Maut., Sow. (Burmeisteri Gein.)
Fusus Nereidis Miinst.
Fusus Renauxianus D'Orb.
Voluta elongata Sow,
Rapa cancel1ata Sow.
Mitra Roemeri D'Orb. (Plourotomu n R l' U S S a)
Cerithium subfasciatum D'Orb.
Avellana Arehiaciana D'Orb.
Dentalium Cidaris Gein.
Dentaliurn medium Sow,
Dentalimn striatum Sow.
Gastropody vystupují v.ýzna<-np v pásmu V. jak v Če

chách, tak v bassinu unglopařížském.

Lnrnell ihranchin.

Cardium pustulosum Miinst,
Isoeardia graeilis Frič.

Isoeardia sublunulata D'Orb,
Isocardia crctaeen Goldf.
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Crassatella protraeta Beuss.
Crassatella regularis D'Orb.
Crassatella areacea Roem.
Psammobia semieostata Roem.
l ypricardia clongata Puseh .
Astarte acuta Reuss,
Mutielln Ringmerensis (Iein,
Cyprina quadrata D'Orb.
Corbula caudata Nilss.
Eriphyla lentieularis Goldf.
Lucina eircularis Gcin.
Nucula pectinata Sow.
Nueula (Leda) produeta Nilss.
Nueula ovata Nilss,
Leda siliqua Goldf.
Pectunculus lens Xilss.
Arca (Cueullaea) undulata Reuss.
Area pygmaea Reuss,
Area subglabra (glabra) D'Orb,
Area angulata Reuss.
Arca (Cucullaea) Roemeri Gein,
Arca striatula Reuss.
Pinna deeussata Goldf.
Modiola (Mytilus)reversus Sow.
Modiola sphenoeides Reuss,
Modiola eapitata Zitto
Modiola fracta Reuss.
Mytilus sp,
Lithodomus spathulatus Reuss.
Leguminaria truncatula ReusR. (Siliqua, Solen).
Leguminaria Petersi Reuss.
Panopaea gurgitis Brongn.
Gastroohnena (Serpula) nmphishnenu (Ioldf,
Lyonsiat
'I'ellina semicostata Gein.
Tellina eoneentriea Heuss.
Árcopagia cireinalis D'Orb,
Á vicula glabra Reuss.
Avicula anomala Sow.
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Gervilia solenoides Defr.
Solen truncatulus Reuss.
Pema cretacea Reuss.
Inooeramus Brongniarti Sow.
Lima tecta Goldř.

Lima septemcostata Reuss.
Lima elongata Sow.
Lima multicostata Gein.
Lima aspera Mant.
Lima paeudoeardium Reuss.
Lima Sowerbyi Gein.
Lima Hoperi Mant.
Lima diehotoma Reuss.
Lima Iatieostata Roem.
Pecten Nilssoni Goldf.
Pecten laevis Nilss.
Pecten membranaceus ~ ilss,
Peeten rarispinus Reuss.
Pecten Mantelli Goldf.
Pecten eurvatus Gein.
Pecten Reussi D'Orb.
Pecten Dujardinii Roem.
Pecten concentrice-punotatus Reuss, (curvatus Gein).
Pecten pulehollus Nilss.
Pecten decemcostatus Miinst.
Spondylus spinosus Sow.
Exogyra conica Sow.
Exogyra columba Lam.
Exogyra lateralis ~ils8.

Ostrea semiplana Sow.
Ostrea hippopodium Nilss.
Ostrea vesicularis Lamk.
Ostrea minuta RIWm.
Anomia subtruncata D'Orh. (truncata Goin.)

Braehiopoda,

'I'erebratula triangularis Nilss.
'I'erebratulinn grueilis Schl.
Magns Geinitxi Sehlonb.

I .,.
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Rhynchonella plicatilis Sow.
Rhynchonella alata Lam. (bohemica Schloenb.)

Crustacea,

Enoploclytia Leachi Mant.
Bairdia subdeltoidea Miinst.
Pollicipes.
úlomky Ostraoodů.

Eehínodermatu.

Cidaris vesieulosa Goldf.
Micraster.
Cyphosoma.

Poznámka k Anthozoám.

Korál .Micrabatía coronula M. Edw., vedoucí druh pro
pásmo Va v bassinu anglopaříšském, nebyl sice nalezen v Če

chách v pásmu Va, byl však nalezen v pásmech II, IX a X.
Proto žil pravděpodobně v Oeeháoh i za doby pásma Va.

Porifera.

Scyphia subseriata Roem.
T Plinthosella squamosa Zitto
Achilleum rugosum Roem.
Jehlice' spongií.
Vedoucí spongie Plocoscyphia maeandrina Leym., Roem.

Plocoscyphia labrosa Smith pro pás. Va v bassinu anglo
pařížském, nalezena byla v Čechách teprve v pás. Xabc.

Pásmo s Pecten asper IVh.
Z ahá I k a: Pásmo IV v Poohří.

ř, P í s k o v e o vel m i g la II k o nit i c k j' (vulgo
»řasěk«), daleko od povrchu šedozelený s tmavo
zelenými neb tmavomodrými skvrnami vápenco-
vými. Po zvětrání je světIe zelený . 1,00 m

e. P í s k o v e c v á pni t Ý g I a tl k o nit i c k jo čili
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E X O g Ý r O v Ý p í S k O v e c různých geologů, je
šedobílý, šedý až šedozelený. Má velmi hojnou
}<~xogyru colurnbu, místy S(' vyskytuje hromadně

a tvoří E x o g y r o vou I a v i c i el o mocnosti
0,90 až ],2 m. Úhrnná mocnost souvrství e činí

nejvýše 3,00 m
m. P í s k o v e c v á pni t '1/ j e mně g I a u k on i

t i c k Ý čili M a g a s o v á I a v i ě k a, šedý, pevný
s význačným Catopygus car-inatus Ag. (viz Z ah.
Die Sudet. Kreidef. etc. II. s. 48.) a vel. hojnou,
místy i hromadnou JfaYl/s Ueinitizi Schlonb. . 0.:'0 111

(Seznam zkamenělin pásma IVb následuje.)

Základ (la base). Zone II Mortoniceras inflatum sup. 1Y(l.
Pí s k o vel' v á pni t)' jemně g I a u k o nit i c k)' čili

Callianasov)' pískovec.
Rez II a m z k a m e n li I i n z pás m a lVb

v š i r š ím o k o I í L o u n.

Z ahá I k a: Pásmo IV v Poohří s. 2l-íí.
Rc u s s: Versteinerungen J, II. Griinsandsteiu Vl>O

Laun, Ceněic, Maln ir-. Hxogyreusandstein von Malnie, Draho
myšl,

PiSC('s.

Ptyehodus latissimus Ag.
Oxyrhina Mantelli Ag.
Otodus appendieulatus Ag.
Rybí obratle, zuby, šupiny.

Cophalopodn.

Nautilus elegaus Sow.
Nautilus sublaevigntus D'Orb,
Ammonites peraruplus Sow, (Lewesiensis Mant.)

Annuonites rhotommronsis Defr, Brougu, (aus dom
Mal!nitzl'r Griinsandstein von Michelob, L a II b e u. Br u
der: Annnoniten d. bohm. Kreirle. S. 219, 233. _ ausgezeich
nete Exemplure VOli A. rhotoumg, im (lrúusandstcin von Mn),
nitz, TI e u s s: Versteinerungen etc. S. 22).
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Ammonites (Acanthoeeras) papaliforml' Laube et Bru
Mr, voisin de rhotomagensis DeCI'. (Ammonites Woolgari
Frič).

Ammonites (Acanthoeeras) Manu-IIi Sow. (naviculuris
Mant., Gentoni Defr., R e u s s synon. Verstein. 1. 22).

Ammonites (Desmoeeras) Austeni Sharpe,
Turrilites undulatus Sow. (Scheuchzeriunus Bosc.,

D'Orb.-Reuss Verst. I. 24).

