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XVI.

Miocaen kralický u Námšt na Morav.

Napsal Vlád. Jos. Procházka ve Vídni.

{S tabulkami XI, a XII.)

(Pedloženo dne 24. bezna 1893.)

Na dležitý a velezajímavý miocaenní obvod kralický upozornil

mne pan prof. dr. Fr. Dvorský juž ped tymi lety, když dlel jsem

u nho v Brn návštvou.

Studuje v okolí námstském serpentiny a nalezišt obsidiánu

pan dr. Fr, Dvorský shledal tamní miocaenní usazeniny na témže

míst pístupny a pkn odhaleny, kdež je v letech padesátých po-

prvé objevil H. Wolf.

Za zmínné návštvy ukázal mi pan dr. Fr. Dvorský z Kralic

donesenou bohatou koist miocaenních zkamenlin, kteráž slibovala

nalezišt zajímavé a mimo to dležité i po té stránce, že obsahovala

krom typických badenských druhv i druh Pecten denudatus u velkém

individuelním množství, kterémuž, jak povdomo, dlouho a dlouho

pisuzován nemalý stratigraíický význam.

Budiž mi dovoleno panu prof. dr. Fr. Dvorskému srdený

vzdáti tu dík za laskavé upozornní na kralický miocaen a za krásnou

suitu tamjších zkamenlin, na zpracování mn penechaných.

Jakkoliv bylo mým vroucím páním, poznati kralický miocaenní

obvod rychle a dkladn, vzdal jsem se tenkráte svého úmyslu pro

nutnjší práce v miocaenních oblastech západní a severozápadní Mo-

ravy. Teprve píštího léta bylo mi dopáno, bych uskutenil svj

zámr. A byla má oekávání o bohatství kralických vrstev fossiliemi

pedkem do jisté míry znaná, pesvdil jsem se juž po prvním ohle-

dání kralického miocaenu, že je daleko pedstihuje skutená massa

zkamenlin, do tamních sediment vložených. Juž po urení první

koisti pocioval jsem velmi živ,' že množství zevrubn urených

Tr. matliemftticko-prírodoydeclííí. 1893. 1



2 XVI. V. J. Procházka

druhv nikterak se nesrovnává s individuelním množstvím jednotli-

vých specií a s povšechným bohatstvím tamních vrstev.

Vše svdilo, že teba znovu ohledati nalezišt a vykoistiti je

mnohem intensivnji, nebot dosažený výsledek nebyl ješt takový,

aby sestrojen býti mohl jasný obraz o zvíenném rázu a stáí kra-

lického obvodu miocaenního.

Minulého léta provedl jsem konen svoje zamyšlené pedse-

vzetí a vykoistil, jak si domýšlím, tamní usazeniny v míe obsáhlé.

V pedloženém pak pojednání pedkládám výsledky svých fau-

nistických a zárove stratigrafických studií o kralickém obvodu mio-

caenním, jehož dkladná znalos jest tím žádoucnjší a naléhavjší,

ím více poskytuje neocenitelných prostedkv na rozešení otázky

o relativním stáí rozsáhlé oblasti oncophorových písk^) poíí
Oslavy a Jihlavky.

Ddinka Kralice u Námšt nad Oslavou, proslulá po všem

našem národu biblí bratí eských, biblí kralickou^ jež odtud nastu-

povala blahodárnou pou po vlastech našich, rozkládá se ve výši

400 m. nad hladinou moskou, v údolní šíin, kteráž k jihu rychle

se zužujíc rázem pechází v úzkou soutšku se sráznými svahy. Od
severu k jihu protéká kralickou šíinou malinký potek jenešovický^

od východu k západu probíhá jí silnice brnnská, od jihovýchodu

k východu vine se pak velikým obloukem vysoký násyp železné

dráhy brnnsko-okišské, dle údolí na dv nestejné ásti, totiž vtší

severní a menší jižní.

Kralice, druhdy od svta takoka odlouené, jsou nyní velice

snadno pístupny ; dojedeme jich po železné dráze z Brna díve než za 2

hodiny. Ovšem jinak bývalo díve. Pt až šest hodin bylo se trmáceti

do tiché naší vesniky. Byla z ruky, a proto by by se i bylo v-
dlo o kralickém miocaenu více, než skuten o nm bylo známo,

jsem pevn pesvden, že by se toho sotva bylo dbalo. Známof

pece, jak dlouho nevšímáno si snadno pístupných usazenin miocaen-

ních v nalezištích západo- a severozápadomoravské oblasti, pes to

že se vdlo o nich juž ped dvacíti lety, že pechovávají zvíenu

nejen bohatou, než i krásn zachovalou.

*) Vlad. Jos. Procházka. Ku stratigrafii oncophorových usazenin okolí ivan-

icko-oslavanského na Morav. Vstník král. uen. Spolen. nauk, ro. 1892,

Btr. 425.
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Pijedše do kralické stanice, jsme juž ve kralickém miocaenu.

Vyšedše ped stanici na železné koleje a postavivše se tváí k jiho-

východu, spatíme asi sto krokv od železniního násypu nízkou

mez, na násyp tém kolmou, uprosted níž blá se skopané místo,

kdež pozdji poznáme snadno pístupné, zkamenlinami bohaté leny

zdejšího miocaenního obvodu a poznavše jich vlastnosti, rázem oce-

níme dležitost tohoto obvodu pro ostatní miocaenovou oblast mo-

ravskou.

Kralická šíina údolní, jak se nám jeví, pozorujeme-li ji ze

silnice, prohlubuje se do prahor, kdež pevládá rula nad svory,

fyllity a hlinitými bidlicemi. Dno této šíiny pokrývají mladší sedi-

menty : miocaenní, diluviální a alluviální. Z tchto dosahuje dilu-

viální hlína znaného rozšíení vodorovného a nemenší mohutnosti.

Rozprostírá se po východní ásti šíiny, odkudž pesmyknuvši se do

západní její poloviny, znenáhla sesiluje se, jsouc zde siln orodována

a ásten i docela odplavena. Naproti tomu mohutní k severu

v silný píkrov, pod nímž miocaenní sedimenty úpln mizí.

Sleduje miocaenní usazeniny mezi vesnicí a železniním násypem,

ml jsem s dostatek píležitost, pozorovati rozlohu diluviální hlíny

a poznati obtíže spojené s pesným vymezováním hranic zdejších

slín. Nejvtší nesnáze psobí, jako všude jinde, zmínný píkrov

hlíny diluviální, pro njž nelze ani pomýšleti na pesné ohraniení

rozlohy kralického depot miocaenního a uriti zejména, kam až sahá

na jihozápad. Pronášeje zde názor, že zdejší miocaenní obvod roz-

kládá se na dn kotliny od soutšky až po brnnskou silnici, soudím

tak podle jamek vykopaných ve slínech, jež jsem pozoroval v levo

a v právo od silnice, která spojuje železniní stanici s vesnicí a

podle slinu, odkrytého ve vyištných polních píkopech. Správnost

mého úsudku podpírá a potvrzuje krom toho velice dležitá zpráva

kralických sousedv o kopání studn poblíž brnnské silnice.

Poptával jsem se totiž v Kralicích, zda-li v ddin, nebo po-

blíž ní kopajíce sklepy, studn a jámy, nedokopali se slinu; eeno
mn, že ped pti lety. Tenkráte, že kopána byla studn v zahrad

naproti kovárn ; i dokopali se pod žlutou hlínou bílého písku, pak

žlutého písku, potom písitého slinu, pod ním žlutavého slinu a ko-

nen šedého slinu, který však neprorazen, ponvadž hospodá, vzdav

se nadje, že se dokope vody, jámu zaházel. Aby výklad svj ním
hodnovrným dotvrdili, zavedli m ke zbytku haldy slinu, ze stud-

niní jámy vyházeného. Spativ jej, ihned jsem poznal, že se úpln

srovnává se slínem na úpatí zmínné meze.
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Po této dležité zpráv nebyl jsem ani okamžik na rozpacích

o tom, že jednak ás vesnice pi silnici rozprostírá se po mio-

caenních usazeninách, jednak že celý mírný svah pod brnnskou

silnicí, pokud ho neskládají diluviální hlíny, sestává z miocaenních

slín. Vrstevní poádek, jak byl poznán pi kopání zmínné studn:

bílý písek, písitý slin, slin žlutavý a šedý, jest týž jak ho odhaluje

svah meze naproti železniní stanici. Pítomnost všech tchto leniiv

poblíž silnice nezvratn dokazuje, že veškerá kralická šíina byla

jimi drahdy vyplnna. Jejich ástená nepítomnost mezi svahem pod

silnicí a vchodem do soutšky neposkytuje než vzácné a zárove

spolehlivé mítko na odhadnutí erose, kteráž pomnivši mohutnost

kralických miocaenních vrstev, podmínila nynjší fysiognomii zdejšího

údolíka.

Snažíme-li se vystopovati hranici miocaenní severn od brnnské

silnice, pesvdíme se velmi záhy, že se nám to za nynjších ne-

píznivých okolností nepovede. Jako v oddílech díve vzpomenutých,

tak i zde peruší naši práci píkrov žlutnice. Jde-li nám toliko

o hrubé vytení hranic kralického miocaenu, pak ovšem nebude

žádných rozpakv, naopak vše práci ulehí, zejména tvar dna údol-

ního, blízké odhalené strán rulové a fyllitové budou nás v ní pod-

porovati.

Zejmo juž, že jen kopajíce jámy na etných místech, získáme

si dostatených vdomostí o poloze hranic zdejšího miocaenu. Ale

na kopání jest nevyhnuteln teba penz — a pak povolení aby se

všude, kde toho poteba, smlo kutati. Jak povdomo, penz velmi

zhusta schází a povolení nesnadno si dožádati, zejména je-li nám
vyhazovati jámy v polích peliv obdlaných. Konen i tuto nebude

než dvovati v budoucnost ; snad v ddin i v její nejbližším sou-

sedství bude se asto kopati, a zkoumatelé zajímavého kralického

miocaenu neopomenou zajisté sebrati hodnovrných zpráv o kopání

jam, studen atd., aby získajíce dokladv o správnosti jich, sdlili je

veejnosti.

Vramež se do jižní ásti kralického miocaenního obvodu.

Naproti severnímu oddílu, jest tento menší. Juž za rozboenou

rybniní hrází není po slínech ani památky. Zde i v soutšce roz-

kládá se prahorní podklad, rula a svor.

V mlkých píkopech, tu a onde v polích vykopaných, roz-

prostírá se píkrovem souvislým a dosti mocným od železniního

násypu až po rybniní hráz — kal. Neuvidíme i tu slín, le jen ve

zmínné mezi a v koryt jenešovického potku.



Miocaen kralický u Námšt na Morav. 5

Za téclito okolností má pro nás velkou dležitos mez, podél

níž tee jenešovický potok, hloub a hloub vybrázující koryto své

do miocaeuuího slinu. Mez zasluhuje bedlivé pozornosti nejen proto,

že na jejím svahu poznáváme tyi leny zdejšího miocaenu s bo-

hatou zvíenou, než i proto, že vykoistivše ji, nabýváme jasné ped-
stavy též o faunistickém rázu kralického miocaenu, o relativním stáí

jeho vrstev a jich vztahu k ostatním miocaenním obvodm moravským.

Zmínná mez je 3 m. vysoká. Na její píkrém svahu velmi

zeteln vynikají leny ji skládající. Pruh bílý pod slabou vrstvou

diluviální hlíny siln se odráží od žlutého a tento od žlutav šedého,

pod nímž vyráží v koryt potoním šedý slin.

Tato rznobarevnos vrstev v mezi pimla m, že jsem ji dal

skopati s hora dol, jednak abych pesn uril mohutnost jednotlivých

lavic, jednak abych obdržel spolehlivý fossilní materiál ze všech pí-

stupných lavic. Juž zbžné zkoumání mne pouilo, že petrografický

ráz zdejších lavic asi souviseti bude s povahou zvíennou; a skuten
zevrubné zkoumání tchto vrstev potvrdilo mj názor v míe plné.

Když mez skopána, objevily se tyi rznobarevné, oste ohra-

niené lavice, a to s hora dol:

1. lavice barvy intensivn bílé, 0-80 m mohutná;

2. lavice barvy intensivn žluté, 050 m. tlustá, pebohatá me-

chovkami a úlomky schránek moských ježkv;

3. lavice šedožlutá, v níž pevažuje slin množství zkamenlin,

1'50 m. mohutná; mechovek a moských ježk jest poídku;

4. lavice šedožlutého slinu. Po mechovkách ani památky,

moští ježci velice vzácni

;

5. šedopopelavý slin mohutnosti dosud neznámé.

Intensivn bílá hmota horní lavice podobá se pi zbžném po-

zorování jemnému písku, smíšenému s jemninkou vápennou moukou.

Plavíme -li tuto hmotu, poznáme rázem, že ji skládají toliko skoápky

foraminifer, kolonie mechovek, misky ostrakodv, úlomky z misek

lamellibranchiat a schránky moských ježkv; ostatní živoišné

tídy jsou velice ídký. Za plavení pejemná vápenná mouka ve vod
rychle se rozpouští a v sít zstane pak ohromné množství pkn
zachovalých zkamenlin. Teba však ihned dodati, že zachovalos

jejich, a píznivá pec není tak dokonalá, jako v lavicích spodních.

Pídíme-li se po detritu, najdeme z nho velmi malinko. Tu maliký

úlomek ruly, onde kousek svoru, anebo zrnéka bílého kemenu, to

vše. Je vbec nepístojné mluviti o detritu této lavice jako o pod-

statné souásti nestmeleného vápence, jelikož jeho skutené množství
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naproti muožství zkamenlin jest v pravd nepatrné. Tak jest i se

množstvím pipomenuté mouky.
Vystihli jsme tedy složení této velice zajímavé lavice, dospvše

úsudku, že skládá se pedkem ze živoišných zbytkv a teprve na

druhém míst ze hmoty nerostné.

Majíce zení k tomuto výsledku, jsme oprávnni považovati

tuto lavici za aequivalent nestmeleného vápence obvodu lomniského

a epského. Jak jsem díve ve své pedchozí zpráv o miocaenu

západní Moravy sdlil,^) pechází lomnický a epský tvrdý vápenec

tu znenáhlu, tu rázem v sypkou vrstvu, kteráž dosahuje znané mo-

hutnosti v okolí epky. I v okolí kralickém bývaly as druhdy sypké

a tvrdé lavice litavského vápence ; alespo svdí tomu kusy tvrdého

vápence, kteréž jsem objevil ve stráni. Domnívám se, že tvrdá vá-

pencová lavice, z níž zachovány nyní toliko zbyteky, ležela na

vrstv sypké. Všemožn jsem se vynasnažil vypozorovati, nejsou-li

vloženy tvrdé kusy vápence do sypké lavice; le neobjevil jsem jich

tam. V tomto spatuji dostatený dkaz o správnosti svého zmín-

ného názoru.

Jak lavice tato zkamenlinami jest bohatá, pouuje seznam:

Foramiiiifera.

Lagena multicosta Karr vz

„ compressa Orb vz

Nodosaria (Gl.) laevigata Orb z

„ aculeata Orb vz

„ affinis Orb
„ bacillum Defr v
„ (D) elegans Orb z

„ (D) Verneuili Orb z

„ (D) pungens Rss

Lingulina costata Orb.
Frondicularia annularia Orb z

„ tricostulata Orb z

Marginulina hirsuta Orb vz

Cristellaria cassis Ficht. et Molt z

Moravica Karr vz

») v. J. Procházka. Pedbžná zpráva o stratigrackých a faunistických

pomrech nejzazší ásti miocaenu západní Moravy. Vstník král. esk. Spole.

náiik, ro. 1892.
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Cristellaria cultrata Montf.

„ similis Orb z

„ calcar Orb z

„ clypeiformis Orb vz

„ Austriaca Orb z

Polymorphina inaequalis Rss vz

Uvigerina pygmea Orb vz

Globigerina universa Orb vz

„ glomerata Kavr vz

Discorbina rosacaea Orb
Tiuncatulina conoidea Cžiž z

„ Dutemplei Oib z

„ Broniana Orb vz

Pulvinulina Hauerii Orb vz

Polystomella crispa Linné z

„ aculeata Orb vz

Amphistegina Hauerina Orb
Spongia.

Pachastrella spec z

Anthozoa.

Isis melitensis Rss vz

Vermes.

Serpula sp vz

„ carinella Rss vz

Echinodermata.

Echinocyamus transsilvanicus Laube . . .

Echinus spec 2

Úlomky rzných, zevrubn neuritetelných

druhv

Bryozoa.

Crisia eburnea Rss vz

Idmonea pertusa Rss z

„ seriatopora Rss z

„ spec vz

Hornera cf. frondiculata Lam vz

„ hippolythus Defr

Pustulopora rugulosa Manz vz

„ clavula Rss. vz
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Salicornaria farciminoides Johnst

Cellaria ceroicles Soli et Eli vz

Eschara macrochila Rss z

„ minax Manz

„ punctata Phill .z
„ costata Rss z

Retepora cellulosa Lamk ....... z

Kinoidela Moravicensis nov. spec vz

Myriozoum punctatum Phil

Brachiopoda.

Platidla anomioides Scacc z

Lamellihranchiata .

Pecten latissimus Brocc z

„ Malvinae dubois

„ cristatus Bronn

„ spinulosus Munst z

Ostrea cochlear Poli vz

Gasteropoda.

Dentaliuin incurvum Renn v
Ostracoda.

Bairdia subdeltoidea Miinst z

„ tumida Rss vz

Cythere cf. trigonella Rss z

„ punctata Munst vz

„ Ungeri Rss z

„ Haidingeri Rss z

„ Reussi Proch vz

„ plicatula Rss. ....... z

„ multinervis Rss. ...... vz

Cytherella compressa Miinst vz

Pisces.

Otolithus (Berycidarum) pulcher Proch. . z

„ „ Kokeni Proch. . . vz

Lamna elegans Lamk. (zub) vz

Plantae.

Lithothamisia ramossissima Rss vz
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Zvíena této lavice poskytuje mnoho zajímavého, odkrývá mnohý
dležitý znak. Abychom, možno-li dokonale, zvláštní její povahu po-

znali, jest nevyhnuteln teba všimnouti sob všech její lenv a

pihlédnouti ku všem její vlastnostem.

Juž pouhý pohled na seskupení druhv jednotlivých tíd této

zvíeny pouí nás, doufám, že s dostatek, o její povšechném rázu,

odchylném od zvíen dosud známých z litavských vápenc.

Rznost tuto zpsobují pedkem druhy Pecten cristatus a Pec-

ien spinnlosiis, považované do dneška za druhy omezující se na ba-

denské jíly, a pak pítomnost druhu Pecten latissimus, významného

pro sliny facies litavského vápence. Juž tato sms druhv bathyme-

tricky nízkého niveau, anebo jinými slovy vyjádeno, druhv moe
hlubokého, s druhem bathymetricky vysokého niveau, nebo jinak,

mlího moe, poukazuje k tomu, že i povšechný ráz této zvíeny

asi nebude souhlasiti s rázem dosud známých zvíenných typ. A sku-

ten, jak se níže dovíme, nesouhlasí ani s typem badenskýra, ani

steinabrunnenským, gainfahrenským, forchtenavským anebo dokonce

se šlírovým. Tém se všemi má nkolik vlastností spolených, se

žádným nesrovnává se však docela.