Gastoropoda.

Turritella granulata Sow.
Turritella multistriata Reuss.
Natica Roemeri Gein.
Natiea Gontii Sow. (eanaliculata Sow.)
Xatiea rugosa Hon.
Seala deeorata Gein.
Buocinum productum Reuss.
~Wra (Plourotoma Rl's.) Hoemeri D'Orb.
Fusus vittatus Reuss (cf. Albensis D'Orb.).
Aporhais (Rostollaria) Heussi <lein.
Rostellaria Buchi Múnst.
Pleurotomaria linearis Mant.
Pleurotomaria secans D'Orb. (seriatogranulata Goldí.)
Chrrnnitaia (Melania) arenosn Hpl1ss.
Chemnitzia n. sp. (u Friče).

Lamellibranchia,

Cardium pustulosum Miinst.
Protocardium (Cardium) hillanum Sow.
Isocardia sublunuluta D'Orb. (lunulata Hoem.)
Isocardia gracilis Frič.

Eriphyla (Lucina) lenticularis Goldf. (vh)
Trigonia suleataria Lamk,
Pectunculus lens Nilss.
! Pectunculus brevirostris Sow, (leus XilsR.) (vh)
Peetunculus annulatus Reuss,
Peetunculus umbonutus Sow.!
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Arca exaltata Nilsa,
Arca trspesoídea Gein.
Arca (Cuculla.ea) subglabra (glabra) D'Orb, (vh)
Pinna dOOU8880ta Goldf.
Modiola (Mytilus) aequalis Sow.
Modiola capitata Zitt.
Modiola radiatus Miinst.
Líthodomus (Solen, Myoconeha, Modiola) spathulatus

OHin.
Panopaea gurgitis Brongn.
Panopaea regularis D'Orb,
Panopaea Ewaldi ReU88.
Cyprina quadrata D'Orb.
Pholas sclerotites Gein.
Pholadomya aequivalvis D'Orb.
Pholadomya caudata Roem.
Pholadomya (cf. designata Goldf.)
Aroopagia (Tellina) cireinalis D'Orh.
Tellina semieostata Beuss, Roem.
Venus plana Sow.
Venus faba Sow.
Venus immersa Sow.
Venus subdecussata Roem.
Avicula (Gervilia) anomala Sow.
Gervilia solenoides Defr.
Perna cretacea Beuss,
Perná subspatulata Reuss.
Inoceramus eoneentrious Park. (striatus Mant.)
Inoceramus labiatus Gein.
Jnocera.mus Brongniarti Sow.
Tnoeeramus Oripsii Mant.
Pecten curvatus Gein,
Peeten Dujardinii Roem.
Peoten Beussí D'Orb.
Pecten la.evis Nilss.
Pecten membranaceua Nilss.
f Pecten laminosus Mant. (orbieularis Sow.)
Pecten orbieularis Sow.
Pecten areuatus Sow. (eurvatus Gein.)
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Peeten divaricatus Reuss. (virgatus Nilss., curvatus
tlein.)

Pecten decemcostatus Miinst.
Pecten serratus Nilss,
Pecten asper Lam. (VZj na Hejšovině zř., u Stanovic

blíže Král. Dvora hromadně). Zah.: Výohodočes. ů. kř, lL
ss a 76.

Pecten (Vola) quadrieostatus Sow. U Stanovic dto.
Pecten (Vola) quinquecostatus Sow. U Stanovic dto.
Pecten (Vola) aequieostatus Lam. U Stanovic dto.
Lima Sowerbyi Gein.
Lima tecta Goldf.
Lima septemoostata Reuss.
Lima pseudocardium Reuss.
Lima elongata Sow.
Lima multicostata Gein. (vh)
Lima aspera Mant.
Lima undulata Reuss.
Lima laevissima Reuss.
Spondylus lineatus Goldf. (latus Sow.)
Spondylus obliquus Mant. (latus Sow.)
Spondylus striatus Sow.
Spondylus histrix Goldř,

Gastroehaena amphisbaena Gein.
Ostrea vesicularis Larnk, (hippopodium Nilss.)
Ostrea flahelliformis Nilss. (semiplana Sow., incostans

Duj.)
Exogyra conica Sow.
Exogyra columba Goldf. (hromadně II Malnie)
Exogyra lateralis Beuss,
Exogyra plicatula Lam. (conica Sow.)
Anomia truncata Gein. (subtruneata D'Ol'b.1)

Braehiopoda.

Magas Geinitzi Schl. U Malnie hromadně v m.
Rhynchonella plicatilis Sow.
Rhynohonella depressa Sow. (eompressa Lamk.)
Rhynehouelln alata Lam. (bohemiea Sehlb.)
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Crustacea,
Callianassn bohemica Frič.

Vermes.

Serpula gordialis Sehloth,
Serpula subfalcata Gein.
Serpula trianguluris Miinst,

Echinodermata.

Catopygus eariuatus Ag. (srovnán s exemplary ve IVb
v Essenu »am Hiigel«: dříve ~ o v á k PIll Albensis zvaný.
Z a h.: Die Sudetische Kreidef. II. s. 48.)

Cassidulue lapis eancri Lam. (Nueleolites bohemicus
Nov.)

MicrasterT
Holaster. (Pás. IV. ok. Řípu s. 26.)
Stellaster (Ooniaster) quinqueloba Ag. Goldf.

Porifera,

Ventrieulites radiatus Mant.
Cratieula subretieulata Miinst,
Diplodictyou heteromorphum R.puss.

3;. Facie slinité v okolí ůip«.

(:esk)' Cénomanieu pásem IVb -r V + VI + VII trvá
ve své faeii s malými změnami z Poohří až k Litoměřicům fl

Iřoudniei. Však východně od těchto měst v Polabí od Lito
měřic' a Roudnice ke štětí a Mělníku, kde přicházejí vrstvy
k okraji písčitých delt: Žitavské a Jizerské, tam mění óe
vrstvy petrograficky. Stávají se písčitější, mají pevnější a
tvrdší lavice písčitých slínů, často s konkrecemi křemitého

vápenr-e, ktl'ré přecházejí v souvislé lavici, což platí zejména
o horní části pásma V-Vit - o pásmu VI, později i o pásmu
Vrl a VTI. Tato změna v petrografické skladbě vrstev má za
následek i změnu v jejich palaeontologir-kém obsahu. ~ásled
kem těchto změn jl' možná i podrobnější dělitelnost v Céno
manienu okolí Řipu a jeho Polabí, tak že tll l7R přesně rozli
šovati shora dolů jako v severním Němeeku.
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Pásmo VII II Actinoeamax plenus.
Pásmo Vl II Acanthoeeras rotomagense,

P • V{hOl'llíVh '}' Schl" baehi .asmo dolní Vd a, onoac ia varians.

Pásmo IVb II Pecten asper.
Nejhlubši souvrství pásma V, které jsme znamenali

symbolem Va, t, j. Niveau II Mierabatia ooronula ve Francii,
čili Zona a Ploeosevphia maeandrina v Anglii a v Cap Blanc
Nez, čili 'I'ourtia de Mons v Belgii, které bylo tak pěkně vy
vinuto v okolí Loun a Malnie, nebylo nám nápadno při prvo
počátečních strutigraf'ických výzkumech v okolí ňipu. Náš
náhled, jako by vrstvy Vd 4 a Vd 9 z Uličky (ve vinici)
u Stětí (Pás. V v ok. Ripu s. 49. - Pás. V v Poohří s. 74. 
Die Sudet. Kreidef. 1. S. 103.) náležely k souvrství Va, jest
omyl. Vrstvy Vd4 a Vd9 jsou sice velmi blízké, co do stáří,

souvrství V(f, avšak Poohároeké souvrství Va jest o něco

málo starší.
Po skončených výzkumech VP střední Evropě pokusil

jsem sl' ještě jednou podrobně prohlédnouti nejhlubší vrstvy
pásma V v okolí Řipu, hned nad jejich základem IVb. Vj'
sledek uveřejnil jsem ve své studíi: Die Sudet. Kreidef. I.
s. 99. Zde v profilu "Pod Dborou«, nad Jeřábkovou cihelnou
u Roudnice, bylo možno prozkoumati souvrství Va nejen ve
smčru vertikálném, nýbrž i horizontálném, na ploše několika

arů, poněvadž tu byly skopávány vrstvy pásma Vd spolu
s díluviální hlínou, jako materiál pro výrobu cihel. Výsledek
byl ten, že zde souvrství V« není tak nápadně vyvinuto jako
u Loun, ani po stránce petrografické ani palaoontologieké, a
že se jeví jen jako málo znatelný přechod od pásma IV"
k Yd. K tomu je ještě chudo zkamenělinami a má slabou moc,
nost I ,60 m, Je složeno z j e III n Ýc h pí s čit j' ch s I i II li
š e d Ý cha ž ž I u t a v j' e h s A v i c u I a s p., O str e a h i p
p o pod i u m a E x o g y r a I a t e r a I i s.

Podávám stručně vzorný sled Cónomanienu z Polnbské
stráně v okrsku mezi Roudnicí II Bechlínem.

Č. Zahálka: Pásmo IV v ok. Ripu s.]4 atd.
Pásmo V v ok. Ripu s. 38 atd.

Patro (le sornmet). Pásmo VlIl. II Inoceramus labiatus,
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Pásmo Vll. tl ActinocamaJ! plenus. S lín měkký, šedý neb
zažloutlý s tmavšími skvrnamí neb úplně tmavošedý. černé

tečky glaukonitu. Mocnost 6 m. Má hojně zkamenělin.

Osmeroides Lewesiensis Ag.
Zbytky ryb: zuby, šupiny, coprolithy.
Scaphites.
'I'urritella multistriata Re118s (h až vh)
Pleurotomaria Iinearis Mant.
Scala deeorata Gein. ,
Natiea vulgaris Beuss (non lamellosa Roem.)
Isocardia sublunulata D'Orb.
Cyprina quadrata D'Orb.
Orassatellat
Eríphyla lenticularis Stol. (vh)
Area subgřabra D'Orb, (vh)
Arca (Geinitzi Beussř)

Aroa malý druh (vh)
Iuoeeramus labiatus Gein. (zř)

Inooeramus Brongniarti Sow. (vh)
Tellina tenuissima Reuss.
Lima teeta Goldf.
Lima pseudocardium Beuss.
Pecten eurvatus Gein.
Pecten Nilssoni Goldf.
Spondylus.
Exogyra lateralis Nilss,
Ostrea semiplana Sow.
Ostrea (proteusř)

Rhynchonella plioatilis Sow.

K nim se druží z protější pravé Polabské stráně Inl'zi
Brozánkya Btětínem mimo to:

Lima multieostata Gein.
Peetea laevis Nilss.
Vola quinqueeostata Sow.
Panopaea gurgitis Brongn.
Ostrea hippopodium Nilss,

Pásmo VI. tl Acanthoceras rotomagense o mocnosti
6,50 m s tímto stálým složením shora dolů:



0,20 m
1,00 m
0,30 m
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4. Křemitý vápenec modrý, na povrchu šedý
v pevné lavici

J. Pí s čit Ý s lín šedý s modravými skvrnami
2. Křemi t Ý v á pen e c modravý v pevné lavici
1. P í s čit Ý s lín šedý s modravými skvrnami

v pevných deskách . :i,OO m
V témž okolí jako dříve, po obou stranách Labe, vysky-

tují se v pásmu VI tyto druhy fauny:
Nautilua sublaevigatus D'Orb.
Oxyrhina Mantelli Ag.
Otodus appendiculatus Ag.
Lamna raphiodon Ag.
Ptychodus mammillaris Ag.
Enohodus halooyon Ag.
MlWropoma speciosum Beuss,
Beryx Zippei Ag.
Enoploclythia Leaehi Mant.
Paraelythia nephropiea Frič.

Schlii teria tetracheles Frič,

Již při profilu ve Folkestone (viz tam) pojednali jsme
o tom, že výskyt ryb v nejvyšší poloze pásma Vd, pak v Vh
+ VI a YII připomíná na výskyt hojných druhů ryb v ČI'S'

kém pásmu VI, méně v pásmu VIl. 'I'amtéš upozornili jsme
na souhlasný výskyt Crustaoeí v českém pásmu YI I~ V an
glickém Vh + VI.

Natioa Roemeri Gein.
Mutiella Ringmerensis Hein.
Area subglabra D'Orb.
Eriphyla lentieularis Stol.
Pinna deeussata Goldf.
Avieula anomala Sow.
Panopaea gurgitis Brongn.
Inoceramus labiatus Gein.
Inoceramus Brongniarti Sow.
Lima multieostata Opill.
Lima Sowerbyi Geín.
Lima tecta Goldř,

Lima elongata Sow.

9
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Pecten ourvatus Gein.
Pecten Dujardinii Bčm.
Pecten pulehellus Nilss,
Ostrea semiplana Sow.
Ostrea hippopodium Nilss,
Flxogyra lateralis Nilss.
Anomia subradiatn Rouss.
Mieraster.
Pleurostoma bohernicurn Zitto

Pásmo V. aSchlonbachia varians.

1,00 m

1,60 ID

0,80 m

0,20 In

3,00 JIl

0,20 m
2,80 m

1,00 m
0,20 ni

V horní (Vh) pod Sovicí o mocnosti. . 5,50 In

V dolní (Vd) v Jnlovčině o mocnosti. . 16,60 rn

Pás m o Vh má pod S o v i c í tyto vrstvy shora dolil:
R. Pí s li i t ý s lín šedý neb tmavomodrý, zřídka

s hrubým zrnem křemene. P e v n á I a v i ce.
I. P í s li i t Ý s lín h I" U b o zrn n j' šedý a modrý

s muskovitem .
6. Pí s čit Ý s lín šedý, dosti glaukonitioký. Tu

a tam hrubé zrno křemene. Málo muskovitu. 1,00 m
5. P í s čit Ý s I í II hru b o zrn n )' 1500)' do modra O,tO!ll
4. P í s čit Ý s lín šedý s modravými skvrnami,

dosti glaukonitický, s muskovitem .
3. P í s čit Ý s lín šedý s tmavomodrými skvrna

mi, s četným muskovitem. P I' vn á I a v i ce. 0,30 m
2. P í s čit Ý BI í n šedý s tmavomodrými skvrna

mi, s muskovitem a jemným glaukonitem .
1. Pí s čit 'J' s lín šedý s tmavomodrými skvrna

mi, s muskovitem, místy b o h a t Ý g a strop 0-

d y jako ve Folkestone. P I' V n á I a v i ce. 0,20 ni

Pás m o Yd v J a lov čin (> má tyto vrstvy shora dolú :

S. S lín měkký, šedý neb šedožlutý s tmavomodrý-
mi skvrnami, málo šupinek muskovitu

7. S lín žlutošedý, méně pevná lavice .
6. S lín měkký, žlutošedý .
5. S lín měkký, šedý s tmavomodrými skvrnami

noh tmavomodrý, tu a tam muskovit.
4. Rií n jako ~l, al« v lavir-i o ni'l'o p('\'něj~í .
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3. S lín jako 5, tu a tam s hrubším zrnem křemene 2,80 m
2. Pískovec hrubozrnný s velmi slinitiým

bnelem 0,60 m
1. S lín velmi měkký, šedý s tmavomodrými skvr

nami, s četnými zrnky glaukonitu, tu a tam mus
kovit. V nejvyšší části o mocnosti 0,70 m jsou
místy hnízda a proužky hrubozrnného písku jako
ve 2. . 6,00 m
Prozkoumali jsme palaeontologicky každou vrstvu

pásma V v mnoha prof'ileeh zdejšího krajt' II uveřejnili ve své
práci o pás. V. okolí Řipu. Zde podáváme úhrnný seznam
druhů fauny z pásma Vd a Vh, zvláště z lavice Vh 1, která
jest na rozhraní mezi Vd a Vh k vůli srovnání s Folkestonem.
Naše symboly u jednotlivých druhů značí, kde byl dotyčný

druh nalezen:

Pisees.