Vzhledem k této zvláštní povaze zvíeny nestmeleného krali-

ckého vápence, myslím, že nebude od místa, narýsuji-li zde obraz

její lenv.
Zmínná vrstva poskytla po dkladném vykoistní úhrnn 72

rzných druh, z nichž pináleží foraminiferám 31, korálm 1, er-

vm 1, moským ježkm 2, brachiopodm 1, lamellibranchiatm 5,

gasteropodm 1, ostrokodm 10 a rybím otolithm 3 druhy. Jak juž

z druhového množství usuzovati lze, podstatou této zvíeny jsou fora-

minifery, mechovky a — moští ježci. Ostrakody zastupuje sice po-

mrn dosti velký poet druhv, ale jejich individuelní množství je

nepatrné.

Zajímavý je foraminiferový typus této lavice. Zdálo by se snad,

že jeho ráz odchyluje se od rázu skupin ostatních, le tomu tak není.

Dojem tento je chvilkový a potrvá jen, pokud nepoznali jsme po-

drobnosti tohoto typu. Nápadné je seskupení jeho rodv a jich za-

stoupení druhy. Toto i ono dokazuje, že foraminifery v miocaenu

netoliko moravském, nýbrž i dolnorakouském atd. podrobeny byly na

rzných místech rzným fysikálním vlivm, kteréž mly za následek,

že týž typus za sedimentace téže vrstvy, ale na rzných bydlištích,

mnohdy velmi blízkých, vytvoil se rzn. I foraminiferová zvíena

této vápnité lavice dokazuje, že díve poznané rozdíly na foraraini-
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férových typech miocaenních slín, jíl, pískv atd. mají svj pvod
ve facielní rznosti. Kdyby tyto rozdíly byly se vyvinovaly dobou,

jak ped lety o podobných rozdílech mnozí skuten se domýšleli,

pak by nezáležely jenom v seskupení druhv a rodv, než i v pe-
vodu druh, jistých druhových skupin, omezených toliko na urité

lavice, na urité polohy.

Foraminiferové typy vrstev kralických neliší se podstatn od

typ oblastí západo- a severozápadomoravského miocaenu. Poznáme
to nejen ze skupení tchto rodv: Lagena, Nodosaria, LinguUna,

Frondicularia, Marginulina, Cristellaria, PolymorpMna, Uvigerina,

Olobigerina a skupiny Rotálina, než i ze skupení druh práv vy-

jmenovaných rod. Ponkud bije do oí pi této zvíen individuelní

množství druhv: Lagena costata, Marginulina bacillum, Cristéllaria

cultrata a Discorhina rosacaea, zejména je nápadno individuelní

množství prvních dvou druhv. Pes to nelze mu pikládati pílišné

váhy, jelikož tyto druhy v jílech badenských jsou pomrn astý a

rovnž zastoupeny jedinci rozmrv nápadn velkých.

Jehlice moských hub nachází se v sypké lavici kralického li-

tavského vápence zídka. Svou zachovalostí nevábí, jsouce zhusta po-

taženy povlakem vápnitým. Tento zavinuje, že jich nelze zevrubnji

uriti.

Rovnž korál je velmi poídku. Po dlouhém hledání povedlo

se nalézti všeho všudy jeden exemplá druhu Isis melitensis, v mio-

caenu moravském velmi vzácný.

Tolikéž jest i s ervy, s jichž polámanými trubikami velmi

zídka se potlíáváme. Zevrubn uriti trubiky tyto dosud se nepo-

vedlo. Bývají pravideln na povrchu odeny a siln poškozeny.

Mnohem astji než jehlice moských hub, korále a ervy vy-

skytují se moští ježci. Nejhojnjší ze všech jich druhv je, pokud

mi je známo, druh Echinocyamus transsilvanicus. Mimo tento maliký

druh chová tato lavice znané množství úlomk rzných druhv,

jichž bohužel nelze zevrubnji uriti, jelikož jsou velmi špatn zacho-

vány. Podle velikosti nalezených úlomkv usuzuji, že písluší druhm
rozmr velkých. Pes to, že jest, jak jsem podotkl, úlomk tchto

znan mnoho, domnívám se, opíraje se o výsledky svého zkoumání,

že se pozdji sotva kdy podaí v této lavici objeviti celé schránky

velkých druhv moských ježk. Zajímavo je, že bohatství této lavice

jak na úlomky, tak i na celé, neporušené schránky ježk je menší

než lavice níže položené.
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Mechovky této vrstvy nesou ráz typu toliko Blínm bathymetricky

vyšších niveaux vlastního, kterýž se ve své povšechné podstat ne-

odlišuje tém niím od rázu mechovek, jež jsou domovem ve sli-

uitých vložkách litavských vápenc. Tomu nasvduje skupenství

rodv: Crisia, Idmonea, Homera, Pustulopora, Salicornaria^ Cellaria^

Eschara, Eetepora a Myriozoum, tomu svdí však mimo to i indi-

viduelní bohatství tchto druhv: Homera hippolythus, Salicornaria

farciminoides, Retepora cellulosa. Pirovnáme-li tuto mechovkovou zví-

enu ku zvíen v bryozoové lavici, snadno se pesvdíme, že je

téhož rázu, že obsahuje tytéž druhy, avšak v menším druhovém

a individuelním množství. Povšechný konený náš úsudek vyzní pak

v ten rozum, že pedstavuje ochuzený typ bryozoové lavice.

Brachiopodi, zastoupeni toliko druhem Platidia anomoides, jsou

velmi vzácni.

Naproti tomu astji se zde vyskytují lamellibranchiati. Pravá

povaha kralické zvíeny miocaenní zraí se práv v rázu lamellibrau-

chiat. Pítomnost druhv, známých dosud z usazenin bathymetricky

nižších niveaux: Pecten cristatus^ Pecten spinulosus, s druhem facies

litavského vápence, totiž s druhem Pecten latissimus a konen s dru-

hem Pecten denudatus podmiuje tuto zvláštnost a iní ji velice za-

jímavou. Dosud mi není podobné sdružení druhv, jako ve zdejším

miocaenu, známo od nikud; nenašel jsem podobného ani v oblastech

miocaenu moravského, aniž je mi známo, že by bylo zpozorováno

v jiných miocaenních obvodech. Pibližn podobné sdružení však

poznal jsem v dolních tvrdých slínech Vejhona u Židlochovic. Ne-

rozpakuji se uvésti zvíenu kralických miocaenních usazenin se zví-

enou onch slín v úzký vztah, nevida podstatných pekážek, kteréž

by mn v tom zabraovaly. Nejvtší shodu spatuji v povaze zmí-

nných lamellibranchiat a gasteropod.

Tito jsou v horní lavici kralické zastoupeni podle mé zkušenosti

toliko jedním druhem Dentalium incurvum, jehož znané individuelní

množství rovná se množství ve spodních vejhonských slínech.

Ostrakod je málo, nejen pokud se týe individuelního, ale

i druhového množství. Tímto znakem odlišují se od ostrakodového

typu sypkých, nestmelených vápenc okolí lomnického a epského.

Ráz jejich však srovnává se naproti tomu s rázem, rozšíeným v usa-

zeninách bathymetricky nižších niveaux. Tomu nasvduje jednak se-

skupení rod: Bairdia, Cyhere a Cytherella, jednak sdružení druhv

a jich individuelní množství.
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Rybích otolith pechovává lavice nestmeleného litavského vá-

pence velmi málo. Dosud objeveny v ní druhy, kteréž náležejí k nej-

rozšíenjším v miocaenu vbec. Velmi ídké jsou naproti tomu zuby,

oznaené Lamarkem jménem Lamna elegans.

Po lithothamnii je tu velmi málo ziistatk^v, pravideln nacházíme

po ní úlomeky ze drobných keík.
Mohutnost druhé lavice s hora, totiž lavice intensivn žluté,

anebo hryozoové obnáší toliko 0*50 m. Obsahuje krom ohromného

množství zkamenlin podízené možství vápenné žluté mouky, kteráž

pi praní ve vod rychle se rozpouští. Jak juž vzpomenuto, jest to

lavice fossiliemi velmi bohatá, mnohem bohatší než sypká lavice vá-

penná. Skládajíf takm úpln její hmotu zkamenliny, mezi nimiž

kolonie mechovek jsou zjevem nejobyejnjším. Naproti množství

fossilií jest píms nerostná, detritus a obsah mouky velmi nepatrný.

Prahorní detritus, jejž skládá též rula a svor, jest vtšinou jemný,

zídka hrubý. Tolikéž i pímsek kemiitého písku je nepatrný

a veskrz zrna jemného.

Zachovalosf zkamenlin v této vrstv je rzná, lepší však než

v sypké vápenné lavici. Píhodn zachovalou shledána mikrofauna,

zejména foraminifery, mechovky a ostrakodi; nejlépe ze všech docho-

valy se mechovky, jejichžto zooezie vyznamenávají se namnoze p-
vodní neporušeností. Naproti tomu i zde po mkkýších nenajdeme

než úlomky z ulit a stepy z misek a velmi vzácná je náhoda, po-

daí-li se zde objeviti misku zcela neporušenou.

Ze seznamu tuto uvedeného vysvítá jasn zajímavost a dle-

žitost zvíeny lavice bryozoové a její vztah ku zvíen lavice ped-

chozí.

Foraminifera.

Textularia Mayeriana Orb z

„ carinata Orb z

depertida Orb vz

„ Haueri Orb vz

„ Sturi Karr z

Gaudryina crassa nov. spec vz

„ lanceolata Karr z

Clavulina cylindrica Hantk z

Bulimina pyrula Orb vz

Bolivina punctata Orb
Nodosaria affinis Orb

- bacillum Defr v
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Nodosaria (D) conferta Neuž vz

„ (D) inermis Cžiž vz

„ (D) pauperata Orb vz

„ (D) elegaus Orb
„ (D) acuticauda Rss

„ (D) Verneuilii Orb
„ (D) consobrina Orb vz

„ (D) scabra Rss z

„ (D) scripta Orb vz

„ (D) pungens Ros

Lingnlina costata Orb" v
Frondicularia annularia Orb vz

„ tricostulata Rss z

Marginulina hirsuta Orb
„ obliqua Karr vz

Cristellaria seminula Orb vz

„ cassis Ficht. et Molt z

„ Moravica Karr. . z

„ cultrata Montf

„ calcar Orb. ..... . .

„ echinata Orb z

„ clypeiformis Orb vz

„ Aiistriaca Orb
Uvigerina angulosa Williara z

„ pygmea Orb
Globigerina bulloides var. triloba Rss. . . .

„ universa Orb vz

„ (Rhyncbospira) glomerata Rss. .

Orbulina universa Orb vz

Discorbina rosacaea Orb
Trimcatulina lobata la Walk et J. . . . . vz

„ lobatula var. Boui Orb. . .

„ conoidea Cziž z

„ Dutemplei Orb
Anomaliaia variolata Orb. .

„ Austriaca Orb z

Pulvinulina Schreibersii Orb z

Epistomina Partschii Orb .z
Rotalia Soldanii Orb vz

Nonionina communis Orb
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Amphistegina Haiierina Orb. ...... z

Heterostegina costata Orb z

Spongia.

Pachastrella spec z

Vermes.

Verines spec vz

„ carinella Rss z

Echinodermata

.

Echinocyamus transsilvanicus Laube. . . . v
Echinus sp z

Úlomky schránek rzných druhv . . . . v
Bryozoa.

Idmonea atlantica Forbes z

n disticha Goldf. z

„ seriatopora Rss

„ spec z

Hornera hippolythus Defr vz

„ spec vz

Pustulopora rugulosa Manz z

„ clavula Rss v
Defrancia prolifera Rss z

„ deformis Rss , . . . .

„ formosa Rss z

„ coronula Rss vz

Aspendesia nov. spec

Fungella cf. multifida Rsk z

Filisparsa Moravica nov. spec z

Heteropora stellulata Rss v
Salicornaria farciminoides Johnst vz

Cellaria ceroides Soli. et Eli vz

Lepralia pleuropora Rss vz

„ megalota Rss vz

„ coccinea Rss vz

„ ansata Johnst z

„ ansata var. tetragona Rss z

„ trigonostoma Rss vz

„ hypostoma Rss. . vz

„ arrecta Rss vz
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Lepralia scripta Rss z

„ tenera Rss z

„ regularis Rss vz

„ incisa Rss vz

„ monoceros Rss z

„ peltata Rss. vz

, Endlicheri Rss vz

„ elegantissima nov. spec z

Merabranipora elliptica Rss vz

„ loxopora Rss vz

a appendiciilata Rss

„ formosa Rss. ....... vz

„ bidens Rss vz

, regulosa Rss vz

„ submarginata Rss vz

„ variabilis nov. spec vz

„ impressa nov. spec. , . . . vz

Hemieschara gemiopora Rss

Eschara raacrochila Rss. . ,

„ ampla Rss .z
„ cf. coscinophora Rss.

„ undulata Rss v
„ punctata Phil

„ papillosa Rss. . z

„ spec z

„ varians Rss z

„ triordinata nov. spec

„ spinosa nov. spec v
„ costata Rss.

Biflustrella Kralicensis nov. spec. • . . . z

Retepora cellulosa Lamk
Kionidela Moravicensis nov. spec

Stichopoina Stolikai nov. spec. ... .z
Myriozoum punctatum Phil

BracMopora.

Platidia anomioides Scacc z

Lamellihranchiata.

Pecten Malvinae Dubois

„ spinulosus Munst z



16 XVI. V. J. Procházka

Pecten cristatus Bronn

„ denudatus Rss z

Ostrea cochlear Poli • . . z

Gasteropoda.

Caecum trachea Mont z

Dentalium incurvum Renn

Ostracoda.

Bairdia subdeltoidea Miinst z

Cythere Kostelensis Rss. • vz

„ punctata Miinst.

„ hastata Rss

„ Haidingeri Rss z

„ transsilvanica Rss vz

„ plicatula Rss vz

„ multinervis Rss z

Balanidae.

Balanus spec • . vz

Plaoitae.

Lithotamnia ramossissima Rss

Juž zbžný pohled na uvedený seznam s dostatek nás pouí, že

zvíena bryozoové lavice jest na druhy i rody bohatší, než pedešlé

lavice sypkého litavského vápence. Zárove se též snadno pesvd-
íme, že toliko nkteré živoišné tídy nestmeleného vápence dosply

v této vrstv náhlého rozvoje. Dkazem toho jsou na p. mechovky.

Naproti tomu shledáváme v této vrstv mnohé živoišné tídy, kteréž

juž zde vyznamenávaly se rázem, jakýž je jim vlastní i v horní lavici,

jsouf to pedkem mkkýši.

Dosud povedlo se v bryozoové lavici zjistiti úhrnem 133 roz-

liných druhv, z nichž pipadá foraminiferám 54, ervm 1, mo-
ským ježkm 2, mechovkám 60, brachiopodm 1, lamellibranchiatm

4, gasteropodm 2, ostrakodm 8 a balanm 1 druh.

Z kratinkého tohoto vyjmenování živoišných tíd bryozoové

lavice poznáváme juž ráz její zvíeny i zvláštnosti a odchylky od zví-

eny dívjší vrstvy.

O veliké píbuznosti foraminifer této lavice s foraminiferami la-

vice sypkého vápence svdí v první ad seskupení druhové, které

jest totožné až na pítomnost rodu Heterostegina. Rozdíly odlišující
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tyto foraminiferovó zvíeny záležejí jednak v celkovém rozvoji jak

druhv, tak i rodv, jednak v silnjším rozvoji rod Textularia^ No-

dosaria a podlen skupiny Rotalina. I v této lavici vyznamenávají

se druhy Nodosaria bacillum a Lingulina costata, k nimž se pak

pidružují Nodosaria acuticauda, N. pungens^ Cristellaria cultrata

znaným individuelním množstvím.

Jehlic moských hub zstává ve vyplavenin hmoty této vrstvy

dosti mnoho. Jsou z pravidla krásn zachovalé. Dosud se mi po-

dailo zjistiti jehlice rodu Pachastrella. Bude prací pozdjší, by ze-

vrubn ureny rzné a rzné jehlice interessantní této vrstvy, pokud

urení takové jehlice umožují.

Trubiky erv jsou hojnjší než v hoejší vrstv, též jsou lépe

zachovány; nejlépe však se dochovaly trubky druhu Vermes cari-

nella, A. E. Reussem objeveného na dosti etných nalezištích v tu-

zemském miocaenu.

Podotkl jsem v rozprav o charakteru zvíeny pedchozí vrstvy,

že je bohatá moskými ježky; ale tuto podotýkám, že, chceme-li po-

znati pravé bohatství kralických miocaenních vrstev na moské ježky,

jest nám pihlédnouti k lavici bryozoové. V té, vlastn za sedimen-

tace této vrstvy, jak na bíledni, panovaly okolnosti moským ježkm
velmi píznivé; nebo jenom tímto lze sob vysvtliti nápadné jich

množství juž v dosti malém kousku hmoty této lavice. V etných,

krásných exempláích je tu zastoupen druh Echinocyamus transsilva-

nicus s druhem, kterýž, po mém soudu, je pro tuzemský miocaen

nový. Krom toho je zde úlomk ze schránek velkých druh velké množ-

ství, le nepodailo se dosud odkrýti schránky celé, neporušené a sotva

asi povede se kdy je zde nalézti. Individuelní množství druhu Echi-

nocyamus transsilvanicus má pro bryozoovou vrstvu nemalou dle-

žitost juž proto, že tento druh vyskytuje se v dolních lavicích zídka

a v dolní zdejší vrstv náleží ku vzácnostem.

Oznaení této lavice jménem lavice bryozoové je vzhledem

k množství juž nyní z ní známých druhv, jichž bylo 59 ureno, ne-

jen pípadné, ale i nutné. Tímto oznaením vystižen ráz této vrstvy,

jímž se nápadn liší od vrstev ostatních. A pes to, že zdá se tento

rozdíl na první pohled velký, je pec tsná souvislost mezi ním a zví-

ennou povahou lavic spodních a horních. Dostaí zevrubn pirov-

nati zvíeny všech lavic kralických, abychom si o jich obapolném

vztahu uinili jasnou pedstavu. Zmínná shoda záleží jednak v okol-

nosti, že i v této vrstv zastoupeny jsou druhy a rody lavic spodních

a horních, zejména že tu opt shledáváme rody: Idmonea, Hornera,

T, matliematicko-pí rodovdecká. 1893. ^
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Pustulopora, Salicornaria, Eschara a Retepora a tém všechny druhy

tchto rod, jež tvoí též mechovkovou zvíenu ostatních kralických

lavic. Z toho následuje, že všem lavicím kralického miocaenu je spo-

lený týž typ mechovkový, vyjádený zmínnými díve rody, V la-

vici pak, o níž je tu e, typ tento došel kulrainaního bodu svého

rozvoje.

Rozšíilyt se v ní tyto rody: Defrancia^ Aspendesia^ Fungella^

Heteropora, Lepralia^ Menibranipora, Henneschara, Kionidela a Sti-

chopora. Avšak nejen množství rod bije do oí, ale i množství druh
poutá naši mysl, jakmile jen okamžik vnujeme pozornost zvíen
této pedležité lavice. V první ad upoutá nás až nápadný rozvoj

rod : Lepralia, Membranipora a Eschara, z nichž první zastoupen je

16, druhý 9 a tetí 12 druhy. Obraz povahy velezajímavé této me-

chovkové zvíeny zdokonalíme, doplníme-li tuto kratikou rtu vy-

jmenováním druh na individua bohatých: Pustidopora clavula.^ De-

francia deformis, Salicornarifarciminoides, Heteropora stellulata, Mem-

branipora appendiculata, Eschara macrochila, E. coscinophora^ E. pun-

data, Retepora cellidosa a Kionidela Moravicensis. S povšechnou pova-

hou mechovek vbec souhlasí individuelní množství druhu Kionidela

Moravicensis, a to potud, že tento druh v sypkém nestmeleném vápenci

vyskytuje se velmi zídka, a že ponejprv vyskytuje se rovnž zídka

v lavici šedého slinu, tetí to lavici s hora.

Brachiopodi i v této vrstv zastoupeni jsou toliko druhem Pla-

tidia anominoides, kterýž se tu astji objevuje, než na p. v ne-

stmeleném vápenci.

astji vyskytují se zde lamellibranchiati, a zajisté je zajímavá

pítomnost druhu Pecten denudatus. Krom tohoto jsou tu domovem

i druhy Pecten cristatus a P. spinulosus. Ve spolenosti tchto pi-

chází pak druh, kterýž považuji za totožný s druhem Pecten Malvinae
;

jest mi však ihned piiniti poznámku, že misky zmínného druhu

ponkud odlišují se od misek typických individuí druhu Pecten Mal-

vinae, výzkumm píštím. Jak ze sdružení lamellibranchiat snadno

vysvítá, neliší se ráz bryozoové lavice od rázu lavice nestmeleného

vápence podstatn. Až na druhy Pecten denudatus a Pecten latissimus

pechovávají tytéž druhy, takm týmže individuelním množstvím se

honosící. Úvahy hodná jest okolnost, že druh Pecten denudatus do

lavice nestmeleného vápence nepechází, kdežto v bryozoové lavici

jest dosti astý. Vyskytuje-li se v oné vrstv pec, pak toliko velmi

zídka, asi tak jako druh Pecten latissimus v lavicích spodních.

K tmto závrm dospívám na základu pelivého vykoistní králi-



Miocaen kralický u NámBt ua Morav. 19

ckých vrstev, kdež mi o to bželo, abych zjistiv v nich tyto dva druhy,

vyzkoumal horizontální jich rozšíení.

Gasteropodi bryozoové lavice neposkytují nic zajímavého. Za-

stoupeni jsou dvma druhy, z nichž druh Dentalium iiwurvmn je astý,

kdežto druh Caecum tracheinn je velikou vzácností. Co se týe druhu

prvního, tu teba podotknouti, že je zde práv tak hojný jako v la-

vici nestmeleného vápence.

Ostrakodi svým rázem souhlasí s lavicí horní. Shoda tato jest

úplná, záležejíc nejen v zastoupení druhv, ale i rodv a jeví se též

v individuelním množství jednotlivých druh.

Balani zjištni toliko v jednom druhu, z jehož schránky nale-

zeny pouze nedokonale zachované úlomky, jež uriti nepovedlo se

zevrubn.

Rybí otolithy neobjevil jsem v bryozoové vrstv. Zdá se, že tu

nejsou, jsou-li v ní pec, pak náležejí, jak oprávnn možno juž nyní

pedpokládati, ku vzácnostem.

Úlomky keík druhu Lihoihamnia ramossissima jsou asty,

pravideln pokryty namnoze krásn zachovalými koloniemi mechovek.

Tak hojn, jako o pravých lithothamniových vápencích, na p. okolí

sudického, keíky tohoto druhu se zde nevyskytují, pedstavujíce ele-

ment podízený.

Lavici nestmeleného vápence a lavici bryozoovou jest nám pi-

poísti témuž horizontu, kterýž rzní se svou petrograíickou povahou

od lavic spodních. Po této stránce jsme oprávnni nazvati jej hori-

zontem vápenným, naproti horizontu slínovému. Pechod od tohoto

k onomu iní lavice bryozoová a lavice pod touto pímo uložená;

o níž je e ve píští stati. Pirovnáme-li zvíenu lavice nestmele-

ného vápence ku zvíen lavice spodního slinu, poznáme, že panuje

tsná souvislost mezi rázem petrografickým a faunistickým.

Slin lavice, uložené pímo pod lavicí bryozoovou, je šedý, mastný,

a jemný. Množství zkamenlin, jež obsahuje, teba nazvati velkým,

nebo pevyšuje na p. v horní ásti této vrstvy obsah slinu.

Zkamenlin této lavice oit dol ubývá, nevj tratí se však úpln.

Z detritu je v tomto slinu velmi málo — toliko nepatrná ást zv-

tralých prahorních hornin ruly a svoru; kemitého písku obsahuje

mén než lavice bryozoová i lavice nestmeleného vápence.

Zachovalosf zkamenlin v této vrstv teba oznaiti za velmi

píznivou, zejména krásn dochovaly se foraminifery a ostrakodi.

Makrofauna naproti tomu není lépe zachovalá, než v lavicích horních.
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Ze seznamu zvíeny této lavice poznáme bohatost, zvláštnost

a souvislost její se zvíenami ostatních kralických vrstev:

Foraminifera,

Biloculina ventricosa Rss vz

Spiroloculina tenuis Rss vz

Miliolina (T) uitens Rss. vz

Textularia Mayeriana Orb z

, carinata Orb
„ praelonga Karr vz

Clavulina communis Orb. .

Bulimina pupoides Orb z

Virgulina Schreibersii Cžiž z

Nodosaria (G) laevigata Orb vz

y,
ambigua Neug vz

„ Beyrichi Neug. ....... vz

g rudis Orb
„ hispida Orb
y,

Scharbergana Neug z

„ spinicosta Orb v
„ afíinis Orb
„ bacillum Defr v
„ (D) Ferstelliana Cziž vz

„ (D) pauperata Orb vz

(D) D'Orbignyana Orb z

„ (D) elegans Orb
(D) Verneuilii Orb

„ (D) trichostoma Rss vz

„ (D) vermicula Rss z

„ (D) Bouéana Orb vz

„ (D) scabra Rss v
„ (D) Adolphina Orb vz

„ (D) ornata Neug z

„ (D) scripta Orb z

(D) acuta Orb
„ (D) pungens Rss

Lingulina costata Orb v
„ subglobosa nov. spec vz

Araphimorphina Hauerina Neug z

Frondicularia Medelingensis Karr
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Fiundiculaiia tiicostulata Rss v
Marginulina pedum Orb z

„ pediformis Rss z

„ hirsuta Orb vz

„ cristellaroidis Cziž

„ obliqua Karr vz

n variabilis Neug z

» Akneriana Neug vz

Virgulina Badensis Orb
Cristellaria simplex Orb vz

„ Wetherella Jones vz

„ minima Karr z

„ crassa Orb z

„ cassis Ficht. et Moll

a Moravica Karr z

„ cultrata Montf. v
„ similis Orb z

„ calcar Orb c

a echinata Orb vz

„ ornata Orb z

B clypeiformis Orb z

n fusiformis nov. spec. z

„ Austriaca Orb z

„ depauperata Rss z

„ Bradyi nov. spes z

Polymorphina acuta Orb vz

„ digitalis Orb vz

„ inequalis Rss z

„ tubulosa Orb vz

j,
punctata Orb ..... vz

„ spinosa Orb
„ inflata Rss. . vz

Uvigerina semiornata Orb
„ angulosa William vz

„ pygmea Orb z

Globigerina buUoides var, triloba Karr. . .

„ universa Orb
„ regularis Orb
„ (Rhynchospira) glomerata Karr. . z

Orbulina universa Orb c
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Pullenia sphaeroidea Orb. . z

Discorbina rosacaea Orb
Truncatulina lobatula Walk. et J z

„ lobatula var. Bouana Orb. . vz

„ Ungeriana Orb z

„ conoidea Cžiž vz

Anomalina variolata Orb vz

Pulvinulina Schreibersii Orb • .

„ Hauerii Orb z

„ Brogniarti Orb z

Epistomina Partschii Orb z

Rotalia Soldanii Orb
Nonionina communis Orb v

„ Soldanii Orb. .

Polystomella obtusa Orb z

„ macella Ficht et M vz

Amphistegina Hauerina Orb z

S-pongia.

Pachastrella sp z

Anthozoa.

Isis gracilis Rss z

Vermes.

Serpula sp vz

Echinodermata.

Echinocyamus transsilvanicus Laube. . . .

Úlomky ze schránek rzných druh . . . .

Bryozoa.

Idraonea carinata? Rss vz

„ seriatopora Rss z

Hornera cf. frondiculata Lom z

Pustulopora rugulosa Manz vz

„ proboscina Manz vz

„ clavula Rss z

Ceriopora globulus Rss vz

Salicornaria farciminoides Johnst z

Eschara macrochila Rss z

„ punctata Phil vz
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Eschara costata Rss vz

Retepora cellulosa Lamk

Brachiopoda.

Platidia anomioides Scacc .z
Lamellihranchiata

.

Cai'dita scalaris Sow vz

Pecten latissimus Brocc vz

„ Malvinae Dubois z

„ cristatus Bronn

„ spinulosus Miinst z

„ denudatus Rss

Ostrea coclilear. Poli vz

Gasteropoda.

Dentalium incurvum Renn

Ostracoda.

Candona difficilis Rss

„ strigulosa Rss vz

„ semicircularis Rss z

„ cf. recta Rss vz

Bairdia subdeltoidea Munst. . z

„ exilis Rss vz

Cythere cf. trigonella Rss vz

„ erinacaeus Born z

„ asperrima Rss . .

„ hystrix Rss vz

„ oviformis Proch

„ cornuta Rom vz

„ reticulata Rss

„ plicatula Rss

Cytheridea Miilleri Mtinst. , v
Cytherella compressa Miinst, „ z

Balanidae,

Balanus spec. ... vz

Pisces.

Otolithus (Bei-ycidarum) Moravicus Proch. . z

„ „ pulcher Proch. . . v
» „ Kokeni Proch. . . z

„ (Gobius) intimus Proch z
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Ze všech kralických miocaenních lavic poznána tato na druhy

nejbohatší. Nelze však nepesvditi se, jak domýšlím se, dosti snadno,

že indíviduelní množství druh zvíeny této mnohem je menší než

v lavici bryozoové. Dalším vykoisfováním kralických lavic bude sice

leccos na tomto výroku poopraveno, le nedoufám, že povede se jej

vyvrátiti, kdo by pec tak uinil, vzepel by se toliko daným po-

mrm.
Ze druhové bohatství této lavice pedstihuje ostatní lavice vy-

svítá juž z tohoto jednoduchého seznamu, z nhož vyrozumíváme, že

slin lavice, o níž je e, poskytl dosud úhrnn 131 rzných druhv,

z nichž pipadá foraminiferám 93, korálm 1, ervm 1, moským
ježkm 1, mechovkám 12, brachiopodm 1, lamellibranchiatm 7,

ostrakodm 7 a rybím otolithm 4 druhy.

Foraminiferový typus této lavice není než rozšíeným typem

lavice bryozoové a nestmeleného vápence, S typy tchto lavic má
spolené jádro. Znaky jeho tsn adí se ke znakm zvíen jílv

a slín bathymetricky nižších niveaux. V tomto typu zahrnuty jsou

tém všechny druhy lavic horních. Že je rozšíeným typem zmín-

ných juž horních vrstev, dokazuje seskupení jeho rodv, pak rozvoj

druh tchto rod : Nodosaria, Cristellaria a skupiny Rotáíina^ dále že

schází rod Miliolina, a konen indíviduelní množství druh, z nichž

butež uvedeny: Nodosaria hacillum, Lingiilina costata, Discorhina

rosacaea. Rozdíl jeho od zvíen horních lavic záleží jednak u vysky-

tování se nových druh, jednak v rozvoji rod: MarginuUna, Póly.

morphina, Glohigerina a ásten i rodu Textularia. Co se týe Glo-

bigerin^ teba pipomenouti, že jich druhy pohešují indíviduelní

množství slín tak zv. globigerinových okolí brnnského, juliánov-

ského, lulského atd.

Jehlice moských hub, obyejn krásn zachovalé, jsou v lavici

horního slinu pomrn ídkým zjevem.

Korali jsou i ve slinu vzácností; toho diikazem, že toliko po

usilovné námaze podailo se nalézti pouze ti exempláe druhu Isis

gracilis. Tento druh jest v miocaenu moravském dosti rozšíen. Byl

znám juž A. E. Reussovi ') ze slinu blanenského ; za mého zkoumání

v oblastech moravských podailo se mn nalézti jeho lánky v jílu

lažánském u Rudice, v boraském severozápadn za Tišnovem a ve

slina lulském.

^) A. E. Eeuss. Die fossilen Korallea des oest.-ung. Micocaen, Denkschr.

d, k. Akadem. der Wissensch. 1872.
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Rovnž zídka vyskytují se zde trubiky erv; dosud se po-

vedlo z nalezených úlomk poznati trubky jednoho druhu, kterýž po

mém soudu nebyl dosud objeven na žádném miocaenním nalezišti.

S povahou ostatních živoišných tíd této lavice tsn souvisí

ráz moských ježk. Tito vyskytují se zde zídka u pirovnání s la-

vicí bryozoovou, pes to však bohatství jejich pedstihuje lavici pra-

vého žlutého slinu. Zastoupeni jsou opt druhem Echinocyamus trans-

silvamcus, a mimo to chová tato vrstva úlomky z velkých schránek

druh dosud nepoznaných. Zajímavé je, že i tyto úlomky objevují se

zídka, mnohem ideji, než v lavicích horních.

Typ mechovek srovnává se s typem lavic horních. Rovná se

typu lavice bryozoové vzdor tomu, že je mnohem chudší jak na rody,

tak i na druhy. Píslušnos jeho k typu hoejší lavice je zejmá z toho,

že skládají ho tém tytéž typické druhy a rody, jako složen dležitý

typ zmínné lavice. Juž toto poznání vlastností mechovek této lavice

s dostatek nás pesvdí, že její mechovkový typ jest jádro, z nhož
za píznivých podmínek vzrostl za sedimentace žluté lavice, nebo jak

jsme ji pojmenovali, bryozoové lavice, typ význaný a ve všech svých

vlastnostech celý, pravý bryozoový typ, kterýž jest nám poznati, abychom

náležit porozumli rzným a rzným mechovkovým typm miocaen-

ních slín, jíl, písitých slinuv a písk vbec.

Brachiopody zastupuje toliko druh Platidia anomoides, kterýž

jest v této vrstv dosti astým zjevem.

Týž ráz lamellibranchiat jako v lavici pedešlé jest i tu do-

movem. I s druhem Pecten latissimus se zde shledáváme. Rozdíl rázu

lamellibranchiat této vrstvy od rázu lavic horních záleží v rozvoji

a pevaze druh bathymetricky nižšího niveau, pedkem v individu-

elním množství druh Pecten denudatus a Pecten cristatus. Onen druh,

soud po množství úlomk jeho misek, nachází se tu u velkém indi-

viduelním množství; tolikéž i druh tento. Pecten latissimus naproti

tomu je tu zjevem zídkým; dosud zjištno toliko nkolik úlomk
z jeho misek. Krom tchto druhv a Ostrea cochlear objeven ješt

druh Cardita scalaris v jednom exemplái.

Není asi zjevem nahodilým, že i v této lavici z gasteropod

po dlouhém a namáhavém hledání a plavení znan velkých slinových

kus, objeven opt jenom druh Dentalium incurvum^ kdežto z ostat-

ních nespaten ani úlomek z ulit.

Lavice tato je bohatší rody a druhy ostrakod než horní lavice.

Rody typickými jsou Candona^ Bairdia^ Cythere a Cytheridea. Tém
týmiž druhy zastoupeny jsou rody: Bairdia, Cythere a Cytheridea;
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rozšiuje se však typ tento rodem Candona^ zastoupeným tymi dosti

bohatými druhy. Celkový ráz ostrakodového typu této lavice neodli-

šuje se podstatn od horních lavic, naopak souvisí tsn s nimi

a srovnává se tém úpln s typy jak jich, tak i slín bathymetricky

nižších niveaux. Poukazuji na p. k ostrakodovému typu slinu bora-

ského a drnovického, abych vzpomnl aspoii nkterého typu z význa-

ných ostrakodových zvíen.

Balani náležejí ve zdejším vrchním slinu ku vzácnostem, jako

všude v usazeninách hlubšího moe, by i uložených pi blízkém po-

beží. I v této vrstv zjištny po nich toliko malinké úlomky, které,

zdá se, že byly na své nalezišt splaveny.

Mnohem astji než balani vyskytují se rybí otolithy. Skupina

Berycidae pevládá. A opt jsou i zde druhy O. Moravicus a O.pulcher^

kteréž asto nacházíme; zejména druh O. pulcher vykazuje mnoho

a pkn zachovalých exemplá. O. Kokeni je ídký. Naproti Bery-

cidam je množství jak druhové, tak i individuelní skupiny Qohiidae

nepatrné.

Teprve za svého posledního pobytu v miocaenu kralickém po-

dailo se mi zjistiti vrchní ást lavice žlutého slinu. Za první

návštvy jsem žlutého slinu od vrchního nerozpoznal. Píina toho

záleží v okolnosti, že vrchní slin ponenáhlu pechází v lavici slinu

žlutého a rozdíl zakládá se toliko na obsahu slinu. Spozorovav ten

rozdíl umyslil jsem si vnovati mu bedlivou pozornost, abych se pe-
svdil, nesouvisí-li s povahou zvíeny.

Mohutnost tohoto slinu nepovedlo se mi pesn uriti. Dle po-

lohy šedého slinu, vycházejícího v korytu potoním na den, usuzuji,

že není velká a že nemí více než asi O*60 m. Slin žlutý je pla-

stický, hntuý a bohatý vápnem. Detritu obsahuje nepatrné množstvo,

složeného z úlomk hornin prahorních. Naproti tomu jest obsah jeho

fossilní znan velký; podstatu jeho tvoí opt schránky foraminifer

a misky ostrakod. Mkkýši vyskytují se zídka, jejich zachovalost jest

veskrz špatná. Skvostn zachovány jsou tu toliko schránky foraminifer

a misky ostrakod.

Bohatost této slínové lavice na druhy pedvádí následující seznam,

z nhož rázem i vysvitá zvláštnost povahy této zvíeny.

Foraminifera.

Textularia carinata Orb. . .

„ depertida Orb. ....... vz

Clavulina communis Orb
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Bulimina pyrula Orb
„ pupoides Orb
„ elongata Orb z

„ affinis Orb z

„ Buchiana Orb z

Virgulina Schreibersii Cziž

Bolivina punctata Orb z

Lagena cf. acuticosta Rss vz

„ cf. Willardeboana Rss. ...... vz

„ striata var. intermedia Rsch. . .