Lamna subulata Ag. Vh.
Lepidenteron longissimum Frič

kostí rybích. VhL
Chomáče šupin a

Cephalopoda,

Nautilus subJaevigatus D'Orb. Vh, Vh 1.
Ammonites (Acanthoeeras) Roudnicensis Zah. Vd.
Ammonites Bravaisianus D'Orb. Vd, Vh 1.
Seaphites Geinitzi D'Orb. Vd.
Baculites. Yd, Vh 1.

Gastropodu.

Turritella multistriata Reuss. Vd, Vh.
Turritella sl'. Vh l.
Turritella Noeggerathiana Goldf. Vh 1.
Natiea Gentii Sow. (non lamellosa R<H'm.) Vh, Vrl.
Natiea lamellosa Roem. Vd, Vh l.
Aporhais Reussi Gein. Vd, Vh l.
Fusus sp. Vd.
Voluta ap. Vh.
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Voluta saturalis Goldf. Vh l.
Acteon ovum Duj. Vd, Vh.
Avellana Arehiaciana D'Orb. Vd, Vk l.
Avellana ap. Vd.
Dentalium sp. Vd.

Lamellibranehiata.

Crassatella protraeta Reuss, Vd.
Astarte acuta Reuss. Vd, Vk l.
Mutiella Ringrneren.sis Gein. Vk.
Thiphyla lenticularis Stol. Vk (zř-h)

Nucula pectinata Sow. Vd.
Pectuneulus lens ~iI8S. Vd, Yk l.
Arca subglabra D'Orb, YIt (h-vh), Vk 1.
Pinna deeussata Goldf. Vd.
Pholas sclerotites Gein. Vd, Vk.
Modiola eapitata Zitt. Vd.
Pholadomya aequivalvis D'Orb. Vrl.
Avieula anomala Sov. Vd, Vk, v« l.
Inoeeramus Brongniarti Sow. Vd (zř-h), Vk (zř-h),

v« l.
Lima Sowerbyi Gein. Vk.
Lima pseudoeardium Reuss, Vd, Vit.
Lima tecta Goldf. Vk, Vh l.
Lima multicostata Gein. Vd, Vh, VhL
Lima semisulcata Nilss. vt:
Pectenpulchellus Xilss. Vd, Vit (zl'-h), Vh 1. Význačná.
Peeten Dujardinii Rom. Vd, Vk, Yh l.
Peeten ~,jlssoni Goldf. Vd, Vh 1.
Pocten eurvatus Gein. Vd.
Peeten (Vola) quinquecostatus Sow. Vd (zř-h), Vii 01)
Spondylus spinosus Sow. Vd (h)
F;xogyra coniea Sow. Vh.
Exogyra lnteralis Houss, Nils«, Vd (zř-vh), Yh (vh),

Vh l.
Ostrea semiplana Sow. Yd (vh) , Vii (vh), VitI.
Ostrea hippopodium Nilss. Vd (vh), Vit (h-vh) , Vk 1.
Anomia suhtruncata D'Orh, Vit.
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Braehíopoda.

Terebratula semiglobosa Sow. nalezena byla u Stem
dorfu v pásmu V. (Z ah.: Severočes, ú. kř. s. 59.)

Rhynchonella plicatilis Sow. Vd (vh až hromadně), Vl!.

0rustacea.

Pollieipes glaber Rcem, Vd, Vh 1.

Vennes.
Serpula. Vd.

Porifera.
•

Pleurostoma bohemicum Zitto Vd (zř), Vh (zi'-h), Vh 1.
Aohilleum rugosum Roem. Vh.
V tomto seznamu jsou pozoruhodny zvláště gasteropody,

které se místy vyskytují hojně ve vrstvě Vh 1 o mocnosti
0,20 m, která jest na rozhraní Vd a Vh, oož upomíná na nej
vyšší vrstvu P r i Cl'O v u Bed V ve Folkestone o mocnosti
0,63 m. Také braehiopody (Rh. plie.) vyskytují se u nás hojně

až hromadně v Vd a v souhlasné zoně ve Folkestone jsou téZ
brach. četné. P r i Cl'O v a vrstva Bed V je bohata rybami a
crustacei. U nás v blízkém pásmu VI - jak již uvedeno.

Pásmo IVb ci Peeten asper.

Pod Oborou u Roudnice o mocnosti 2,84 m.
Z ahá I k a: Die Sudet. Kreidef. 1. 99.

3. Pí s čit Ý s lín poněkud glaukonitický, šedý . 0,20 m
2. Křemitý vápenec. Velmi jemu)' písčitý

vápenec v pevné a tvrdé lavici, která se větráním

dělí v kulovité konkrece. Šedý, uprostřed modrý O,~U fil

Acanthoceras papaliforml' Laube et Bruder, voisine do
rhotomagensis Brongn.

Objevuje se zde nápadně častěji, Druh ten jest v pásmu
IVb obyčejně deformován, zploštěn; zde však byly exemplary
dosti zachovány, tak že jest jeho příčný řez čtvercový jako
u typického rhotomagensis. Shoduje se s exemplarem z vrstev
Y + VI z Rouenu, jejž jsem prostudoval blíže ve sbírkách
»Museum d'histoire naturelle« v Paříži. Myslím, že náš pa-
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paliforme zastupuje v české křídě středoevropský rhotorna
gensis,

Pachydisous peramplus Manl
~autilus sublaevigatus D'Orb.
Tnoceramus sp.
Panopaea gurgitis Brongn.
Pecten Nilssoni Goldf.
Lima elongata Sow. sp,
Exogyra eolumba Sow.
Ostrea semiplana Sow.

1. G I a u k o nit i c k Ý p í s čit Ý s lín při po
vrchu v písek glaukonitický rozpadlý, šedo
zelený. Má mnoho konkrecí pyritových, blíže po
vrchu v limonit, zřídka v haematit proměněných,
od velikosti hráchu až do velikosti hlavy. Mnohé
konkrece jsou ojedinělé, jiné udržují horizont.
Jsou blíže neb dále od sebe vzdáleny, průměrně
as 50 em. Konkrece tyto jsou analogony pyrito
výeh a fosforitových konkrecí v oboru pásma
IVb ve Francii a Anglii. Mocnost . 2,44 ID

úhrnný seznam zkamenělin nalezených v okolí Roud-
nice ve IVb zde neuvedu, poněvadž je skorem týž jako od
Malnic a Loun. (Pás. IV. v Poohří s. 81~":t) Poukazuji na
tento seznam, uvedený již vpředu.

Základ (Ia base): Pásmo IYa. Zone a Schloenbachia inflata
supér.

38. Seznam spole{;ných druhú fauny v Cénomnnienu česk~-m

lVb + V + Vl + Vll a v Cénomanienu anglopařížského

bassinu.