Nodosaria (Gl.) laevigata Orb z

„ Beyrichi Neug vz

„ hispida Orb
„ spinicosta Orb vz

„ Knihniciana Karr

„ Knihniciana var. striatula Karr. . z

„ bacillum Defr vz

„ (D) conferta Neug. ...... vz

„ (D) inornata Orb z

„ (D) subtilis Neug z

„ (D) mucronata Neug

„ (D) subulata Neug vz

„ (D) elegans Orb
„ (D) Verneuilii Orb. ... . . vz

„ (D) trichostoma Rss z

„ (D) Bouéana Orb z

„ (D) scabra Rss

(D) Adolphina Orb z

„ (D) acuta Orb z

„ (D) pungens Rss vz

Lingulina costata Orb vz

Ampbimorphina HauerinaNeug z

Frondicularia raricosta Karr vz

„ Medelingensis Karr

Marginulina hirsuta Orb z

„ cristellaroides Cziž z

„ Behmi Rss z

„ brevis nov. spec vz

Vaginulina Badensis Orb z

Cristellaria Wetherella Jónes z
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Cristellaria reniformis Orb vz

„ Kralicensis nov. spec z

„ cassis Ficht et Molt vz

„ cultrata Montf. z

» arcuata striata Hantk vz

» calcar Orb
» Austriaca Orb
„ depauperata Rss. ...... z

Polymorphina compressa Orb vz

„ problema Orb z

„ Austriaca Orb
„ inequalis Rss z

„ cylindrica nov. spec vz

,, spinosa Orb
„ asperella Karr z

Uvigerina urnula Orb z

„ angulosa William vz

» Parkeri Karr vz

„ pygmea Orb .z
Globigerina bulloides Orb

„ bulloides var. triloba Rss . . z

„ universa Orb z

Orbulina universa Orb
Pullenia sphaeroidea Orb
Sphaeroidina bulloides Orb z

Discorbina rosacaea Orb vz

Truncatulina lobatula Walk. et J

„ lobatula var. Boui Orb. . . vz

„ Uvigerina Orb vz

„ praecincta Karr. z

„ Dutemplei Orb
„ reticula Cžiž . z

Pulviuulina Hauerii Orb z

n Brogniarti Orb
Epistomina Partschii Orb . vz

„ nana Rss z

Rotalia Soldanii Orb z

Nonionina communis Orb
„ Soldanii Orb. ........ z

Polystoraella macella Ficht et M z
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Polystomella crispa Linné vz

Araphistegina Hauerina Orb z

Echinodermata.

Echinocyamus transsilvanicus Laubc . . . vz

Lamdlihranchiata.

Cardita scalaris Sow vz

Pecten denudatus Rss

Gastero'poda,

Dentalium incurvum Renn vz

Ostracoda.

Candona strigulosa Rss z

„ praeclara Proch vz

Bairdia tumida Rss. . z

„ intermedia Rss vz

Cythere punctata Miinst

„ hastata Rss

„ similis Rss vz

„ asperrima Rss vz

„ hystrix Rss z

„ cornuta Rom
„ Edwardsi Róm z

„ reticulata Rss . . .

„ plicatula Rss

Cytheridea Múllerei Miinst .z
Cytherella auriculata Rss vz

Pisces.

Otolithus (Gadus) communis nov. spec. , .

„ (Berycidarum) pulcher Proch. . .

„ „ Koknei Proch. . . z

„ „ splendidus Proch. . vz

„ „ spec. (neuritelný) vz

„ (Gobius) lepidus nov. spec. . . . vz

Juž jak je, zvíena tato poutá. Ale živý vzbuzuje interess, pi-

rovná-li se ku zvíenám lavic vrchních. Než o tom je e níže, zde

narýsuji ráz její pouze krátkými rtami. Dosud poskytla zvíena

spodního žlutého slinu všehovšudy 110 rozliných druhv, z nichž

lví díl pipadá foraminiferám, totiž 85 druhv; ostatek písluší mo-
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ským ježkm (1), lamellibranchiatm (2), gasteropodm (1), ostra-

kodm (15) a rybím otolithm (6 druhv).

V rozprav o rázu foraminiferové zvíeny lavice vrchního slinu

podotkl jsem, že má charakter foraminiferového typu jílv — usazenin

bathymetricky nižších niveaux. Tyto vlastnosti možno sice juž na ni

dosti snadno pozorovati, než uritých a pesných obrys nabývají te-

prve v lavici žlutého slinu. Tyto znaky jeví se pedkem rozvojem

rodv a zastoupením rod druhy. Majíce toto na pamti, poznáme,

že foraminiferová zvíena žlutého slinu má spolený typ se všemi

zvíenami miocaenich kralických sediment, což poukazuje k tomu,

že pedstavuje nám devní typus, z nhož za psobení mnlivých

fysikálních vliv foraminiferové zvíeny vrchních tamních lavic svj

pvod vzaly.

Ani po jehlicech moských hub, ani po korálech a po trubikách

erv nenalezeno zde dosud nieho.

Moští ježci zastoupeni jsou v této lavici, pokud je mi známo,

toliko druhem Echinocyamus trassilvanicus, kterýž je tu velkou vzá-

cností.

Úlomk ze schránek velkých druhv nachází se v tomto slinu

velmi malinko.

Nápadno je, že dosud nepodailo se objeviti krom druhu Pecten

denudatus ani stípku z misek ostatních pecten. Avšak i tento druh

zdá se, že nedosáhl tu rozvoje tak velkého, jako v lavici pedešlé.

I po ústici Ostrca cochlear neshledáno misek, a o druhu Cardita

scalaris zjištno, že jest tu velmi ídkým.

Jako ve dívjších lavicích kralických nenalezeny po gastero-

podech než ulity druhu DentaUum mcurviim, akoliv dlouho hledáno

a úmysln pátráno toliko po zbytcích jejich ulit.

Bohatost gasteropod, zejména druhová, naproti ostrakodm

jest až nápadná. Není nesnadno pesvditi se, že ostrakodový typus

tohoto slinu je v podstat týž jako slinu vrchního. Tytéž rody, tém
tytéž druhy i zde se vyskytují.

Tak jest i s rybími otolithy. Jich rázem podmínn rozvoj rodu

Berycidarum, jejž zastupují druhy v miocaenu moravském velice roz-

šíené. K tmto druží se pak druhy pro náš miocaen nové ze sku-

piny Gadidae a Gohiidae.

Na první pohled zdá se, že zvíenný typ kralického miocaenu,

zejména nejvrchnjších lavic, roA^ného sob nemá. A pec, pihléd-

neme-li k nmu ponkud bedlivji, pozorujíce jeho živoišné tídy

a pirovnáme-li je pak k tídám píbuzných typ jiných usazenin
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moravského miocaenu, neunikne naší pozornosti, že tsný vztah pa-

nuje mezi ní a zvíennými typy zejména slíu, jež jsem v okolí

židlochovickém oznail názvem sliny spodní.

Za této pležitosti jest mi zárove podotknouti, že sotva by se

porozumlo zvíennému typu kralického miocaenu, kdyby se nepo-

znaly znenáhlé pechody a zmny, kteréž prožila zvíena za sedimen-

tace tamních usazenin. Abych tento názor odvodnil, podotýkám, že

kdožkoli snadno prohlásí zvíenu žluté kralické vrstvy za pravou

bryozoovou a spodní slin za usazeninu bathymetricky nižšího niveau,

kdežto o píbuznosti zvíeny sypkého vápence bude dlouho a dlouho

na rozpacích. Obtíže mu bude zavalovati pítomnost druhv: Pecten

latissimus. P. denudatus^ P. cristatus a P. simiulosus. Jinak ovšem

i tchto obtíží se sprostí, jestliže podvolí se zdlouhavému a namáha-

vému sice, le jediné správnému faunistickému prozkumu všech kra-

lických lavic.

Dležitost kralického miocaenu záleží jednak v bohatství tam-

ních usazenin krásn zachovalými zvíenami, jednak že v jeho obvodu

možno poznati okolnosti, dle nichž usuzovati lze na zmny, jimž

podléhala miocaenní zvíena mníc se z typu bathymetricky hlubšího

niveau na typ moe mlího. V tamním obvodu poznáváme dležitý

vztah zvíeny bryozoové k typu matenému a uíme se znáti typ,

v njž se zmnil, když na pestaly psobiti fysikální vlivy jeho vý-

voji píznivé.

V kralickém miocaenním obvodu, kdež usazeniny pomrn
slab jsou vyvinuty, pehlédneme bez velkých obtíží pochod zmny
zvíeny. Intensita této zmny zdá se vbec u pirovnání s mohut-

ností vrstevní velmi znanou. Jinak tomu ovšem tam, kde mohutnost

usazenin je velká, jako na p. na Vejhonu a j., ale zkamenlin

dosti málo.

Zmínná zmna kralického typu záleží v povaze jednak me-

chovek, jednak ježkv a foraminifer. Tyto zvíenné tídy mnily se

v králickém obvodu zárove s petrografickou povahou sediment.

Ve spodní lavici jsou mechovky úpln redukovány, moští

ježci velice ídcí a foraminifery mají ráz, známý toliko z jíl ba-

thymetricky nižších niveaux.

V lavici druhé od spodu, ve vrstv bohaté na zkamenliny,

chudé však na slin, poínají mechovky rozvíjeti se v typ známý ze

slinuv a jíl západo- a severozápadomiocaenních obvod. Rovnž
i moští ježci jsou v této vrstv znan hojníj ale nedosahují zde

tak velkého rozvoje jako v lavici žluté.
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V této dochází mechovkový typ vrcholu svého rozvoje jak ro-

dového tak i druhového a individuelního. Zárove s mechovkami

dostupují zde též moští ježci kulminaního bodu rozvoje svého, na-

proti tomu lze na foraminiferovém typu pozorovati malou sice, ale

patrnou redukci.

Že fysikální podmínky, jež psobily až do ukonení sedimen-

tace bryozoové vrstvy pízniv na rozvoj mechovek, mly blahodárný

vliv i na rozvoj moských ježkv a naopak, toho je dkazem ráz

zvíeny nestmeleného vápence kralické vrchní lavice. V této vrstv

je mechovek málo, jsou zastoupeny typem stejných rozmrv typu

tetí lavice s hora. Pihlédneme-li k moským ježkm, shledáme, že

též oni nehonosí se bohatstvím lavice pedchozí. Foraminiferový

typus zmnil se rovnž, avšak mnohem nepatrnji než zmínné typy.

I on má v lavici vrchní, tak jako v lavici bryozoové, patrné známky

znenáhlé redukce týchže rozmrv, jak je vidti na všech foramini-

ferových zvíenách facies litavského vápence, když je pirovnáme ku

zvíenám slín, litavské vápence podestýlající anebo uzavírající.

Nezmnno zstalo ve všech kralických vrstvách jádro tamní

zvíeny, složené z mkkýš, brachiopod, ostrakodv a rybích oto-

lith. Koáli a moské houby jsou lenem podízeným a proto jich

nyní nedbáno.

Juž díve vzpomnl jsem sdruženosti druhu Pecten latissimits se

druhy Pecten cristatus a P. spinulosus a tchto s druhem Pecten de-

nudatus. Jesti zejmo, že toto sdružení vzbudí živý interess i toho,

kdo nepikládá vyskytlým se druhm typickým velké váhy. Zájem

vzruší proto, ponvadž až dosud neuhodilo se na nalezišt v mio-

caenní pánvi zaalpské, kde by zmínné druhy bývaly objeveny po-

spolu. Vrstva sypkého vápence kralického zasluhuje bedlivé pozor-

nosti též proto, že dokazuje, kterak druh Pecten denudatus neome-

zuje se toliko na facii jílovou a slínovou, nýbrž že pechází i do

usazenin facies litavského vápence. Rozšíení tohoto druhu je znané

;

vyskytuje se v jílu badenském, wollersdorfském, epském atd., v jílu

wollersdorfském jsa domovem s druhem Pecten cristatus.

Pítomností druhu Pecten denudatus staví se kralická zvíena

po bok zvíen šlírové. Toto jest však také jediný znak, kterýž pi-

pomíná typ šllrový.

Velkou souhlasnost, mající pvod v rázu^ zmínného jádra, jeví

kralická zvíena se zvíenou slín Vejhona u Židlochovic. Na základ

tom nerozpakuji se ani okamžik prohlásiti kralické miocaenní usaze-

niny za aequivalent slín vejhonských. Dokladem pro mj názor jest
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jednak ráz mkkýš, jednak povšechný charakter foraminifer, ostra-

kodv a rybích otolith.

Vzhledem k mechovkám a moským ježkm, jakož i k ostatním

tídám zvíeny kralických usazenin, s uritostí lze souditi, že tyto

byly uloženy pi nedalekém moském behu v hloubce mírné.

Popis druh.
I. Foraminifera.

Textularidae.

Gaudryina. Orbigny.

Gaudryina crassa nov. spec.

Tab. XI. vzor. 4 a—b.

3 mm. velká.

Schránka tenkostnná, tvaru širokého klínu, po stran smákla,

složena je v dolní ásti ze tí tém stejn velkých komrek, od nichž

vycházejí dv ady komrek mladších, jichž velikosti stejnomrn

pibývá. Komrky zmínných dvou kolmých ad jsou siln konvexní,

hlubokými rýhami oste ohranieny a vnjší povrch jejich posetý jest

hrubou skulpturou, kteráž pod zvtšujícím sklem vypadá jako systém

úzkých kanálk, nepravideln se prostupujících. Poslední komrka
nemá jak ostatní na hranách vypuklin, jsouc zaokrouhlena; její ústí

je malé, elliptické a leží v mediální ploše, kteráž prostupuje schránkou

na pi.

Druh Gaudryina crassa stojí osamocen; na základ skulptury

povrchu jeho komrek nemožno jej zaaditi do známých skupin,

vzdor tomu, že nkteré znaky poukazují k tomu, že písluší skupin

druhu G. rugosa Orb. Opravdu-li tomu tak, nemožno mi nyní roz-

hodnouti, jelikož materiál jest nepatrný, a tudíž omezuji se na po-

známky zde uinné.

Pokud se zachovalosti pedloženého exempláe týe, teba do-

znati, že jest až na to, že poslední komrka odtržena, velmi za-

chovalý.

Nalezišt. Kralice, druhá lavice s hora (1 exempl.).

Pokraování na str. 41.

T. matbematicko-piírodoTdecká. 1898. 3
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Pehlední seznam

zvíen všech, kralických miocaenních vrstev.

(Vyskytuje se vz =: velmi zídka, z = zídka, v =: velmi asto, = asto.)
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Foraminifera.

Biloculina ventricosa Rss
Spiroloculiua tenuis Rss
Miliolina (T) nitens Rss
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Textulaxa Mayeriana Orb. .... z

Z

VZ

vz
z

vz
z

z

vz

„ carinata Orb
„ depertida Orb
„ praelonga Karr. .....
„ Haueri Orb
„ Sturi Karr

Gaudryina crassa nov. spec

„ lanceolata Karr
Clavulina communis Orb

„ cylindrica Hanth
Bulimina pyrula Orb

„ pupoides Orb
„ elongata Orb
„ affinis Orb
„ Bucheana Orb

Virgulina Schreibersii Cžiž
Bolivina punctata Orb
Lagena cf. acuticosta Rss

„ multicosta Karr
„ cf. Willardeboana Rss. . . .

„ striata var. intermedia Rzeh.
„ compressa Orb

Nodosaria (G) laevigata Orb. . . .

„ ambigua Neug
„ Beyrichi Neug

vz

vz

„ rudís Orb
„ hispida Orb
„ aculeata Orb
„ Scharbergana Neug. . . .

„ spinicosta Orb
\

„ Knihniciana Karr

VZ
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Jméno

Zvíena
Spolené druhy se

zvíenou

"^ •=•

Nodosaria Knihniciana var. striatula

Karr

„ afíinis Orb
„ bacillum Defr

„ (D) conferta Neug
„ (D) inornata Orb. . . .

„ (D) Ferstlliana ziž. . ,

„ (D) inermis ziž
„ (D) pauperata Orb. . . .

„ (D) d'Orbignyana Neug. .

„ (D) subtilis Neug
„ (D) mucronata Neug. . .

„ (D) subulata Neug. . . .

„ (D) elegans Orb
„ (D) acuticauda Rss. . . .

„ (D) Verneuilii Orb.. . .

„ (D) consobrina Orb. . .

„ (D) trichostoma Rss. . . .

„ (D) indiflferens Rss. . . .

„ (D) vermicula Rss
„ (D) Bouana Orb. . . .

„ (D) scabra Rss
(D) Adolphina Orb. . .

„ (D) ornata Neug
„ (D) scripta Orb
„ (D) acuta Orb
„ (D) pungens Rss

Lingulina costata Orb
„ subglobosa nov. spec. . .

Ampbimorphina Hauerina Neug. . .

Frondicularia raricosta Karr

„ Medelingensis Karr. .

„ annularia Orb. . . .

„ tricostulata Rss. . . .

Marginulina pedum Orb
„ pediformis R
„ hirsuta Orb. .^ . . . .

„ cristellaroides ziž. . .

„ Behmi Rss

„ brevis nov. spec. . . .

„ obliqua Karr

„ variabilis Neug
„ Akneriana Neug. . . .

Vaginulina Badensis Orb
Cristellaria simplex Orb

„ Wetherella Jones ....

+

+

+

+

+

+
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+
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Zvíena
Spolené druhy se

zvíenou
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12^

Cristellaria minima Karr. . , .

„ reniformis Orb. . .

„ semiluna Orb. . .

„ fusiformis nov. spec

„ Kralicensis nov. spec,

„ crassa Orb
„ cassis Ficht et MolL

„ Moravica Karr. .

„ cultrata Montf. .

„ similis Orb. .

„ arcuato-striata Hantk.

„ calcar Orb. . .

„ echinata Orb. .

„ ornata Orb. . .

„ clypeiformis Orb
„ miocaenica nov. spec

„ Austriaca Orb. .

„ depauperata Rss. .

„ Brady nov. spec. .

Polymorphina compressa Orb.
„ acuta Orb. . .

„ digitalis Orb. .

„ problema Orb.
„ Austriaca Orb.
„ inequalis Rss. .

„ cylindrica nov. spec

„ tubulosa Orb. .

„ punctata Orb. .

„ spinosa Orb. .

„ asperella Karr. .

„ inflata Rss. . .

Uvigerina urnula Orb. . . .

„ semiornata Orb. .

„ angulosa William. .

„ Parkeri Karr. . . .

„ pygmea Orb. . . .

Globigerina bulloides Orb. .

„ bulloides var. triloba

„ universa Orb. .

„ regularis Orb.
„ (Rhynobospira) glomerata

Rss
Orbulina universa Orb. . .

PuUenia sphaeroidea d'Orb.
Sphaeroidina bulloides d'Orb.
Diecorbina rosacaea Orb. .

Rss

vz c

vz
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Truncatulina lobatula Walk. et J.

„ lobatula var. Boui Orb.
„ Ungeriana Orb. . .

„ Haidingeri Orb. . .

„ iDraecincta Karr. . . .

„ conoidea Cžiž. . . .

„ Dutemplei Orb, . .

„ Bouéana d^Orb. . . .

„ reticulata Cziž, . . .

Anomalina variolata Orb
„ Austriaca Orb. . . .

Pulvinulina Schreibersii Orb. . .

„ Hauerii Orb
„ Brogniarti Orb. . . .

Epistomina Partschii Orb, . . .

„ nana Rss
Rotalia Soldanii Orb
Nouionina communis Orb. . . .

„ Soldanii Orb
Polystomella obtusa Orb

„ macella Ficht et M. .

„ crispa Linné ....
„ aculeata Orb. . . .

Amphistegina Hauerina Orb. . .

Heterostegina costata Orb. . . .

Spongia.

Pachastrella sp

Anthozoa.

Isis melitensis Rss. . .

„ gracilis Rss. . . .

Vermes.