Prošedše hlavní lokality Cénomanil'nu na obapoluýeh
stranách a vytknuvše jejich fauny, prohledejme nyní společné

jejich druhy. Naznaěme svými symboly, ve kterém pásmu
cénomanienském byl jmenovaný druh nalezen:

v české křídě = C,
ve Francii = F,
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v Belgii = B,
v Anglii = A,
po případě v Němeeku sever. = N.
Některý druh nebyl sice nalezen posud v českém Céuo

manienu IVb-VII, byl však nalezen ve vrstvách starších II

zároveň mladáíeh, prošel tedy i dobou českého Cénomanienu.
U takových druhů poznamenáno lit. »ž«, že žil v české křídě,

Předem vytkneme společnost vedoucích společných

druhů, podle nichž geologové pojmenovali své zony:

1. Acanthoceras rotomagense Brongn., Defr.
2. Acanthoceras (Douvilloieeras) Mantelli Sow. (navi-

cularis Mant., Gentoni Defr.).
3. Schloenbachia varians Sow.
4. Actinoeamax plenus Blaill.
5. Catopygus earinatus Goldf., Ag.
6. Peeten asper Lam.
Tato š e s t i čl e n n á společnost - v celku pojímaná 

nevyskytuje se v žádné české etáži pohromadě, nežli v etáži
pravého českého Cénomanienu lVb + V + VI + VII. JiŽ

vytěerí této společnosti stačilo by k palaeontologickěmu dů

vodu, že soupásmí IVb až Vll jest českým Cénomanienem.
Xež vedle jmenovaných vedoucích druhu vyskytuje se v čes

kém Cénomanienu veliká řada společných druhů, z nichž
mnohé jsou význačné pro Cénomanien anglopařížského

bassmu
Nrsleduje seznam společných druhů vůbec:

Pisces.

Otolus appendiculatus Ag. (' I\'b, \'a, VI - F' IVb, Vb
až VII - B Va - A IVb.

Oxy'hina Mantelli Ag. c rve, Va, Vd, VI, Vb až VII-
~'Cén. V IŽ VII - B Va - A Vb až VII.

Lanna raphiodon Ag. (j VI - F V až VII - B Va.
Larraa subulata Ag. (' Vh - A Vb až VII.
Ptyolodus decurrens Ag. (, Vb až vn - F' Cén. Vb až

vn - II 1a - A Vb až VII.
Ptycl:odus cf. polygyrus Ag. (' (Kladsko) VIJ - .\. Vb

až VII -lVa.

•
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Ptychodus rnammillaris Ag.(~VI-FV až VII-BVa.
Macropoma různé druhy. č VI - F Važ VII - A Vb

až VII.
Beryx různé druhy. Č VI - A Vb až VII.
Výskyt ryb v nejvyšší poloze Vd, pak Vh, VI, VII ve

Folkestone připomíná výskyt ryb v (~VI, méně v VII.

Cephalopoda.

Nautilus elegans Sow. (~IVb (ž V až VII) - F IVb 
B IVb, Va - A IVb, v« až VII.

Nautilus sublaevigatus D'Orb. (laevigatus D'Orb. Č IVJ,
Va, Vk, VI - F' IVb - A IVb, Va (u Geikie).

Acanthocoras rotomagense D'Orb., Brongn., Defr. Č IVQ,
Va - FIVb, VI + VII - B IVb - N' IVb, V, VI - A VJ.

Aeanthoceras (Douvilleieeras) Mantelli Sow. [navieu
laris Mant., Gentoni Dcfr.) ř IVb - F JVb, V, VI - B Nb
- A rVb, Va až VII.

Sehloenbachia varians Sow. (~V - F' IVb, V, V! -
B IVb, Va - A IVb, Va, Vd - N IVb, V, VI.

Desmoceras Austeni Sharpe. Č rVb - A IVb až VII.
Ammonites*) (Pachydlseus, Sonneratia, Neoptyclites)

';eramplu" Mant, (Lewesiensis Munt.) (' IVb, Va V -B Va
(ťlro"souvre) - A Vb až VII.

Aetinocamax (Belemnites) pleuus Blainv, (o Va, {II _.
F Vu, VII - B Va - A Vd, VII.

Turrilitos Scheuohzerianus D'Orb., Bose. (uníulatus
Sow.) Č IVb - }<' IVb - A Va, Vb až vn - N JVb V, VI.

Seaphites aequalis Sow. ž v Č ve IVb až VII - 6'.V, VJ
- B IVb - A lVb, Va až VII.

Baeulites baculoides D'Orb. (o V (ž lVb až VII) - F lVb
-- A Vb až VII.

Hamites sp, (' Va - F' IVb - A rYb, VIT.

Gastropoda.

Turritella cenomanonsis J)'Orb. (granulata So1.) Č IVb,
Va - F lVb - B IVb.

0) Mnozí II'cologové v novější době. zvláště v A';lii. užívají
nro Arnmonitv jeli starého názvu rodového »Amrnonits«. Novějiií
rodová jména RP často mění.
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Natica Gentii Sow. (canaliculata Sow., guultina D'Orb.)
čIVb, Va, Vd, v» (ž do VII) - B IVb.

Pleurotomaria seriatogranuIata Goldf. (secans D'Orb,
u Reussa) Č IVb, Va - A Vb až VII.

CeritJůum faseiatum Reuss, Roem. (subfaseiatum
D'Orb.) Č Va, Vb až VII - F V až VII, Cén.

Dentalium polygonum Reuss. Č IVb až VII - F V
až VII.

Dentaliwn medium Sow. Č IVb, Va - B IVb - A Vb
až VII.

Gastropody v mnoha společných rodech, ale v různě ur
čených druzích, vystupují význačně v pásmu V jak v čechách

v Vh 1 tak v nejvyšiíší části Vd ve Folkestone.

LamellibranckŮ1la.

Protoeardia (Cardium) hillana Sow. Č IVb, V (ž až VII)
-- 1<' IVb, VI + VII - B IVb - A Vd.

Cardium productum Sow. (pustulosum Miinst.) Č IVb,
Ya - 1<' Cén.

Mutiella (Unicardium) Hingmerensis Mant. Č IVb, Va,
vt; VI, VII - A vs.

Cardita tenuioosta Sow. (o Vb až VII - A Vb až VII.
Trigonia suleataria Lam. Č IVb - F IVb, Cén. - B IV"

- A IVb, Vd.
Cyprina ligeriensis D'Orb. ("' Vll - ...-, IYb - B IVb -

A IVb!
Uyprina quadrata D'Orb, (, "'b, Va, VII - F IVb 

B IVb, Va, A IVb, Va, vs.
Cyprina Arohiaoiana D'Orb, (Crassatella quadratu

D'Areh.) Č IVb, VII - 1<' IVb - B IVb.
Nueula pectinata Sow. (, Va, Vd, Vb až VII - A Vb

až VII.
Arca Gallienei D'Orb, ž Č IVb do Vll - 1<' IVb až VII

-A Va.
Arca subglabra D' Orb, (Iigeriensis D'Orb.) (, IVb, Vh,

VI, VII - 1<' Cén. - B IVb.
Area subdinens D'Orh. ž č IVb až VII - F Cén. 

R lVb.
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Aroa (Grammatodon) oarinata Sow. 1. v (') v Cén. 
A vs.

Pinna decussata Goldf. (pyramidalis Mimst.) Č IVb,
Va, Vd, VI - A vs.

Mytilus (Modiola) reversus Sow. Č Va, V - F. Cén. 
A IVb, V.

Mytilus peregrinus D'Orb. (Septifer, Modiola lineatn
Sow., Cottae Roem.) Č 1. IVb až VII - F Cén. - B IVb 
A IVb až Vll.

Mytilus Galliennei D'Orb, (Tornacensis D'Areh.) Č 1.
IV b až Vll - I<~ Cén. - B IVb.

Modiola (Mytilus) Cottae Rom. (lineatus Sow. - Sep
tifer lineatus Sow.) 1. v č V Cén, - A IVb, Vd, Yh až Vll.

Gastroehaena (Serpula) amphisbaena Goldf. Č Va
1" IVb, V až VII - B IVb, Va - A IVb až VII.

Te1lina semieostata ROI'III. člVb, Va - R IVb.
Venus (Callista) plana Sow. (') IVb - F Cén, - B IVb.
Venus fuba Sow. Č IVb - F IVb.
Avieula (Pteria) anomala Sow. C' IVb, Va, Yd, Vh, VT.

YlI - ]<' I Vb, (X>n. - A IVb.
Plieatula nodosa Duj. Č V - R Va.
Inoeeramus labiatus Gein (, IVb, Vl, VII - B Va, Vb

až VII.
Inocoramus striatus Mant, (' VIJ (Kladsko) - F IVb 

.\ IVb, Va až VII.
Inoceramus eoncentrious Park. Č IVb (1. do VII) 

A IVb.
Inoceramus Crippsi Mant. Č IVb (1. do VIJ) - F VI +

VIJ - B IYb - A rVb až VII.
Lima Reichenbachi Gein. 1. Č IVb až VII - F IVb, V

- B IVb - A TVb, Vrl - N IVb.
Lima ornata D'Orb. (aspera Reuss) C' IVb (ž V až V U)

- 1<' IVb, Cén. - A IVb.
Lima tocta Goldf, Č ]\'b, \'Cl, Vh, VI, VII _. I". Cf.a. 

AVd.
Lima canalifera Goldl'. (multieostata Gein.) C' IVb, Va,

Vd, Vh, VI, VII - A IVb.
Lima elongata Sow. C' IVb, Vn, Vd, VJ, Važ VII - FV

až VTJ - A Vb až Vll.
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Lima aspera Mant. Č IVb, Va - A Va až VII.
Pecten asper Lam. Č IVb, VII - F IVb, Va - B IVb,

Va-AIVb, vs, V-NLVb.
Pecten virgatuB Nilss. (curvatus Gein.) Č IVb, Vab, ž do

vn - F Cén. - B LVb.
Pecten acuminatus Gein. Č VII, ž IVb až VI - F Cén.

- BLVb.
Pooten aequieostatus Lam. Č IVb, VII (Kladsko) - F

Cén. - B LVb, Va - A LVb, Va, Vb až VII.
Pecten orbicularis Sow. (; IVb, VII - F Cén. - P, IVb,

Va - A IVb až VII.
Peeten curvatus Gein. Č Va, Vd, VI, VII - F IVb, V až

VII - A Va.
Peeten larninosus Mant. Č VII (Kladsko) - F IVb, Va,

Važ VII - B Va, Vb až VII - A IVb, Vb až VII.
Peeten elongatus Lam. (crispus Roem.) Č V, Vll (Klad

sko) - F IVb, Va - B IVb - A IVb, V, Vb až VII.
Pecten membranaeeus Nilss. Č IVa, IVb - F IVb 

:\ IVb, Vb až VII.
Pecten hispidus Goldf. (serratus Nilss.) Č IVb - B IVb.
Vola (Neithea, Pecten, Janira) quinqueeostata Sow.

Č IVb, Vd, Vh, VII - F IVb, Važ vn - II IVb, Va, Vb až
VII - A IVb, Vd, Vb až VII - N LVb.

Vola (Neithea, Pecten, J anira) quadricostata Sow.
Č LVb, Va, V, vn - F IVb, Va, Cén. - B IVb, Va - A IVb,
Vb lIlŽ VII.

Spondylus latus Sow. (Iineatus Goldf.) Č IVb - F IVb
- A Va, Vh až VII.

Spondylus histrix Goldf. Č IVb, vn - F V až vn 
BIVb - NIVb.

Spondylus spinosus Sow., Goldf. (; Va, Vd, V až VII 
FV až VII - BVa.

Spondylus striatus Sow., Goldf. Č IVb - F IVb, Vll, V
až VII - B IVb, Va - A IVb, Vd - N IVb.

Exogyra (Ostrea) oolumba Lam. Č IVb (v Malnicích
hromadně), Va až VII - F IVb až VII - B IVb, Va 
A IVb, vs.

Exogyra (Ostrea) conléa/Bow. Č IVb, Va, Vh až VII 
F IVb, V až vn - II IVb, Va - A IVb až VII - N.IVb.
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Exogyra (Ostrea) lateralis Lam. t: IVb, Va, Vd, Vk, VI,
V až VII - I<' IVb, V až VII - II Va - A IVb, V až VII.

Ostrea (Alectryonia) earinata Lam., Sow. (diluviana L.)
(~IVb až VJI - F IVb až VII - B IVb, Ya - A Važ VJI
- NIVb.

Ostrea diluviana L. (. V (ž IVb až VII) - F Cěn. - B
IVb, Va - A Važ VII (ž IVb) - N IVb.

Ostrea biauriculata Lamk. (vesicularis, hippopodium)
(~IVb, Važ VII - B IVb, Va - A IVb až VJI.

Ostrea haliotoidea D'Orb. Č IVab, V (ž do VII) - F Va,
Važ VII - B IVb, Va - N IVb.

Ostrea semiplana Sow. t: IVb, Va, Vd, v» VI, V až vn,
VII - ]<' Vb až Vll, Cén.

Ostrea hippopodium Nilss, (vesieularis Lam.) Č IVb,
Va, Vd, Vh, VI, V až VII - F IVb, Va, Cén. - B IVb 
A IVb až VII.

Rudistae,

Caprotina semistriatu D'Orb. ž Č Cén, - F YI + VlI .-
B IVb.

Brackiopoda.

Magas Geinitzi Schloenb, Č IVb, Vrr, VII - F IVb, Vb
až VII - A Vb až VII.

Terebratula semiglobosa Sow. (. V - F' IVb až VII 
BVa-AIVbažVII.

'I'erebratula biplieata Defr. (Tornaeensis D'Areh.) Č V
(ž IVb až Vn) - F IVb až VII - B IVb - A IVb - N.IVb,
V,VI.

Terebratula phaseolina Lam. (Royssi D'Arch.) Č V (ž
IVb až VII) - I" VI +- VII - B IVb.

'I'erebrutulina graeilis Schloth. (rigida Sow.) úVa, V až
VII - F IVb, V až Vll- B Va, Vb až VII.

Terebratuliua rigida Sow. Č výeh, V - F IVb - A IVb.
Terebratulina striatula Mant. (chrysalls Sohloenb.) ť' Va,

Važ vn - F LVb, Cén. - B Va - A IVb, Važ VII.
Rhynchonella plicatilis Sow. (juv: Cuvieri D'Orb., Man

telliana Sow., pisum Sow., Martini Mant., bohemiea Sehloenb.j
Č IVb. Va, Vd, vt, V až VTI, VII - J<' lVb, Vrr, V až Vll -
II IVb - A IVb, Va, V až VII. .
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Bhynehonslla compressa D'Orb, (latissima, depressa,
rostrata, gallina U Reussa, Lamarokiana D'Orb., dimidiata
Sow.) Č IVb, V, VII - F IVb, Va, Vl- B IVb, Va - A IVb.
Va-NIVb.

Rhynchonella alata Lam. (" IVb, Va (ž IVb 1l.Ž Vn) 
FVI + VII.

Souhlas v hojném výskytu brachiopodů VI oboru Vd
v čechách a v Anglii je pozoruhodný,

Crusiacea.

Enoploclytia, různé druhy. Č VI - A Vb nž VII. Ná
padný souhlas na obapolných stranách.

Pollicipes glnber Roern. C Vd, Vh - A Vb až VII.

Ven1les.

Serpula gordialis Sehloth. (Plexus Sow.) (~IVb - F
lYb - B 1Yb - A IVb.

Serpula filiformis Sow. (soeialis Goldf.) ž v Č Cén.
BIVb.

Echinodermata.

Cidaris vesiculosa Goldf. (' lVb, Va, V až VII - F' IYII,
Va až VII - B lVb, Va - A lVb, Va, V až VII - N IVb.

Cidaris Sorigneti Desor, ('; IVb, Va - I<~ IVb, V až VlI
BVu.

Pyrina Desrnoulinsi D'Arch. ž v Č v Cěn. - 1<' V 
RIVb - NIVb.