Serpula sp
carinella Rss.

Echinodermata.

Echlnocyamus transsilvanicus Laube
Echinus sp
Úlomky rzných, zevrubn neuritel-
ných druh
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Jméno

Zvíena
Spolené druhy se

zvíenou
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178
179
180
181
182

183
184
185
186
187

188
189
190
191

192

193
194
195
196
197
198

199
200

Bryozoa.

Crisia eburnea Rss. . . ,

Idmonea atlantica Forbes

„ carinata? Rom. ,

„ disticha Golof. .

„ pertuaa Rss. . .

„ seriatopora Rss.

„ spec
Hornera cf, frondiculata Lamk.

„ hippolythus Defr. . .

„ spec
Pustulopora rugulosa Manz. .

„ proboscina Manz.

„ clavula Rss. . . .

Defraucia prolifera Rss. . . .

„ deformis Rss. . . .

„ formosa Rss. . . .

„ corouula Rss. . . .

„ Orbignyana nov. spec
Fungella cf. multiíida Bsk. .

Ceriopora globulus Bss. . .

Filisparsa Moravica nov. spec
Heteropora stellulata Bss. .

Salicornaria farciminoides Johnst
Cellaria ceroides Soli. et Eli. .

Lepralia pleuropora Rss. . .

„ megalota Rss. . . .

„ coccinea Rss

„ ansata Johnst. . . .

„ ansata var. tetragona

„ trigonostoma Rss. .

„ hypostoma Rss
„ arrecta Rss.

„ scripta Rss. .

„ tenera Rss. .

„ regularis Rss.

„ incisa Rss. . .

„ monoceros Rss.

„ peltata Rss. .

„ Endlicheri Rss.

„ elegantissima nov. spec
Membranipora elliptica Rss.

„ loxopora Rss. .

„ appendiculata Rss
„ íbrmosa Rss

Rss

+

+

+

+
+

+

+

+ +

+ +
+

+

+

+

+
+

+
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Jméno

Zvíena
Spolené druhy se

zvíenou

Membranipora biclens Hag
„ regulosa Rss. . , .

„ submarginata Rss. .

„ impressa nov. spec.

„ variabilis nov. spec.

Hemieschara geminopora Rss. . .

Eschara macrochila Rss
„ ampla Rss
„ cf. coscinophora Rss. . .

„ undulata Rss
„ minax Manz
„ punctata Phil

„ papillosa Rss
n spec

„ varians Rss
„ triordinata nov. spec. . .

„ spinosa nov. spec

„ costata Rss
Biflustrella Kralicensis nov. spec. .

Retepora cellulosa Lamk
Kionidella Moravicensis nov. spec.

Stichoporina Stolikai nov. spec. .

Myriozoum punctatum Phil. . . .

Brachiopoda.

Platidia anomioides Scacc.

Lamellibranchiata.

Cardita scalaris Sow.
Pecten latissimus Brocc.

„ Malvinae Dubois.

„ crístatus Bronn.

„ spinulosus Mnst.
„ denudatus Rss. .

Ostrea cochlear Poli , .

Gasteropoda.

Caecum trachea Mont. . .

Dentalium incurvura Reuss

Ostraeoda.

Candona difficilis Rss. . .

+

+

vz

+

-f-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Jméno

Zvíena
Spolené druhy se

zvíenou

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

252
253
254
255
266
267
258
259
260
261
262
263
264

265

266

267,

268
269
270!

271
272
273
274

Candona strigulosa Rss. . .

„ cf. recta Rss. . . .

„ praeclara Proch. .

Bairdia subdeltoidea Miinst.

„ tumída Rss
„ exilis Rss
„ intermedia Rss. . .

„ semicircularis Rss. .

Cythere cf. trigonella Rss. .

„ Kostelensis Rss. . .

„ punctata Miinst. . .

„ hastata Rss
„ similis Rss
„ erinacaeus Born.

„ asperrima Rss. . .

„ hystrix Rss. . . .

„ TJngeri Rss
„ Haidingeri Rss. . «

„ transsilvanica Rss.

.

„ oviformis Proch. . .

„ corniita Róm. . . .

„ Edwardsi Róm. . .

„ reticulata Rss. . . .

„ Reussi Proch. . . .

„ plicatula Rss. . . .

„ multinervis Rss. . .

Cytheridea MuUeri Miinst. .

Cytherella auriculata Rss. .

„ compressa Miinst.

„ dilatata Rss. . .

Balanidae.

Balanus spec

Pisces.

Otolithus (Gadus) communis Proch,

„ (Berycidarum) Moravicus Proch
„ „ pulcher Proch. .

„ „ Kokeni Proch. .

„ „ splendidus Proch

„ „ sp. (neurit.) .

„ (Gohius) lepidus Proch. .

„ „ intimus Proch. .

Lamna elegans Lam. (zuby) .

vz z

vz

vz

+

+

+ -}

+ + +

+

+

+; +
+ +
+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+,
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Lagenidae.

Nodosaria. Lamarck.

Nodosaria Knihniciana var. striatula Karr.

Tab. XI, vzor, 12.

1877. Nodosaria Knihniciana Karrer. Geologie d. Kais. Franz-

Josef Wasserleitungpag. 379, Taf. XVI, Fig. 21.

Druh tento vyskytuje se u vtším individuelním množství toliko

v jemnjších slíuech a jílech ; dosud nepoznán ve slínech do litavského

vápence vložených, ba ani v tch, jejichž foraminiferová zvíena ho-

nosí se velkým bohatstvím individuelním. Tato okolnost zdá mi se

dosti zajímavou, aby byla uinna o ní zde zmínka. Juž v jílech

boskovických a knihnických bylo mi nápadno, že N. Knihniciana

nepechází ze spodních jíl do hoejších slín. Všímaje si bedlivji

toho úkazu a sleduje ho na etných lokalitách západo- a severo-

západo-moravských, dospl jsem k úsudku, že druh N. Knihniciana

se omezuje na spodní jíly a sliny, jim bathymetricky píbuzné, že

však se neobjevuje ve slínech bathymetricky vyšších niveaux v tak

velkém individuelním množství jako v onch. Vyskytne-li se v nich

vbec, tož vždy toliko v ojedinlých individuích. S tmito okolnostmi

souvisí a je dotvrzují má pozorování na slínech kralických. Peliv
vyplaviv sliny tamních lavic a bedliv vyplaveniny prohledav, dospl

jsem nezvratného pesvdení, že i tu druh N. Knihniciana omezuje

se toliko na spodní slínovou lavici, nepecházeje ani do lavice chudé

slínem, jež, jak díve bylo vzkázáno, bezprostedn podestýlá žlutou

bryozoovou lavici, ani do této. Ve zmínném kralickém slinu bývá

velmi zhusta, tše se výtené zachovalosti.

Veškeré exempláe ze slinu kralického vyznamenávají se tvarem

schránek, F. Karr érem z jílu knihnického popsaných. I poet jich

komrek kolísá nápadn, avšak nepevyšuje ísla 6. Charakteristický

jest ovšem obapolný pomr nejstarších komrek — z nichž poslední

nese piostený hrot — ku mladším, zejména k terminální. Podotknuto

budiž, že mezi kralickými individui tohoto druhu pevládají ožebené

schránky, mezi nimiž opt pipadá lví díl onm, jež iní pechod od

úpln holých k hust ožebeným. Právem oznail Karrer schránky

tyto jako var. striatula. Na snadnjší poznání její vlastností vy-

obrazil jsem typického repraesentanta této variety.

Z obrazce juž velmi snadno lze vyísti shodu a rozdíly, kteréž

dlí a spojují typické zástupce druhu N. Knihniciana s jeho varietou.
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Eozdíly jsou pomrn nepatrné, mén dležité, nejsouce trvalé,

nýbrž pechodní.

Všecek pedložený mi materiál tohoto druhu honosí se vzácnou

zachovalostí. Povrch komrek všech schránek jest neporušený, vy-

znamenávaje se skelným leskem. Mimo individua úpln vyrostlá na-

lezeno nkolik mladých, nevyvinutých.

Nalezišt. Kralice, tvrtá lavice s hora (20 exempl).

Lingulina subglobosa nov. spec.

Tab. XI, vzor. 11 a, h.

1 mm. velká.

Schránka o tech nezeteln oddlených komrkách vyznamenává

se tvarem podéln kulovitým. Nejmladší komrka je tém dvakráte

vtší, než ob starší dohromady; ve vodorovném prezu jest kulatá

a má centrální ústí na úzkém podstavci, kteréž ústí velikostí a po-

dobou rovná se druhu L. costata. Toliko spodní polovinu termi-

nální komrky kryjí slabounká žebra, jež se k ústí rychle ztrácejí.

Ve smru tchto žeber leží žebra tolikéž slabounká, jež okrašlují

povrch komrek starších.

Tento druh vyskytuje se v kralickém miocaenu naproti druhu

L. costata, jehož schránek jest tam veliký poet, velice zídka.

Juž povrchní pohled dostaí, abychom tyto druhy snadno roz-

poznali. Rozdíly záleží nejenom v povšechném tvaru schránky, ale

i v rzné podob komrek, kteréž, jak známo, pi L. costata jsou

smáklé s vysedlými, silnými žebry. Budiž tu zárove poznamenáno,

že kralický materiál druhu L. costata poskytuje vzácnou píležitost,

obeznámiti se s povahou ožebení komrek tohoto druhu. Poznáme,

že mimo exempláe s úplným potem žeber vyskytují se též schránky

zcela holé, prosté vší okrasy vnjší, a ady individuí, kteráž, pokud

se týe potu žeber, spojují ony s tmito. Nejvtší množství písluší

typickým zástupcm druhu L. costata, menší odrd, již M. H a n t k e n^)

pojmenoval L. costata var. seminuda, a toliko ojedinlá individua po-

vede se vyslíditi, jež jsou úpln hladká, a shodují se po stránce té

s druhem, jejž A. Ezehak^) ze slín porembských uvádí a jménem
L, Makoivskyana oznail.

Nalezišt. Kralice, lavice 3. s hora ; zídka.

•) M. Hantken. D. Fauna d. Claviilina Shabói-Schichten, I. Th. Forami-

niferen, pag. 91, Taf. IV, Fig. 8.

*) A. Rzehak. E. Foraminiferen-Fauna d. Neocaenformation d. Umgebímg
v. Mahr-Ostrau, pag. 97, Taf. I, Fig. 7.
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ristellaria. Lamarck.

Cristellaria brevis nov. spec.

Tab. XI, vzor. 6 «, b.

0-5 mm. velká.

Pipomíná velmi živ druhy C. arcuata Phil. ^) a M. fragraria

Giimb. '^) známé z oligocaenícli vrstev severoumeckých, moravských

a uherských.

Podoba je tak znaná, že zbžn pozorujíce, myslili bychom, že

písluší bud onomu bud tomuto druhu. Rozdíly však, a to podstatné,

poznáme záhy, pakliže zevrubn pirovnáváme jeho individua k je-

dincm uvedených druhv.

Schránka protáhlá o sedmi komrkách, vzadu širší než vpedu.

Závit na pólo nzaven. Komrky stední zóny slabji sklenuty než

konené ; nejvíce konvexní jest komrka terminální. Hbet piosten.

bvy komrky úzké, ostré, v jich rýhách a na všem povrchu komrek
jsou nezetelné ady hrbolekv. Tímto znakem pipomíná C. brevis

druhy C. arcuata a C. fragraria^ od nichž liší se jednak odchylnými

rozmry, jednak uspoádáním a vývojem ad hrbolkv, uložených do

rýh šv, a konen tvarem, pak pomrem svých komrek. Ústí na

konci tenké, protáhlé, válcovité trubiky, kteráž pošinuta tém až

k zadnímu obvodu. V prezu jest ústí kulaté a okrášleno vnekem
jemných paprsk.

Vyplavený materiál jest výten zachován.

Nalezišt. Kralice, tetí lavice shora; velmi zídka.

Oristellaria fusiformis nov. spec.

Tab. XI, vzor. 7 a. h.

0*6 mm. velká.

Schránka malinká, o tyech komrkách, z pedu je tvaru hruš-

kovitého, v zadu jest obepjata tupým, slab vysedlým hbetem. Ko-

mrky tém ploché, švy zastoupeny zetelnými arami rovnými a

toliko v bezprostední blízkosti píštle slabounce prohnutými. Pištl

pomrn velký, nepravideln tyboký, dole do pedu pošinutý a slab

O Philip pi: Beitrag zur Kenntniss der Tertiárformation des nordwest-

lichen Deutschland, pag. 5; Taf. I, Fig. 28. — M. Hantken. Die Fauna der

Clavulina Szabói-Schichten, pag. 51, Taf. V, Fig. 10.

'^) Gúmbel. Beitrag zu Foraminiferenfauna der nordalpinen Eocaengebilde,

pag. 57, Taf. I, Fig. 28 o, 58 h, 58 c. — M. Hantken loc. cit. pag. 53, Taf. VI,

Fig. 1, 2, 3.
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vysedlý. Povrch schránky holý, lesklý. Ústní plocha prohloubená,

trojboká, ohraniená postranními tupými lištnami. Ústí malinké, úzce

elliptické, umístno v úhlu ústní plochy.

Pokud se tvaru schránky týe, druh Cr. fusiformis nemá sob
rovného, stojí úpln osamocen.

Pedložený exemplá tší se výtené zachovalosti.

Nalezišt. Kralice, tetí lavice shora (1 exempl.).

Cristellaria Kralicensis nov. spec.

Tab. XI, vzor. 8 a, h.

0*9 mm. velká.

Schránka ovální, o pti nezeteln oddlených komrkách, vzadu

zakulacená, po stranách okrášlena žebry oste vysedlými, hlubokými

brázdami oddlenými, jež celou schránku až po ústní plochu obe-

pínají. Pištl schází; švy jsou tém nezetelné, zraí se ve zpsobu
teninkých ar. Ústní plocha je trojboká, siln prohloubená, ostrými

hranami uzamená. Ústí sedí v úhlu ústní plochy, je malinké a

okrouhlé.

Druh Cr. Kralicensis písluší skupin druh Cr. costata Ficht.

et Mol. sp. a Cr. ariminensis Orb.,^) od nichž se liší jednak men-

šími rozmary, jednak valn odchylným tvarem schránky, jakož i ne-

pravideln uspoádanými žebry na stranách.

Zachovalos nalezeného exempláe jest znamenitá. V kralickém

miocaenu vyskytuje se velmi zídka.

Nalezišt. Kralice, tvrtá lavice shora (1 exempl.).

Cristellaria Bradyana nov. spec.

Tab. XI, vzor. 5 a, h.

2*5 mm. velká.

Schránka široko ovální, namnoze i tém nepravideln tyboká,
smákla, v pedu a na hbetu obepjata tupou, silnou lištnou ; uza-

vírá tyi mírn sklenuté komrky, hlubokými švy ohraniené, jež

táhnou se bud mírným, bud vypjatým obloukem. Pištl schází. Ústní

plocha je lomena do hrany ve smru hrany obvodní. Ústí uzounké

jest ve vrcholku terminální komrky a vyznamenává se podobou

úzké rýhy.

•) Brady H. Report on the Foraminifera, pag. 555, PÍ. LXXI, fig. 8, 9. —
A. D'Orbigny. Die fossilen Foraminiferen des tertiáren Beckens von Wien,

pag. 95, Taf. IV, Fig. 8, 9.
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Vzhledem k povšechným znakm zaaciiji druh Cr. Bradyana

do skupiny druhu Cr. paupercula^ popsaného Reussem^) z nmeckého
oligocaeního (septariového) slinu. Rozdíly, jež dlí zmínné druhy,

záleží jednak v povaze píních stn komrek, jednak v uspoádání

tchto a v rzné velikosti schránek.

pedloženém materiálu lze právem souditi, že jest zachován

pízniv; tém neporušen jest exemplá vyobrazený.

Nalezišt. Kralice, bryozoová lavice (3 exempl).

Cristellaria miocaenica nov. spec.

Tab. XI, vzor. 10 a, h.

0*9 mm. velká.

Schránka okovitá, v pedu toliko slabounko piostena, tupým

hbetem obepjata, o pti komrkách. Tyto jsou mírn sklenuty a

oddleny rovnými švy, jež se k píštlu tangentiáln táhnou. Pištl

okrouhlý, pomrn malý, tém centráln umístný. Ústní plocha

schází; obvodní plocha prodlužujíc se sahá až k ústí, jež leží ve

špice prodloužené nejmladší komrky, jest úzké a pomrn malinké.

Cristellaria miocaenica shoduje se, pokud se tvaru píných
stn komrek týe, s druhem, jejž Bornemann ve své práci: Die

mikroskopische Fauna des Septarienthones von Hermsdorf bei Berlin

(Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. Berlin, 1855, pag. 335, Taf.

XV, Fig. 7) uvádí, avšak liší se od nho netoliko tím, že pohešuje

obvodní lištny, ale i tím, že je stejnomrn sklenuta. Podle svých

všeobecných vlastností písluší skupin druhu Cr. limbata.

Nalezišt. Kralice, tetí lavice shora (2 exempl).

Polymorphinidae.

Polymorphina. Orbigny.

Polymorphina cylindrica nov. spec.

Tab. XI, vzor. 9 a, 6.

1 mm. velká.

Schránka válcovitá, v pedu zúžená, vzadu ponkud rozšíená,

uzavírá pt komrek, prohnutými stnami ohraniených. Nejmladší

komrka zaujímá tém více než polovinu délky schránky. Stny

*J A. E. Reuss. Die Foraminiferen, Anthozoen u. Bryozoen d. deutschen

Septarienthones. Denkschr. d. k, Akad. d. Wissensch. in Wien, 25. svaz. pag. 141.

Taf. III, Fig. 6, 7.
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komrek jsou tenké, prsvitné a lesklé. Ústí je centrální, malé, ku-

laté a okrášleno jemnými paprsky.

Zachovalos pedloženého exempláe teba oznaiti za velice

píznivou. Vyskytuje se velmi zídka.

Nalezišt. Kralice, tvrtá lavice s hora (1 exempl).

Globígerinídae.

Gflobigerina. Orbigny.

Globigerina (Rhynchospira) glomerata Rss.

Tab. XI. vzor. 3 a, b.

1877. Globigerina (Rhynchospira) glomerata Karrer. Loc. cit.

pag. 387, Taf. XVI &, Fig. 53.

2—4'5 mm. velká.

Globigerina glomerata, pvodn stanovena A. E. Reussem,
zjištna pozdji F. Karrer em v badenském jílu, vyskytuje se ve

slínech kralických pomrn velmi hojn, pináležejíc ku charakteri-

stickým druhm tchto sediment. Zejména bohatou na individua

tohoto druhu osvdila se lavice bryozoová, ve které nalezeny exem-

pláe pomrn obrovských rozmr.
Ku Karrerovu popisu v oznaené práci teba jest dodati, že ko-

mrky nejsou vždy seadny v konglutinované spirále; nalezl jsem

vysplé exempláe, jichž komrky nejeví vbec žádného pravidelného,

zákonitého uspoádání. Pravidelnost jest jen zdánlivá a zdá se pí-

slušeti všem mladším individuím. Máme-li dostatený materiál srovná-

vací a individua rzných stadií vývoje, pesvdíme se snadno, že

uspoádání schránek je libovolné, nezákonité. Povrch komrek všech

exemplá jest pokryt jemnými kanálky, ve kterých ústí otvory ka-

nálk kolmých, spojující povrch s vnitrem komrek. Jest tudíž Kar-

rerovo mínní nesprávno, že kanálky povrchu komrek povstaly

tením a porušením.