Catopygus earinatus Ag. Goldf. Č IVb - I<' V - A IVb
-N IVb.

Holaster suborbicularis Defr. ž v Č v Cén. - F V, VI +
VII - II IVb - N.IVb.

Hemiaster eenomanensis ('ott. C' rVb - I<' V.

Anthozoa.

Miorahatia coronula M. Edw, ž v (' Cén, - I<' Va 
fl IVb.
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Výsledek.

V české křídě bytovalo podle uvedených seznamů za doh
Cénomanienu IVb + V + VI + vn lOS společných druhů

s hlavními lokalitami Cénomanienu anglopaříšskěho bassinu.
Ač jest český Cénomanien jiného rázu nežli Cénomanien
v okolí Ll' Mansu, přece má s ním 49 společných druhů. Ve
doucích společných druhů jest 6.

Přebohaté útesové faeie vápnité pásma II Douvill. ma
rnilI. II v čechách (Korycanské vrstvy), transgredující na
cizí útvary jako Cénomanien u Ll' Mansu, Tournai a Essenu.
byly mnohem příznivější pro pobyt pobřežních druhů fauny,
nežli český, převahou slinitý Cénomanien; v pásmu II napo
četli jsme společných druhů 77, v nichž jsou zahrnuty i dva
druhy, které žily již v Albionu českém: Ac. Mantelli a Pecten
asper (viz článek 12), Pásmo II bylo, jak známo, mylně po
važováno za Cénomanien.

Třeba upozorniti, že by se nOV)'III, přísným zpracová
ním českého cénomanienského materiálu palaeontologického
dalo vyhledati ještě více společných druhů, zvláště kdyby se
české originály srovnaly s originály západoevropskými, a to
tím více, poněvadž pravý čcský Cénomanien lVb až VII byl
považován geology a palaeontology za Turonien. V Poohíí
a místy Vl' výeh, Cccháeb bylo považováno soupásmí slinitě

V až Vll za svrchni 'I'uronien, za Teplické vrstvy, t. j. Ul

pásmo Sobe, po případě Xabcd. Následkem toho hledělo se
při určování k tomu, aby, pokud možno, určené druhy vyho
věly Turonienu. Jako pozoruhodný příklad uvádím, že F r i č
a S chl o e n bac h určovali Acanihoc, papaliforme a roto
maqense jako Ammonites W oolgari (viz též L a ubl' o v y:
Arnmoniton der bohm, Kreide).

•,
3!'. () 'un'ovfÍllí Ch/tnIlUIli!'IIU t' česk» křídé.

První, jenž Sl' pokusil v Cecháeh srovnávati vrstvy
(~e8ké křídy s vrstvami anglopařížského bassinu, byl A. E.
H e u s s. Ve svém díle ,,,Die Yersteinorungen der běhm.

Kreideformation« 1846. II. 116, Hí, zahrnuje naše pásmo
s PI'CÍen asper [Vb spolu s pásmy I až IVa k Lowel'
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greensandu (viz též Zahálkovo: Die Sudetischc
Krcideformation etc. I. 36, 37). Anglickému Lower green
sandu náleží podle našich studií česká pásma: Barrémien Ie,
Aptien Id, Zona s Douvil1eiceras mammillare II (viz 2. část

této publikace).
Později, r. 1867, změnil R e u s s své náhledy o srovná

vání vrstev české křídy s vrstvami anglopařížského bassinu
ve své publikaci: »Die Gegend zw, Komotau, Saaz, Raudnitz
u. Tetschen« (viz též Z ahá I k o v o: Die Sudet. Kreidef. etc.
I. 37) a považoval soupásmí zony a Peeten asper IVb a zony
a Schloenbachia inflata V, spolu s pásmy I až IVa za Céno
manten.

V Sasku, v drážďanské oblasti, měl G e i nit z na po
čátku svých stratigrafických studií 1839 pásmo I. za Weal
den, pásmo II. za Lowcr greensand a soupásmí III až IX za
Gault. Později, 1871, změnil G e i nit z svůj náhled a pova
žoval soupásmí I + II + lIla + IUba za Cénomanien a naše
cénom. pásma IVb až VIJ považoval za l'uronien. O tom po
drobně jsme pojednali ve své práci český útvar křídový

v Saské zátoce. 1924. S. 6---23. Přehledná tabulka.
Se h lol' n bac h, 1868, měl pásma I + II v české křídě

za Cénomanien, a to za zonu a Trigonia suleataria (ib. S. 12,
13). Jak z našich studií známo, je zona s Trigonia sulcataria
v sev. Němeeku (Essen) útesovou facií našeho pásma IVb.
Vyšší vrstvy nežli II měl S chl o e n bac h již za Turonien.
Pásmo III + IVa měl za zonu s Inoeeramus labiatus, Zona
s Inoceramus labiatus v sev. Německu je naše pásmo VIII.
Pásma IVb + Va měl za zonu s Inoceramus Brongniartí.
Zona s Inoc. Brongn. v sev. Němeeku rovná se našemu pásmu
IX. (Viz Čes. útv. kř, v Saské zátoce s. 12 a 13.)

S chl o e n bac h o v a klasifikace české křídy měla

velký vliv na po něm následující geology. Tak Kr e j čí 11

Fr i č, ]877, určují pásma I a II za Cénomanien, a to pásmo II
za zonu a Pecten asper a 'I'ourtia de Tournai. Zona s Pecten
asper v Essenu a Tourtiu de 'I'ournui jsou útesově Iaeie na
šeho pásma IVb. Ve vyšších vrstvách než II následuje oběma

geologům již Turonien. Pásmo Ul (po případě lY až VI
v Polabí mělnickém, o nichž myslí omylem, že jsou aequiva
lenty pásma III na Bílé hoře v Praze), mají za zonu s Inoee-
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rámus labiatus, avšak pásmo IVb z okolí Malnic a Loun měli

za zonu s Inoceramus Brongniarti a slinité pásmo Vb až VII
již za vyšší Turonien, za své teplioké vrstvy, t. j. za zonu
iI. Scaphites Genitzi Xabc, po případě i se zonou iI. Inoeeramus
Cuvieri Xd (Teplice, Bilina aj.). Více o tom viz v Z ahá 1
k o v ě: ées. útv. kř. v Saské zátooe s. 16 a 17.

Důležité je připomenouti, že všichni geologové: G l' i
n i t z, S chl oe n bac h, K rej č í, Frič a jiní považovali
všeoky útesové facie pásem české křídy (i sudetské křídy) od
pásma Id až do pásma Xd za svůj mylný Cénomanien, t. j. Zll

pásmo II (útesová facie v Korycanech a j. a j.). Viz Z II. h á 1
k o v o: Oes. ů, kř, v Saské zátoce s. 23.

Zasluhuje povšimnutí, že R o e m I' r určoval naše pásmo
IX a Xa v Grošovicích u Opolí ve Slezsku jako Cénomanien
(viz Zahálka: Východočeský ú. kř, 1921. II. s. 78---81).

é I' n ě k Z ahá 1k a srovnal vrstvy české křídy s vrst
vami křídy v západních zemích střední Evropy v přírodě

samé a uveřejnil výsledky VI' své studii: Die Sudotische
Kreideformation und ihre Aequivalente in den westliehen
Landorn Mitteleuropas, 1, II. Sudetský ůtvur křídový a jeho
aequivaleuty v západních zemích střední Evropy, díl III, IV.
V. 1916-1930. V Y. díle, v části 1. a 2. pojednáno o Wealdienu
Iab, Barrémienu Je, Aptienu Id, o albienské zoně iI. Aeantho
eeras mammillare II, o zoně iI. Hoplites interruptus lIla, o zoně

II Sehloenbachia inflata lUb + IVa. V přítomné studii po
jednává Sl' o aequivnlenteeh Cénomnnlenu v anglopařížském

bassinu: v pásmeeh IVb, V, VI a VII.

Výsledky srovnání uvedeme stručně v tomto přehledu.

Podrobnější výklady jsou vpředu.

Patro (Ll' sommet). Zone iI. Inocernrnus labiatus VllJ.

Vll. Zone iI. Actinocamax plenus.
Vb + Vl. Zone iI. Holaster subglobosus supérieure,

Va. ZOUl' iI. Ploeoseyphia maeandrina čili Chloritie marl čili

Zono iI. Holastcr subglohosus inférieure.
IVb. Zone a Peeten asper čili WarminHtl'1' beds čili Zone oř

Stauromona Carteri čili Uppcr Gl'l'l'nsand supérieur.
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Zaklad (La base). Zone à Sohloenbaehie inflata IIlb + l'la
ëili Blaekdown beds ëili Upper Greensand inférieur.

Tato klasifikaee jest v kaZdém ohledu nejpfiznivejsi pro
dèleni slinitého Cénomanienu v zâp. bassinu angloparfëskêm.
Ostatni klassifikace viz na prehlednyeh tabulkâeh v ûvodn,
pfi cl. 3. Klasifikace Cénomanienu a pfi cl. 20. Folkestone.

V Roudnici poo Ripem 5. ëervna 1930.

Résumé.

Le Crétacique de la partie occidentale du bassin AnglQo
parisien et le Crétacique de la Bohême,

Partie III. Cénomanien.
(Le Crétacique sudétique et ses équivalents dans les pays occiden

taux de l'Europe centrale. Tome V.)

Par C. Zahâlka.

Presenté le 5 novembre 1930.

L'auteur parle dans le § 1 de l'extension du Cénomanien
depuis Le Mans vers Rouen par le Pays de Bray jusqu'au
Cap Blanc-Nez; franchissant le Pas-de-Calais près Folke
stone, il suit le Cénomanien à l'Ouest dans toute l'Angleterre
du Sud avec les îles Wight et Purbeck.

Dans le § 2, il passe en revue les différents facies du Cé
nomanien. Près de Le Mans, on a affaire au fa cie s gré
s eux, depuis Bellême-Chateaudun vers Seine - c'est le f a
cie s des cal e air e s gré s eux. A partir du Havre et
Rouen vers le Nords'étendle facies de la Craie glau
c o n i e u s e, Le facies de la Craie marneuse ou le
fa cie s ma r n eux envahit le pays d'Artois et de là, par La
Manche et le Pas-de Calais, toute l'Angleterre du Sud, De ces
facies en Bohême on trouve le f a cie s gré s eux et le ra 
ci es marneux.

,De tous les facies de cet étage, dans la partie occidentale
du bassin Anglo-perisien, comme dans la Bohême occidentale,
le plus profond est représenté par la z 0 n e IVb à Pee te n
a s p e r qui est constituée par des couches gréseuses vertes

10
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extrêmement glauoonieuses contenant des concrétions de
phosphate et de pyrite (en Bohême, on ne trouve que les con
crétions de pyrite) et une riche faune; immédiatement au
dessus de cette zone on distingue le n ive a u g 1au e 0 

nie u x Va qui est représenté en Bohême spécialement dans
les environs de Louny; en Angleterre il est connu comme zone
à Plocoscyphia maeandrina ou Chloritie mari, en Belgique 
comme Tourtia de Mons, en Argonne - comme niveau à Micra
batia coronula. Ce niveau réalise un terme de passage de la
zone gréseuse IVb à la zone marneuse V.

Dans le § 3, on trouve un tableau synoptique détaillé où
la classification tchèque du Cénomanien est eœnparêe avec
les classifications acceptées en France, en Angleterre, en Bel
gique et en Allemagne. Il convient aussi d'attirer l'attention
sur les classifications du Cénomanien établies pour les loca
lités - types de Folkestone (§ 20) et des environs .de Louny
(§, 39). Il découle de cette oomparaisonque les limites des zo
nes dans les différents pays fixées d'après la présence des
Ammonites caractéristiques des types »varians« et »rotoma
gense« et de Belemnites »plenus« ne correspondent pas m
jour au même niveau. Cela est dû à ce que la répartition hori
zontale et verticale des Céphalopodes en question n'est pas la
même dans tous les pays. A Folkestone, dans une seule et
même localité, les limites ont été établies de façon différente
parce que les observations de deux géologues sur la réparti
tion des Céphalopodes en question ne coïncident pas.

LeB tableaux synoptiques du § 4 montrent que les puis
sanees des zones des facies correspondants en Bohême et dans
la partie occidentale du bassin Anglo-pariaien sont en lISsez
hon accord.

Dans le §, 5, on montre sur un exemple quelles diver
gences existent entre les déterminations des différents gé0
logues qui se rapportent à la même zone IX en Bohême et
sont basées sur la présence des mêmes fossilea. Les uns l'attri
buent au Ga u 11. (G 1.' i nit z, R e u BB), les autres au S é
non i e n (8 chi Ü 1. e l', B ra uns, Gr 0 s BOU v l' e ete.),
De celles erreurs ont été eommises aussi dans la détermina
tion de l'âge des autres zones; cela a été notamment le cas
de la zone II en Bohême qui oontient eertains fossiles commune



Kiid. ûtvar v zâp. bassinu anglopafillkmn a v Oechâch. 147

avec la zone française près de Le Mans et a été considérée
comme du Cénomanien, et spécialement comme zone à Pecten
asper. L'auteur esquisse ensuite la répartition horizontale et
verticale de certaines espèces caractéristiques de la faune
cénomanienne dans la partie occidentale du bassin Anglo-
parisien et en Bohême. '

Le § 6 contient un supplément à la liste bibliographique
qui a {té présentée dans la ~-ième parti!' dl' eette publication,

Dans les §,§ 7-31, l'auteur passe en revue les coupes les
plus importantes de la partie occidentale du bassin Anglo
parisien et indique pour chaque zone son équivalent en
Bohême.

Dans les §~ 32 et 33, on trouve une liste de fossiles des
terrains à facies marneux du bassin Angle-parisien.

Les §§ 34--37 sont consacrés au Cénomanien de la Bo
hême. Dans le §, 34, l'auteur montre que la base et le sommet
de cette formation ont un développement conforme à celui
qui s'observe en France et en Angleterre. Dans le § 35, on
trouve des exemples de facies gréseux du Cénomanien, ainsi
que des rares localités offrant Il' facies de côtes roehenses;
des listes de fossiles sont jointes à ces exemples. Le § 36 est
consacré au facies marneux des environs de Louny, le §,37 
à celui des environs de Rip avec de longues listes de fossiles.

Dans le § 38, l'auteur donne une liste des espèces com
munes aux faunes du Cénomanien de la Bohême et du C'éno
manien du bassin Anglo-parisien. L'auteur compte 108 espèces
communes et 6 espèces caractéristiques. La zone II en Bo
hême, qui était attribuée au Cénomanien, n'a que 77 espèces
communes et pas une seule des 6 espèces caractêristiques
mentionnées plus haut, quoique le facies de côtes rocheuses
y est largement développé comme dans le Cénomanien d,e Le
Mans, Tournai, Essen et autres régions.

Pour terminer, l'auteur indique dans le § 39 lesquelles
des couches du Crétacique de la Bohême ont été attribuées
par les géologues au Cénomanien. En 1867, Re u s s prenait
pour du Cénomanien les assises I-V. - Ge in i t z, en 1871,
atribuait au Cénomanien les couches ]-1 IIba. - S chIo e n
bile h, en ]868 - 11'8 assises 1 + Il. - K l' (' j i' i et F r i .\
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en 1877 - les assises 1 + II. - Tous les géologues mention
nés rapportaient en outre au Cénomanien le facies de côtes ro
cheuses des zones III-Xd. - è. Z a h â l k a depuis 1915
attribue au Cénomanien les zones IVb + V + VI +VII.
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