Jak bylo juž díve ukázáno, druh tento vyskytuje se v bryozoové

lavici velmi zhusta, v ostatních vrstvách však velmi zídka, a to jen

v lavicích hoejších, kdežto ve slinu tvrté lavice s hora dosud nebyly

nalezeny jeho schránky. Nalezený materiál jest veskrz znamenit

zachován, zvlášt velké schránky.

Nalezišt. Kralice, lavice sypkého vápence (1 ex.), bryozoová

(12 ex.), slinu chudého (4 ex.).
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II. Bryozoa.

Diastoporidae. Busk.

Defcaucia. Bronn.

Defrancia Orbignyana nov. spec.

Tab. XI. vzor. U a, b.

Defrancia Orhignyana písluší skupin, již Orbigny oznail

jménem Pariecavea, kterouž však nyní vzhledem k povaze zooecií pod-

aujeme skupin Defrancia.

Trsy druhu tohoto obrstají pedmty tenší i silnjší a jsou

pisedlé, mníce dle svého podkladu povšechný svj tvar. Obrstání

pevné base ponkud se odchyluje od zpsobu, kterýž byl juž díve

pozorován, na p. pi druhu Defrancia deformis Ess. *) Jak pov-
domo, obepíná celý trs tohoto druhu pedmt, k nmuž pirstá,

kdežto náš nový druh obrstá jej tím zpsobem, že zdá se býti ped-

mtem jakoby provrtán. Pozorujeme na vnjší stran povrch ba-

sální strany, na vnitní vlastní trs s rozvtvenými laloky. Dle tvaru

a velikosti svého podkladu je trs silnji anebo slabji svinutý, jeho

rozlenné lalonaté vtve bud k sob se pichylují, bud více mén
od sebe odstávají, sesilujíce se do vnit a vybíhajíce zde v tupou

hranu. Vnjší plocha trsu má píné ady malinkých, kulatých dírek,

kteréž, je-li povrch trsu zachován dokonale, vybíhají ve kratiké

trubiky, ostrým okrajem ovroubené.

Trubiky tyto, jež celým trsem probíhají a na vnitní stran

ústí, piléhají k sob bezprostedn tenkými stnami a nejsou na po-

vrchu trsovém oddleny silnjšími žebry. ady zmínných dírek na

vnjší stran korrespondují s adami ponkud vtších dírek strany

vnitní, kteréž ohraniují sesílená žebra, jejichž tlouška od hrany,

ve které se protíná vnjší plocha trsová s vnitní, ponenáhle se umen-

šuje. Pokud rozmr tchto vynlých hran se týe, rozeznati lze ti

až tyi rzné skupiny. Okolnost, že ím kratší žebro, tím slabší,

a ím silnjší, tím delší, a že slabší žebra uzavena jsou silnjšími

a tato nejsilnjšími, poskytuje dostatené píležitosti poznati smr
a zpsob znenáhlého vzrstu trsu.

*) A. E. Reuss. Die foss. Polyparien d. Wiener Tertiárbeckens, Haidinges

naturwiss. Abhandhmg. Wien 1847, pag. 36, Taf. V, Fig. 24. — A. Manzoni.
Briozoi fossili del miocene D'Austria ed Unglieria, III, Parte. Denkschrift d. k.

Akad. d. Wissensch. pag. 17, Taí. XV, Fig. 59.
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Druh Defrancia Orhignyana oste se liší od druh známých

jak ze skupiny typické tak i ze skupiny, jež poznamenána Pariecava.

Rozdíly, jež ho iní samostatným, záleží netoliko u velikosti zooecií

a jich uspoádání uvnit i vn než i u vývoji žeber, ohraniujících zo-

oecie strany vnitní.

Pedložený materiál zachován jest dokonale. Nacházejí se v nm
trsy s neporušenými zooeciemi, se zachovalými jemnými okraji tru-

biek. Avšak i úlomky pechovávají zooecie po vtšin neporušené.

Nalezišt. Dosud povedlo se stanoviti tento druh toliko

v kralické lavici bryozoové. Pes usilovné hledání zejména v lavici

sypkého vápence a krom toho i ve vrstv slínem chudé, nepodailo

se stanoviti po nm ani nejmenších stop. Vzhledem k tmto výsled-

km teba jej oznaiti za dležitý pro kralickou bryozoovou lavici

(6 exemplá).

Entalophoridae. Eeuss.

Filisparsa. Orbigny.

Filisparsa Moravica nov. spec.

Tab. XI. vzor. 13 a—e.

Trs dichotomicky rozvtvený, štíhlý, z pedu do zadu smákly,

v pedu posetý temi vertikálními adami malých zooecií. Zadní

stna trsu je plochá, pokrytá vruby nezeteln vysedlými, horizon-

táln uloženými, pomrn siln stsnanými.

Jak podotknuto, buky jsou ve tech kolmých adách, z nichž

prostední probíhá mediální arou pední strany trsu, kdežto buky
postranních ad alternují s bukami jejími. Zooecie vyznamenávají

se vejitým obrysem, jsou dole zeteln pišpiatlé, nahoe od stny

trochu odchýleny. Jejich pláštík je siln stejnomrn konvexní, na

vnjší stran celistvý a holý. Ústí je širokoelliptické, vybíhá v pedu
v malý jazýek, jejž zdobí polokruhovitý, malinký výkrojeek. Naproti

nmu pi samé zdi trsu otevírá se otvrek po oocelum. Na exem-

pláích, jež jsem objevil v kralickém miocaenu, nezachovala se docela

neporušená.

Nalezišt. Druh Filisparsa Moravica je v miocaenu kralickém

pomrn velmi zídkým zjevem ; do té chvíle stanoven pouze v bryo-

zoové lavici na tech exempláích rzného stáí a zachovalosti. Toliko

jeden trs obsahuje zooecie neporušené a umožuje dokonalý obraz

jich a jejich zvláštností. Pes usilovné hledání v horních a dolních

lavicích nepovedlo se tento druh v nich nalézti.
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Membranjporjdae Busk.

Lepralia. Jolinstoii.

Lepralia elegantissima uov. spec.

Tab. XII. vzor. 3 a, h.

Zooecie vejité, silu kouvexní, vpedu bu slaboudce zúžené,

bu zakulacené. Vnjší stna hladká, celistvá. Ústí tém konené,

plmsín vykrojené. Velmi ídké jsou buky, jichž šíka rovná se

dvojnásobné délce. líorní okraj ústí obloukovitý, spodní rovný, na-

mnoze však i na obou koncích mírn vykrojený, tak že se zdá,

jako by dolní okraj vybíhal v široký pysk. Pravideln jest ústní

okraj stejnomrn tenký, toliko pi nkterých individuích vidti ho

slabounce sesílený v úzkou obrubu, kteráž se rychle seslabuje k ústním

výkrojkm.
Lepralia elegantissima porstá vtévky druhu Lithothamnia ra-

mossissima bu ásten, bu úpln. Její buky jsou v šikmých, alter-

nujících adách^ le velmi zhusta nejeví pravidelnosti pražádné, vy-

rostše v rzných libovolných smrech.

Nejvtší shodu jeví náš nový druh s druhem Lepralia ovoidea,

Reussem^) z litavského vápence steinabrunnenského popsaným.

Rovná se mu zejména po té stránce, že se vyznamenává rovnž vej-

itými bukami s celistvou hladkou stnou pláštíkovou. Rozdíly spo-

ívají — dle popisu A. E. Reussova usuzujíc — hlavn vtom, že

zooecie našeho druhu jsou širší, ústí že je vtší a že není na konci,

nýbrž že pošinuto do stední zóny bukové.

Nalezišt. Vyplavena z bryozoové lavice ; v ostatních vrstvách

kralických neshledána. (2 kolonie.)

Membraiiipora Blv,

Membranipora impressa nov. spec.

Tab. XII. vzor. 1.

Zjištna ve zpsobu slabounkého povlaku na malém úlomku

druhu Retepora cellulosa Její kolonie pozstávají z malinkých, ty-
bokých, siln protáhlých zooecií, jejichž pední okraj ukonen vy-

dutým obloukem, kdežto protilehlý ztrácí se pod sousední bukou.

') A. E. Reuss. Fossil. Polyparien d. Wiener-Tertiárbeckens pag. 90,

Taf. XI, Fig. 20.

T, mathematlcko-pírodovdccká. 1893. 4
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Pední i postraimí okraje sesiliijí se ve tlustou zakulacenou hranu.

V pedu zooecla otevírá se pomrn velké ústí, jehož pední okraj

táhne se vydutým obloukem, kdežto protilehlý zadní okraj jeho

useknut vodorovn. Ústí ovrubuje znateln sesílený val, jehož výšky

neubývá, ani když se blíží k úhlu, jejž uzavírá pední a zadní okraj.

Vápenitý pláštík buky jest úpln rovný, le siln snížený a vysoko

pevýšen okrajem — je celistvý a hladký. Zooecie jsou v kolmých

adách tak, že buky dvou sousedních ad alternují.

Na první pohled zdá se, že druh tento náleží do obvodu druhu

M. minuta Rss.^) Pihlédneme-li k vci zevrubnji, záhy se pesvd-
íme, že jsou rozdíly závažné, jež nutí pesn odlišovati. Pedevším

padá na váhu rznotvárnos bunk a jich velikost a pak okolnost,

že M. impressa má pláštík úpln plochý a tudíž pohešuje sklenutí

uprosted nho. Marn pátráme na pláštíku našeho druhu po mlkých
járkách a malinkých dlkách poblíž ústního okraje, kteréž A. E.

Reuss pi druhu ilf. minuta zeteln vyvinuty pozoroval. Mnohem
snadnji než od druhu ilf. minuta náš druh rozpozná se od druh
M. gracilis a M. bidens, totiž juž po odchylném tvaru bunk, zejména

však velikostí ústí.

Nalezišt. Kralice, bryozoová lavice (1 kolonie).

Membranipora variabilis nov. spec.

Tab. Xn. vzor. 2.

Zooecie skládají alternující ady. Vyznamenávají se podélno

vejitým obrysem a jsou v pedu namnoze širší než v zadu. Toliko

ojedinlé buiky mají zadní ást tak širokou jako pedek; z pravidla

shledáváme je v zadu pišpiatlé. Ústí je pomrn velké, pední

jeho okraj siln vydutým obloukem vykrojený, zadní tém rovný;

v úhlu, jejž uzavírá pední okraj se zadním leží zhusta hluboký vý-

krojek. Buky, jejichž ústí zdobí zmínné postranní výkrojky, vypa-

dají, jakoby jich dolní ústní okraj vybíhal v široký odchýlený pysk.

Jak na bukách pedložené kolonie lze pozorovati, nacházejí se mezi

nimi tém všechny stadie, spojující buky s prostým ústím s bu-
kami pyskem okrášlenými. Pláštík je plochý, posetý dolíky hrubými

stejn velkými, nepravideln uspoádanými. Okolo celé buky bží

sesílený, tupohranný val.

Nalezišt. Kralice, bryozoová lavice (1 kolonie).

^) A. E. Reuss. Die fossilen Bryozoen des osterreichisch-imgarischen

Miocaens. Denksch. d. k. Akad. d. Wissensch, in Wien 1874. pag. 43, Taf. X,

Fig. 8.
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Escharídae. Busk.

Eschara. Busk.

Eschara triordinata nov. spec.

Tab. XII, vzor. O a— c.

Vzrstá ve štíhlé trsy z pedu do zadu siln smáklé, kteréž

se dicliotomicky rozvtvují. Její zooecie jsou zaadny do šikmých,

s dola na horu bžících ad, které trojkižmo se prostupujíce dodá-

vají trsu velice krásného vzezení. Zooecie podobají se štíhlým,

v pedu zúženým a slab prohnutým válekm. Pomrn velmi štíhlé

a v pedu zúžené jsou buky ohraniujících, postranních ad. Ústí

je kulaté, tcrmináln umístné a pomrn velmi velké; ovroubeno

je slabým zakulatným okrajem, kterýž vzadu ponkud se sesiluje.

V sesílené této ásti jest avicularia, majíc podobu prohnutých stejno-

ramenných trojúhelník. Uprosted tchto avicularií pod ústním

okrajem otevírá se pomrn velká okrouhlá dutinka, od níž na zad

bží mlký járek, kterýž ponenáhlu se vytrácí. Ostatní ást bun-
ného pláštíku je siln konvexní a poseta doliky hrubými, nepravi-

deln rozloženými, kulatými a velmi mlkými.

Eschara triordinata jeví nejvtší píbuznost se druhem E. ohesa,

A. E. lieussem^) z litavského vápence nussdorfského popsaným.

Podoba povšechného tvaru zooecií iní tuto shodu nápadnou, která

však ustupuje do pozadí, když zevrubn pirovnáme buky tchto

dvou druh. Rozdíly záleží zejména v tom, že zooecie druhu E
ohesa pohešují avicularií, járky mají v pedu, a pak že ústní jejich

okraj je jednoduchý a nikoli jak u našeho druhu v zadu sesílený.

Zachovalosf trs kralických právem oznaiti sluší za výtenou,

pes to, že bývají asto zaobaleny do slabé vápnité kry, zhusta

slité s zooeciemi.

Nalezišt. Dosud poskytla lavice bryozoová 18 úlomkv trsu

zajímavého tohoto druhu, v ostatních vrstvách kralických nepovedlo

se do té chvíle stanoviti ani malinký zbytek.

Eschara spinosa nov. spec.

Tab. XII. vzor. 5 a—g.

Tvoí bu válcovité, bud z pedu do zadu siln smáklé, di-

chotomicky rozvtvené trsy. Prvé jsou vtších rozmr nežli druhé-

A. E. Reuss. loc. cit. 1847, pag. 68, Taf. VIII, Fig. 21.

4*
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Jest pravdpodobno, ano muohé vci pímo dokazují, že válcovité

úlomky pedstavují mladší vtévky trs, jichž staršími vtvemi a

stouky zdají se býti úlomky široké a velké. Bohdá podají nám u vci

této dostateného vysvtlení píští nálezy v bohaté bryozoové lavici

kralické.

Malinké zooecie skládají kolmé, šikmo s hora dolu bžící ady,

jejichž jednotlivá individua alternují. Ústí bunk je pomrn veliké,

vtší než ostatní, vnjší ást, kteráž je plochá a toliko v pedu velmi

slabounko sklenuta. Ústí je široko elliptické, až i kruhovité, ovrou-

bené nízkým, tup piosteným valem, jenž nese pt pravideln ro-

zestavených a stejn od sebe vzdálených, stejn velkých hrbolk, jež

oznaují místa, kde ovální trsy byly druhdy pirostlé. Protilehlý

zadní pysk zdobí piostený výbžek, který zhusta siln se prodlu-

žuje v tenký až i jemný hrot, zdélí tém úplného prezu ústí.

Jsou-li tyto hroty úpln vzrostly a zachovány, dodávají trsu velmi

ozdobného vzezení, i vypadá pak jich povrch jako posetý jemnými

jehlicemi.

Nalezišt. V bryozoové lavici kralického miocaenu druh E.

spinosa jest zjevem pomrn velmi obyejným a tší se pekrásné

zachovalosti zejména zooecií; o zachovalosti tvaru trsového nelze

toho ovšem tvrditi (20 exempl.).

Biflustra. Orbigny.

Biflustra Kralicensis nov. spec.

Tab. Xir. vzor. 7 ab.

Tímto jménem oznauji záhadné úlomky trsové ze sypké lavice

kralické a z písitých vložek litavského vápence. Povšechný habitus

zooecií nutí m zaaditi je do obvodu rodu Biflustra, v emž m
utvrzuje okolnost, že trsy tyto velice snadno se rozpadávají v kolmé

ady bunné. Pes to neosmluji se urit tvrditi, že mj soud je

správný, piznávajíc, že nejenom zooeciím, ale i uspoádání jich a

tvaru trsu sluší pikládati váhu, bží-li o správné systematické urení

toho kterého druhu. Závisí tudíž na budoucím vykoisování nalezišt

tohoto druhu, aby se ukázalo, pokud urení mé bylo oprávnno.

Podélnoelliptické zooecie jsou v kolmých adách, jednotlivá

individua neleží alternativn, nýbrž v téže výši.

Naped jsou buky patrn užší než v zadu; i zdá se, že

zooecie zužují se v pedu rázem, a to jedin v rozsahu ústí. Vysoký,

tup piostený val vroubí buky, pod jeho úrovní rozprostírá se



Miocaen kralický u Námšt na Morav. 53

vodorovuý pláštík, posetý dlky hrubými, stsnanými, pomru hlu-

bokými, jež jsou nepravidelu rozloženy. Ústí je dosti malé, vpedu
jsouc uzaveno siln vydutým obloukem, vzadu useeno rovným py-

skem. Pední i zadní pysk je tenký, celistvý. Po obou stranách

zadního pysku jsou dva pomrn velké otvory obrysu kulatého. Pysk

jimi uzavený spadá stechovit na horizontální pláštík a liší se od

nho tím, že nemá ani nejmenší známky dolík. Zadní stna bunk
je lesklá a celistvá, toliko díreka na každé stran dosvduje oba-

polnou souvislost sousedních zooecií.

Nalezišt. Z miocaenu kralického znám tento zajímavý druh

pouze ze sypké lavice, kdež podle dosavadní mé zkušenosti je velmi

ídký. Pomrn bohatý jeho individuí jsou písité vložky litavského

vápence Vejhonského u Židlochovic. V tamních pískách lze velmi

zhusta a snadno najíti trsy jeho, rozpadlé v ady bunk. (1 úlomek

z Kralic, 15 z Vejhona u Židlochovic).

Selenariidae. Busk.

Stichoporina. Stolika*

Stichoporina Stolikai nov. spec.

Tab. XII, vzor. 4 a—c.

Toliko dva úlomky rzných trs tohoto zajímavého druhu po-

vedlo se mi objeviti v bryozoové lavici kralické a dokázati tím, že

i v moravském miocaenu representanti rodu Stichoporina jsou do-

movem.

O tvaru bunné kolonie nelze mi okamžit sdliti zevrubných

zpráv, jelikož pedložené úlomky pochodí ze stední ásti trsu. Jisto

však jest, že kolonie rozprostírala se v horizontální ploše uprosted

jsouc vydutá; byla-li obrysu kruhovitého neb elliptického, o tom a
nás pouí pozdjší vykoisování kralického miocaenu.

Povšechný tvar zooecií rovná se nízkému válci, se strany slab

smáklému.

Stojíce kolmo na plochu vzrstu, mají zevní konce v ploše;

skládají alternující ady, kteréž amují ku spolenému stedu, k em-

bryonální buce. Vrchol bunk zaujímá pomrn male, zaškrcené

ústí, jehož menší ás smuje do centra kolonie. Zadní polovina

bunného okraje je silnji vyklenuta, než protilehlá vnitní a nese

jedno pomrn velké avicularium. Dno bunk je vyduté, sesílené a

prostoupeno úzkými kanálky.
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Stichoporina StoLikai písluší skupin druh St. simplex a St.

^rotecta, jež C. Koschinsky^) popsal z tetihorních vrstev ba-

vorských.

Od obou rozeznává se jednak odchylným povšechným tvarem

svých zooecií, jednak povahou ústí.

Nalezišt. Kralice, lavice bryozoová (2 úlomky rzných

kolonií).

Kioiiidella. Koschinsky.

Kionidella Moravicensis nov. spec.

Tab. Xn, vzor. 8 a—d.

Zástupce tohoto zajímavého rodu objevil poprvé C. Kos ch i n sky")

v tetihorních bryozových slínech gotzreutherského píkopu v Ba-

vorsku. Úhrnn popsal odtu dv rzné specie, z nichž druh Kioni-

della excelsa po mnohé stránce pipomíná náš druh K. Moravicensis^

o nmž je tu e. V miocaenu rakousko-uherském representanti rodu

Kionidella dosud zjištni nebyli; ani v moravských slínech na me-

chovky bohatých nepovedlo se dosud je stanoviti. Tím vtší zájem

tudíž vzbuzují vyskytujíce se v kralické lavici bryozoové pomrn
velmi asto.

Kionidella Moravicensis vyznamenává se vzácnou pravidelností

svých trsv, kteréž pipomínají tvar štíhlé homole, dole válcovité,

nahoe zakonené nízkým, tupým kuželem. Toliko ojedinle vysky-

tují se trsy se stran smáklé. Nejvtší z pedložených kolonií mí
5 Tiim. výšky. Jejich zooecie dosahují výše až 1'1 mm., jsou štíhlé

a v alternujících adách, které se sbíhají ve vrcholu kolonie, kde

sedí embryonální buka. První kruh bunk, jichž je 5, embryonální

buku obstupující, jest k ní šikmo naklonn; rovnž i druhý, tetí,

tvrtý a pátý kruh bunk stojí kolmo na svislou osu terminální

buky. Buky tchto kruh skládají kuželovitou ást kolonie. Buky
ostatních kruh stojí na plochu vzrstu kolmo a pikládají se k sob
rovnobžnými hranami. Uzavírají válcovitou dutinu volnou prázdnou.

Tímto znakem liší se rod od píbuzného rodu Batopora, jehož

ústední dutinu vyplují abortivní buky.

^) C. Koschinsky. Ein Beitrag zur Kenntniss der Bryozoo nfauna der

álteren Terfiarschichten des siidlichen Bayerns. I. Ab. Cheilostomata. Palaeonto-

graphica. Stuttgart 1885, 1886, pag. 64, 65.

') C. Koschinsk}^ loc. cit. pag. 67.
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Zooecie mají podobu štíhlých kuželv a jsou v hoejší polo-

vin slab vyduté, na vnitním konci zakulacené. Vnjší obrys bunk
odpovídá povšechnému tvaru; jest kulatý, namnoze široko elliptický.

Ústí je siln zaškrcené, skládá se ze dvou ástí, jež dlí slin

vzrostlé výbžky. Menší ást ústí jest obrácena k embryonální buce
zadní vtší ást je silnji vykrojena vydutým obloukem. Po obou

stranách ústí sedí po jednom hrbolku aviculárním s terminálním

otvrkera tvaru bu kulatého aneb podéluoelliptického. Dno bunk
uzaveno silnou dírkovanou deštikou, jejíž kanálky polohou a

tvarem pipomínají kanálky rodu SticJwporina.

Akoliv popíti nelze, že shoda mezi druhem tuto popsaným a

druhy K. excelsa a K. ohUqiceseriata, Koschin ským ve starších

tetihorách bavorských objeveným, jest až nápadná, tož pece není

nesnadno poznati rozdíly, které náš druh dlí od bavorských. Roz-

díly tyto, jak nás pouí i jen zbžné pirovnání, záleží v rzné po-

vaze zooecií, a sice nejenom v rzném povšechném tvaru, nýbrž

i v odchylném rázu jich ústí. Buky druh K. excelsa a K. ohlique-

seriata vyznamenávají se naproti druhu našemu polygonálním obrysem

a zvláštní podobou avicularií, kteráž valn se rzní od avicularií

našeho druhu.

Pedložený materiál jest zachován až nápadn krásn. Nachá-

zejí se v nm trsy úpln neporušené, tedy i takové, jejichž embryo-

nální buka se zachovala.

Nalezišt. Jak juž bylo díve ukázáno, vyskytuje se K. Mo-

ravicemis v bryozoové lavici kralické pomrn velmi zhusta, naproti

tomu v lavicích ostatních nápadn zídka; ani potuchy pak není po

ní ve vyplaveniuách slinu tvrté lavice s hora. Vzhledem k této

okolnosti sluší tento druh oznaiti za charakteristický pro lavici bryo-

zovou. (Nalezeno úhrnn 27 exemplá).

III. Pise es.

Gadidae.

O a d u s.

Otolithus (Gadus) communis nov. spec.

Tab. XI, vzor. 2 a, b.

2-6—3 mm. dlouhý, 1'8—2 mm. široký, 0*5—0-6 mm. tlustý.

S tímto druhem setkáváme se v miocaenních slínech a jílech
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moravských dosti zhusta. Jeho sagitty vyznamenávají se tém všude

výbornou zachovalostí. I kralické nalezišt neiní výjimky.

Povšechný tvar sagitty je podélno elliptický; v pedu je slab

vytáhlá do otupené, dol zahnuté špiky; zadní její okraj koní

mírným obloukem. Dorsální okraj je mírnji sklenutý než protilehlý

ventrální, kterýž v zadu zeteln se láme ve dv nestejné ásti,

z nichž zadní mí asi tetinu délky ásti pední. Spodní strana

sagitty je pravideln sklenuta v podélný hbet, jenž probíhaje od

zadu do pedu, poneuáhlu se snižuje. Kolmo na okraje tup pi-

ostené bží žebra slab vyklenutá, mlkými rýhami ohrmiená,

kteráž na hran okraj zakonují se vroubky malými a obloukovi-

tými k mediální áe sagitty ponenáhlu se ztrácejíce. Vnitní strana

sagitty je plochá, její mediální zónou probíhá pomrn úzký sulcus

acusticus, jenž jest uprosted prohnut k ventrálnímu okraji slabé

sice, než pec jen do té míry znateln, že povšechný jeho tvar po-

dobá se vlnitému járku ze dvou mírných oblouk složenému, v nichž

leží štítky caudy a ostia v podob malých, elliptických, oste ohra-

niených a stejn velkých plošek. I ventrálním okrajem sulca bží
rovnobžn od dolního okraje caudy až ku ostiu ostrá, úzká rýha,

jež mnohem osteji vyniká než rýha ventrální. Slab znatelná je

crista superior, rovnž je area velmi mírn prohloubena a ztrácí se

k dorsálnímu okraji s poátku slab, ale pak velmi rychle. Od vrub
táhnou se v obou polovinách vnitní plochy sagitty kolmo na sulcus

acusticus jemné áry, které odpovídají mlkým rýhám žeberním,

o nichž byla e díve.

Nalezišt. Kralice, tetí lavice s hora (3 exempláe).

Gobius.

Otolithus (Gobius) lepidus nov. spec.

Tab. XI, vzor 1 a, b.

0'8 mm. velký.

Tento maliký druh vyskytuje se v kralickém slinu pomrn
velice zídka ve krásn zachovalých sagittách. Vyznamenává se ne-

toliko povšechným tvarem sagitty, kterýž je valn odchylný od

ostatních otolith z miocaenních usazenin dosud známých, nýbrž

i tvarem sulcu, jehož plocha vynívá nad ostatní plochu vnitní

sagitty.

Jest tvaru široko elliptického, v pedu širší než v zadu. Cari-

náloí okraj slab vykrojen, caudální obloukovitý. Podobný pomr
je mezi okrajem dorsálním a ventrálním ; onen jest siln vydutý,
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tento mírn obloukovitý a vzadu slabounko vykrojený. Okraje otu-

peny, celistvý. Dolní plocha stejnomrn sklenuta, uprosted nejsil-

nji, odtud mírn se sklání k okrajm. Vnitní plocha tém rovná.

Sulcus acusticus ptiboký, klíuovitý, vpedu širší než vzadu, je

vrouben, úzkou, ostrou rýhou. Area plochá.

Pedložené sagitty vyznaují se výtenou zachovalostí, kteráž

je namnoze tak dokonalá, že lze velmi snadno pozorovati nejjem-

njší podrobnosti a znaky tohoto druhu.

Nalezišt. Kralice, tetí lavice s hora (2 exempláe).

Vysvtlení tabulek.

Tab. XI.

Vzor. 1. Otolithus (Gobius) lepidus nov. spec. Kralice. Zvtšeno, 24:1.

la sagitta s vnjší, I sagitta s vnitní strany; pag. 56.

„ 2. Otolithus (Gadus) communis nov. spec. Kralice. Zvtšeno, 4 :

1

2a sagitta s vnjší, Ib sagitta s vnitní strany; pag. 55.

„ 3. Globigerina (Rhynchospirá) glomerata Reuss. Kralice, Zvt-

šeno, 1 : 3. 3a pohled s pedu, 36 se strany
;
pag. 46.

„ 4. Gaudryina crassa nov. spec. Kralice. Zvtšeno, 4:1. 4a

schránka se strany, 46 s pedu; pag. 33.

„ 5. Cristellaria Bradyana nov. spec. Kralice. Zvtšeno, 10 : 1

.

5a schránka se strany, 56 s pedu; pag. 44.

„ 6. Cristellaria brevis nov. spec. Kralice. Zvtšeno, 35 : 1. 6a

schránka se strany, 66 s pedu
;
pag. 43.

„ 7. Cristellaria fusiformis nov. spec. Kralice. Zvtšeno, 34 : 1.

7a schránka se strany, 76 s pedu
;
pag. 43.

„ 8. Cristellaria Kralicensis nov. spec. Kralice. Zvtšeno, 24 : 1.

8a pohled se strany, 86 s pedu; pag. 44.

„ 9. Polymorphina cylindrica nov. spec. Kralice. Zvtšeno 31:1.

9a pohled se strany, 96 s pedu; pag. 45.

„ 10. Cristellaria miocaenica nov. spec. Kralice. Zvtšeno, 40 : 1.

10a pohled se strany, 106 s hora; pag. 45.

„ 11. Lingulina subglobosa nov. spec. Kralice. Zvtšeno, 32:1.

11a pohled se strany, 116 s hora; pag. 42.

„ 12. Nodosaria Knihnieiana Karrer. Kralice. Zvtšeno, 20 : 1.

12a pohled se strany; pag. 41.
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Vzor 13. Filisparsa Moravica nov. spec. Kralice. Zvtšeno, 10:1,

13a pohled na trs s pedu, 13i se zadu, 13c zooecium

s pedu, 13cž se strany, 13e vodorovný prez trsu; pag. 48.

„ 14. Defrancia Orhignyana nov. spec. Kralice. Zvtšeno, 4:1.

14a trs se strany, 14& týž s pedu; lAd siln zvtšená

trsová vtev s hora, 14c táž se strany; pag. 47.

Tab. XII.

Vzor. 1. Memhranipora impressa nov. spec. Kralice. Nkolik zooecií,

siln zvtšeno; pag. 49.

„ 2. Memhranipora variabilis nov. spec. Kralice. ástka kolonie

siln zvtšená; pag. 50.

„ 3. Lepralia elegantissima nov. spec. Kralice. 3« Slab zvtšená

kolonie, 35 tyi zooecie siln zvtšené; pag. 49.

„ 4. Stichoporina Sfolidkai nov. spec. Kralice. 4a zvtšená ás
kolonie, pohled na ni s hora, Ah s vnitku; 4c siln zvt-

šená zooecie se strany; pag. 53.

„ 5. Eschara spinosa nov. spec. Kralice. 5a, b zvtšený trs, 5c

zvtšená zooecie trsu 5a, 5c zooecie trsu b, 5/ zvtšené

zooecium s abnormálním trsem; 5c vodorovný prez trsem

5a, bg trsem 5c; pag. 51.

„ 6. Eschara triordinata nov, spec. Kralice. Qa pohled na zvt-

šený trs se strany, Qh zooecia siln zvtšená; pag. 51.

„ 7. Bijlustra Kralicensis nov. spec. Kralice. 7a siln zvtšená

zooecie, 76 pohled na buky se zadu; pag. 52.

„ 8. KionideUa Moravica nov. spec. Kralice. 8a pohled na zvt-

šený trs se strany, 86 týž u vertikálním prezu, 8c pohled

s dola, 8cž siln zvtšené zooecie; pag. 54.

!R e s u na ó.

Das Miocaeii von Kralic nachst Námš iii Máhren.

Von Vlád. Jos. Procházka.

Das obgenannte, bereits H. Wolf bekannt gewesene Miocaen-

gebiet, welches spáter leider in Vergessenheit gerathen- ist, wurde

neuerdings von Herrn Prof. Dr. Fr. Dvorský aufgesucht, welcher

mich gelegentlich auf dle reiche Fauna dieses Gebietes aufmerksam

gemacht hatte.
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Die Miocaengebilde der Kralicer Umgebiiug fiillen eine breite,

seichtc Vetiefímg im Urgebirge aiis, durch welche der von Nord

henibkonimeiidc Jeuešovicer Bacli seiuen Wog nimmt. Gnissteiit.lieils

voii diluvialcm Lelim, zum Theil von Alluvioneu bedeckt, siud die

dortigeii Sedimente nnr an wenigen Stellen soweit blossgelegt, dass

es moglich ist, die Ausbeutung ilirer Fauna mit Erfolg durch-

zufiihren.

Die geeignetste Stelle, an der niclit nur die palaeontologische

Ausbeutung, sondern aucb die Kenntnissnahme der Lagerungsver-

háltnisse rasch und miihelos durchgeftihrt wcrden kann, befindet sich

in der uiedrigen, ziemlich langen, siidlich der Kralicer Eisenbahn-

station gelegenen Leline, die zum Eisenbahndamme fast senkrecht

láuft. Der betreffende Aufschluss ist von der Haltestelle aus sebr

deutlicb sicbtbar, da derselbe etwa zwei Huudert Scbritte davon

eutferut liegt, und ausserdera die in demselben blossgelegten Sedi-

mente sich von der iibrigen Umgebuug scharf abheben. Es tritt dort

zu Tage von oben nach unten:

a) eine weisse, 0'80 M. máchtige Lage míirben Leithakalkes;

h) eine nur 0'50 M. starke, gelbgefárbte Bryozoenbank

;

c) eine etwa 1"50 M. miichtige mergelige Lage erfiillt mit or-

ganiscben Úberresteu

;

d) eine gelbliche zu unterst aschgraue Mergelbank, in welcher

die Foraminiferen vorherrschen, die Bryozoen und Echinodermen da-

gegen ganz in den Hintergrund treten.

liber die Thierwelt dieser Lagen geben die auf pag. 6—8
(miirber Leithakalk), pag. 12—16 (Bryozoenbank), pag, 20—23 (mer-

gelige Lage) und auf pag. 26—29 (jene des gelblichen Mergels) an-

gefiihrten Verzeichnisse geniigenden Aufschluss. Der auf pag. 34—40

angefiihrten Úbersichts-Tabelle ^) entnimmt man noch, dass den Faunen

der einzelnen Lagen des Kralicer Miocaens ein Typus zu Grunde liegt,

welcher im Verlaufe der Sediraentation durch die Einwirkung physi-

kalischer Einfliisse einer stetig vor sich gehenden Veránderung unter-

worfen war, einer Veránderung, welche, da sie Schritt auf Schrití.,

von einer Lage zur anderen verfolgt werden kann, von grosser Wich-

tigkeit ist.

Der Faunentypus, der in der untersten Bank eingeschlossen

ist, zeichnet sich durch einen Charakter aus, der auf ein bathy-

*) In derselben bedeutet vz -zz sehr sélten, z r= selten, ve rr sehr haufig,

rr: haufig.
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metrisch tieferes Niveau hinweist. Gegen oben ándert sich der Typus.

Es tritt in der náchstfolgenden Bank ein Typus auf, wie ihn die

Bryozoenschichten besitzen. In der obersten Lage endlich, wo bereits

die Bryozoen verhílltnismassig selten sind, die Echinodermen eine

Reduction deutlich erkennen lassen, die Pectiniden zuriicktreten

und die Foraminiferen einen geringen Artenreiclithum aufweisen,

trágt die Fauna den Charakter, der einem bathymetrisch hoheren

Niveau eigenthralich zu sein pflegt.

Betrachtet man nun die einzelnen Thierklassen des Kralicer

Miocaens, wie dieselben in den dortigen Lagen vorkommen, so ge-

wahrt man mit Interesse, dass die Foraminiferen-, Bryozoen- und

Echinodermen-Fauna in den verscbiedenen Banken eine verschieden-

artige Entwickelung aufweist. Vor allem anderen fállt der Umstand

auf, dass die Foraminiferen nach oben an Arten ármer werden, ferner

dass die Bryozoen, welche in der gelblichen Lage den Kulminations-

punkt ihrer Entwickelung erreicht haben, in der untersten Kralicer

Lage bis zur Stunde nicht entdeckt werden konnten und dass ihr

Arten- und Individuenreichthum in der Lage des miirben Leithakalkes

auf den Umfang jenes der dritten Bank von oben herabsinkt. Hand
in Hand mit dem Aufbaue des Bryozoentypus schreitet jener der

Echinodermen fot, wáhrend die Mollusken, Ostrakoden und Fisch-

Otolithen durch alle Kralicer Bánke fast unverándert hindurchgehen.

Ausserordentlich arm an Arten sind die Gasteropoden; nur

zwei Formen derselben konnten festgestellt werden: Dentalíum in-

curvum und Caecum trachea, von denen die letztere Art sehr

selten ist.

Etwas artenreicher als die Gasteropoden , aber im Ganzen

immerhin noch arm, erscheinen die Lamellibranchiaten. Als in-

teressant darf wohl bezeichnet werden, dass bereits in der unteren

Bank die Form Pecten denudatus vorkommt, dass dieselbe in den

oberen Lagen in Gesellschaft mit Pecten spinulosus und Pecten

cristatus auftritt und dass schliesslich diese Art in der Kalkbank

mit Pecten latissimus gefunden wird. Ausser diesen Formen und

Pecten Malvinae wurde noch Cardita scalaris und Ostrea cochlear

festgestellt, jedoch wurden beide diese Formen nur in geringer Indi-

viduenháufigkeit nachgewiešen.

Was die Ostracoden und die Fisch-Otolithen des Kralicer Mio-

caens anbelangt, so sei bemerkt, dass nach den bisherigen Erfah-

rungen es wohl keinem Zweifel unterliegt, dass die physikalischen

Einfliisse, welche auf die vorerwahnten Thiergruppen verandernd ein-



Miocaen kralický u Námšt na Morav. (][

wirkten, ea nicht veruiocht habeu iiuch auf diese Klassen ihie

Eiiiwirkung in dem Maasse wie auf jene zur Geltung zu bringen.

Deui Gesammtcharakter nach stellt die Kralicer Fauna eine

Thierwelt eines tiefen Meeresstrandes vor. Die grosste Vervvandt-

schaft besitzt sie mit der Fauna der Mergel von Seelowitz (Židlocho-

vice). Daraufhin weisen vor allem die Mollusken und in zvveiter

Linie wohl auch die iibrigen Thierklasseu. Mit der Schlierfauua hat

sie nur den Pecfen denudatus gemein, ist daher von diesem Fauuen-

typus weitaus mehr verscbiedeu, als die Thierwelt der unteren Mergel

des Vejbon náchst Seelowitz, wo bekanntermassen neben dieser

Form auch noch Solenomya DoderJeini und Aturia cf. Aturi auftritt.

Besclireibiing der Arten.

I. Foraminifera.

Textularidae,

Gaudryiiia Orb.

Gaudryina crassa nov. spec.

Taf. XI. Fig. 4 a—C.

Grosse 3 Millim.

Schale breit-keilformig, seitlich zusammengedriickt, von neun

Kammern gebildet. Kammern convex , durch vertiefte Náhte ge-

schieden; Oberfiáche mit amortisirenden Kanálchen dicht bedeckt.

Múndung breit-oval.

Gaudryina crassa unterscheidet sich von den aus diesem Genus

bekannten Formen durch die Art der Ausbildung ihrer Oberfiáche

auífallend scbarf.

Fundort. Kralice, zweite Lage von oben; selten.

Lagenidae.

IVodosaria. Lamarck.

Nodosaria Knihniciana var. striatula Karr.

Taf. XI. Fig. 12.

Diese bereits von F. Karrer aus dem Tegel von Knihnic in

Máhren beschriebene Form kommt sammt ihrer Varietát auch im

Kralicer Miocaen vor und zwar tritt sie daselbst gleichfalls plotzlich
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in der untersten Lage aiif, ohne in clie hoher gelegeuen iiberzugehen

Der Kralicer Mergel gedachter Bank ist an Individuen dieser Form

verháltnissmássig reich. Man entdeckt dariu alle nur denkbaren

Úbergánge zwischen vollkommen glatten imd mit Kippen versehenen

Individuen, deren Gestalt, Anordnung der Kammern allen identisch

ist. Eines der typischesten, gerippten Exempláre bilde ich der Voll-

stándigkeit halber ab.

F II n dort. Kralice, vierte Lage vou oben; háiifig.

Lingulina subglobosa nov. spec.

Taí. XI. Fig. lí a, h.

Grosse 1 Millim.

Geháuse oval, nach unten verschmálert, aus drei Kammern zu-

sammengesetzt. Terminalkammer oben ganz glatt, unten mit schwach

vortretenden Eippen, die sich nach oben ganz verflachen, bedeckt.

Diese Rippen setzen auf die alteren Kammern iiber, wo sie ebenfalls

nur schwach ausgebildet erscheinen. Miinduug sitzt auf einem niedrigen,

zusammengedrlickten Cylinder, dieselbe ist liinglich, aber schmal.

Lingulina subglohosa unterscheidet sich von L. costata var. se-

minula und L. costata wesentlich, erstlich durch geriugere Dimen-

sionen, zweitens durch die Gestalt und drittens durch die Ausbildung

der Lángsrippen.

F und ort. Kralice, dritte Lage von oben; sehr selten.

Cristellaria. Lamarck.

Cristellaria brevis nov. spec.

Taf. XI. Fig. 6 a, 1.

Grosse 0'5 Millim.

Geháuse verlángert, seitlich zusammengedritckt, am Aussenrande

stumpf gekielt, hinten breiter als vorn. Sechs Kammern uehmen an

der Bildung desselben Antheil ; die mittleren derselben erscheinen

stárker zusammengedriickt, als die an Enden befindlichen. Náhte

schmal, seicht, fast linear. Oberfliiche der Kammern mit undeutlich

vortretenden Reihen kleiner Kornchen verziert. Múndung klein, von

einem Strahlenbiindel umgeben.

Diese Form erinnert lebhaft an M. arcuata^ von der sie sich

aber durch kleinere Ausmasse und die Beschaffenheit der mittleren

Kammern scharf unterscheidet.

F und ort. Kralice, dritte Lage von oben; sehr selten.
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Cristellaria fusiformis uov. spec.

Taf. XI. Fig. 7 a, h.

Grosse 0-6 Millim.

Gehiiiise oval, breit, ain Umfange iiiit einem stuinpfen Kiel,

aiis vier Kammern gebiklet, tlie durch lineare Náhte begrenzt siiid.

Kri sel gross, raiissig vortretend. Miindung sehr klein, oval.

Fundort. Kralice, dritte Lage von oben; sehr selten.

Cristellaria Kralicensis uov. spec.

Taf. XI. Fig. 8 a, h.

Grosse 0"9 Millim.

Geháiise oval, hinten gerundet, aus fíinf, durch uadeutliche

Náhte geschiedene Kaminern zusammeiigesetzt. Oberfláche mit sehr

deutlich vortretenden Rippen verziert, die tiefe Furchen von einander

trennen. Kareualfliiche dreiseitig, niedergedruckt, glatt. Miiudung

klein oval.

Diese Form gehórt der Gruppe Cristellaria costata Ficht. et

Molt sp. und Cr. ariminensis an, unterscheidet sich aber von den

Vertretern derselben einerseits durch die Gesammtgestalt der Schale,

andererseits durch die Berippung der Oberfláche.

Fundort. Kralice, vierte Lage von oben; sehr selten.

Cristellaria Bradyana nov. spec.

Taf. XI. Fig. 5 a, h.

Grosse 2*5 Millim.

Schale breit oval, manchmal unregelmássig vierseitig, seitlich

zusammengedrilckt und von einem Kiel umgeben. Die letzte Windung

záhlt nur mehr vier Kammer, die sich im Centrum vereinigen, ohne

durch einen Kreisel getrennt zu sein. Miindung klein, elliptisch;

Karenalfláche gekielt.

Cristellaria Bradyana erinnert lebhaft an G. pauperata Rss. Die

Unterschiede, welche sie von dieser Form trennen, liegen einer-

seits in der abweichenden Ausbildung der Kammern, andererseits in

der Anordnung derselben und schliesslich in der Grosse der Schale.

Fundort. Kralice, Bryozoenbank, selten.

Cristellaria miocaenica nov. spec,

Taf. XI. Fig. 10 a, b.

Grosse 09 Millim.

Geháuse linsenformig, aus fiinf Kammern zusammengesetzt, von

einem stumpfen, niedrigen Kiel umgeben, der an der Bauchseite bis
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zur Miindung gleichraássig stark aiisgebildet ist. Mhte linear, die-

selben tangiren den Kreisel, welcher verháltnismássig klein ist und

leicht vortritt. Oberfláche glatt; Miindung klein, schnial.

Diese Forra ist von den ihr nalie verwandten Arten leicht zu

trennen, einerseits durch die Gesammtgestalt, die Ausbildung der

Scheidewánde und der Karenalfláche.

F u u d o r t. Kralice, dritte Lage von oben ; selten.

Polymorphiídae.

Polymorphina. Orb.

Polymorphina cylindrica nov. spec.

Taf. XI. Fig. 9 a, b.
"^

Grosse 1 Millim,

Geháuse walzenfdrmig, hinten breiter als vorn, von fiinf Karamern

gebildet. Die jiingste Kammer gross, ihre Lange betrágt mehr als

die Hálfte der Gesammtlánge des Gehiiuses. Náhte linear, scharf;

Miindung niit einem Strahlenbiindel verziert. Oberfláche glatt, matt-

glanzend.

Polymorphina cylindrica unterscheidet sich wesentlich von den

bisherigen Vertretern dieses Genus, insbesondere trennt dieselbe von

jenen die Anordnung der Kammern und die Ausbildung der Scheide-

wánde.

Fundort. Kralice, vierte Lage von oben, sehr selten.

Globigerinídae.

Globigeriiia. Orb.

Globigerina (Rhinchospira) glomerata Reuss.

Taf. XI, Fig. 3 a, h.

Grosse 2—4'5 Millim.

Diese sonst seltene Form tritt in der Bryozoenlage von Kralic

ziemlich háufig auf. Zumeist ist sie daselbst durch Individuen von

bedeutend grossen Ausmassen vertreten. An diesen kann die Be-

schaffeuheit der Oberfláche eingehend studirt werden. Man gewahrt

bei der Gelegenheit, dass die Oberfláche mit einem Netze feiner

Kanále bedeckt ist, welche durch Poren mit dem Innern der Kammern
kommuniciren.

Fundort. Kralice, Bryozoenlage, ziemlich háufig; oberste

Lage, selten.



Miocaen kralický u Námšt na Morav. 65

II. Bryozoa.

Diastoporídae Busk.
De francia. Bronn.

Defrancia Orbygniana. nov. spec.

Taf. XI. Fig. 14 «, h.

Bildet kleine verástelte Stárame, die mit ihrer Grundfláche

zumeist Cidaritenstacheln umwachsen. Die Anzahl der Seitenáste

oder Lappen ist eine ungleich grosse. Ihre Aussenfláche nehmen

kleine, rundliche Poren ein, ihre Seitenfláchen bedecken Reihen

grosserer Poren mit scharfer Miindung und durch evhabene Langs-

rippen begrenzt. Sowohl die Poren, als auch die Rippen nehmen

gegen die Aussenseite des Stammes an Dimensioneu allmiilig zu.

Diese Form ist charakterisirt einerseits durch die Anordnung

der Zellen, andererseits durch die Beschaífenheit der Aussenseite und

schliesslich durch die Ausbildung der Lángsiippen.

Fundort. Kralice, Bryozoenlage, selten.

Entalophoridae. Reuss.

Filisparsa. Orb.
Filisparsa Moravica nov. spec.

Taf. XI. Mg. 13 a—C.

Stámrae klein, dichotom, deren Vorderseite mit drei alterni-

renden Zellenreihen, deren Riickenseite flach , nur mit horizontal-

liegenden bogenformigen Wulsten verziert. Zellen klein, elliptisch,

unten verschmálert, fast zugespitzt. Zellendecke stark konvex, glatt;

Miindung oval, vorn mit einer kleinen Lippe versehen und halbkreis-

fórmig ausgeschnitten. Oocellum verháltnismássig gross, zumeist

durch eine rundliche Óífnung angedeutet.

Filisparsa Moravica zeichnet sich vor allen anderen Dingen

durch die eigenthiimliche Ausbildung ihrer Zellen aus, wodurch sie

sich von den iibrigen bekannten Formen scharf unterscheidet.

Fundort. Kralice, Bryozoenbank ; selten.

Membraniporidae. Busk.

Lepralia. Johnston.

Lepralia elegantissima nov. spec.

Taf. XIL Fig. 3 a, h.

Zellen eiformig, stark konvex, bald in regelmássigen, bald in

unregelmássigen Reihen angeordnet, unten schwach verjiingt. Zellen-

T. mathemattcko-pírodovdecká. 1S93. 5
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decke dicht, glatt, stark gewolbt. Mndung halbkreisformig, Unter-

lippe nach aussen leicht umgestiilpt, gerade abgeschnitten, manchmal

beiderseits mássig ausgeschnitteu. Die einschichtigen Kólonieu dieser

Form iiberzielieu init Vorliebe kleine Áste der Lithothaminia rarnos-

sissima.

Lepralia elegantissima gehort der Gruppe Lepralia ovafa Rss.

an, uuterscheidet sich aber von dieser Form einerseits durch grossere

Zellen, andererseits durch dle Lage und Gestalt der Mundung.

Fundort. Kralice, Bryozoeubank ; selten.

Membrauipora. Blv.

Membranipora impressa nov. spec.

Taf. Xn. Fig. 1.

Zellen flach, verláugert, vierseitig, vorn abgeruudet, hinten ab-

gestutzt. Miindung verhaltnismássig klein, fast bis gegen die Um-
randung zu vorgeschoben ; dieselbe ist halbkreisformig, mit einer ge-

raden, schwach verdickten Innenlippe. Die kalkige Zellendecke flach,

von einem stumpfen Eande hoch iiberragt.

Diese Form, die einschichtige, diinne Ausbreitungen zumeist an

Stámmchen der Retepora celhdosa bildet, erinnert an M. minuta^ von

der sie sich durch die verschiedenartige Gestalt der Zellen, die Zellen-

decke und die Lage der Mundung wesentlich unterscheidet. Sie

gehort zusammen mit der erwahnten Form der Gruppe der Arten

M. gracilis und M. hidens an.

Fundort. Kralice, Bryozoeubank; sehr selten.

Membranipora variabilis nov. spec.

Taf. xn. Fig. 2.

Zellen niedrig, bald verlangert elliptisch, bald eiformig, oder

aber hinten zugespitzt, umgeben von einem zienilich hohen Rande.

Mundung gross, halbkreisformig, scharfrandig ; Ausseulippe stark ge-

bogen, Innenlippe schwach, nach aussen umgestiilpt, gerade abge-

schnitten, beiderseits ausgerandet. Zellendecke kalkig, niedergedriickt,

mit groben, unregelmássigen Griibchen bedeckt, Diese Form bildet

einschichtige Úberzge.

Fundort. Kralice, Bryozoeubank; sehr selten.
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Escharidae. lUisk.

Escliara. Busk.

Eschara triordinata nov. spec.

Taf. Xn. Fig. 6 a—C.

Stámrne klein, stark /Aisammengeclrúckt, íistig. Zellen in auf-

steigenden, alternirenden Reihen angeordnet; dieselben sind walzen-

fórmig, oben verschmiilert, rnit einer terminalen, runden Miindung,

die von eiuem schwach verdickten Rande umgeben ist. Avikularien

eifórmig, klein. Untei* dem verdickten Mundrande sitzt ein kleines

Griibclien in dem oberen Theile einer seichten Depression, die sicli

nach unten allmiilig verflacht. Zellendecke mit kleinen, nur unter

stárkem Vergrosserungsglase siclitbaren Griibclien verziert. Die rand-

stándigen Zellen sind grosser nnd starker gebogen, als die in der

Mitte des Stámmcbens befindlichen.

Eschara triordinata gehort der Gruppe E. ohesa Rss. an, die

Reuss von Nnssdorf anfiihrt.

Fundort. Kralice, Bryozoenbank ; selten.

Eschara spinosa nov. spec.

Taf. XII. Fig. 5 a—g.

Stamme ástig, mehr oder weniger zusammengedrúckt ; Zellen in

alternirenden Lángsreihen, bald von elliptischem, bald breit oválem

Umfange und durch seichte Furchen getrennt. Miindung verhaltnis-

mássig gross, halbmondformig. Aussenlippe mit regelmássig ver-

theilten Dorsaldornen verziert, Innenlippe in einen langen, zugespitzten

Durn ausgezogen. Zellendecke konvex, mit einer schwachen Kante,

die von dem Dorne nach hinten sich verflacht.

Fundort. Kralice, Bryozoenbank; háufig.

Biflustra. Orb.

Biflustra Kralicensis nov. spec.

Taf. XII. Fig. 7 a, b.

Die Stámrne dieser Form zerfallen sehr leicht in vertikále Zellen-

reihen. Zellen elliptisch, vorn mássig verschmálert, von einem hohen

Rande umgeben. Miindung halbkreisfórmig, Unterlippe gerade, schwach

nach aussen umgestiilpt, mit zwei grossen Poren verziert. Die stark
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niedergedríickte Zellenwand ist flach, mit groben, unregelmássig ver-

theilten Griibchen bedeckt.

Fundort. Kralice, Bryozoenbank ; selten. In den Sandlagen

des Leithakalkes des Vejhonberges kommt sie ziemlich háufig vor.

Selenariidae. Busk.

Stichoporina. Stolic.

Stichoporina Stolikai nov. spec.

Taf. XII. Fig. 4 a, c.

Von dieser interessanten Form ist es bis zur Stunde gelungen

nur zwei kleine Bruchstiicke des Stammes zu entdecken, es ist daher

nicht móglich, jetzt die Gestalt desselben genau anzugeben. Zellen

bilden alternirende Eeihen und stehen darch Seitenkanále in Ver-

bindung. Sie zeichnen sich durch die Gestalt eines zusammenge-

drúckten Cylinders aus, dessen Horizontaldurchschnitt einer an einem

Ende verschmálerten Ellipse gleicht und der unten durch einen

flachen, oben durch einen konvexen, durchbrochenen Deckel abge-

schlossen erscheint. Miiudung ist 8-formig, eingeschniirt. Die Aussen-

fláche des unteren Zellenbodens trágt seichte, rundliche Griibchen.

Stichopora Stolikai ist den Formen St. exemplus und St. pro-

tecta Kosch. nahé verwandt, unterscheidet sich aber von beiden hin-

lánglich durch die Gestalt der Zellen und deren Miindung.

Fundort. Kralice, Bryozoenbank; sehr selten.

Kionidella Koschinsky.

Kionidella Moravica nov. spec.

Taf. Xn. Fig. 8 a—d.

Bildet kleine, zierliche Kolonien von der Gestalt eines hohlen,

stumpf zugespitzten, selten schwach zusammengedriickten Kegels.

Zellen stehen in alternirenden Langsreihen, welche von der Embryo-

nalzelle des kegelformigen Theiles des Zapfens ausstrahlen. Die Ge-

stalt derselben áhnelt der eines nach unten verjiingten niedrigen

Cylinders, der nach oben durch einen konvexen, in der Mitte durch-

brochenen Deckel abgeschlossen ist. Miindung halbkreisformig, ein-

geschniirt, durch dreiseitige Fortsátze, die háufig stark reducirt er-

scheinen, iu zwei ungleich grosse Hálften getheilt. Oberfláche der

Zellen glatt, dicht.
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Kionidella Moravica ist den Formen Kionidéíla excelsa und

Kionidella obliqiieseriata Koschinsky nahé verwandt; nichtsdestowe-

niger unterscheidet sich dieselbe von ihnen erstlich durch die Ge-

stalt der Zellen, zweitens durch die Ausbildung der Miindung und

drittens durch die Form und die Lage der Avicularien wesentlich.

Fundort. Kralice, miirber Leithakalk (sehr selten), Bryozoen-

bank (ziemlich háufig), endlich in der dritten Lage von oben sehr

selten.

III. Pisees.

Gadidae.

Cr a d u s.

Otolithus (Gadus) communis nov. spec.

Tai. XI. Fig. 2 a, b.

Lange 2-6—3 Millim., Breite 1-8—2 Millim., Dicke 0-5-0-6

Millim.

Gestalt lang-elliptisch, vorn stumpf zugespitzt, hinten oben

schrág abgesetzt. Dorsal- und Ventralrand ganz gebogen, Aussen-

fláche konvex, hinten stárker als vorne gewólbt, glatt und nur náchst

der Ránder mit undeutlichen, breiten Rippen verziert. Innenfláche

fast eben ; Sulcus acusticus gerade, bildet eine breite Rinne, in deren

Theilen, dem Ostium und der Cauda gleich grosse Collicula vor-

kommen. Crista superior schwach, die hinter derselben sich aus-

breitende Area flach.

Die Form gehort zu den weit verbreiteten Otolithen unseres

Miocaens au.

Fundort. In den Kralicer Gebilden wurde sie bis jetzt nur

in der dritten Lage von oben entdeckt.

G o b i u s.

Otolithus (Gobius) lepidus nov. spec.

Taf. XI. Fig. 1 a, b.

Grosse 0-8 Millim.

Gestalt breit-oval, Dorsal- und Kaudalrand stárker gebogen als

der Ventralrand; Karinalrand ausgeschnitten, alle stumpf und ganz.

Aussenfláche gleichmássig gewoIbt, glatt. Innenfláche eben. Der Sulcus

acusticus hat die Gestalt eines Polygons, derselbe ist vorn breiter

als hinten und Mitten konkav.
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Diese Form, ausgezeichnet ducb die Aiisbildimg ihres Salcus,

unterscheidet sich wesentlich von den zahlreichen Formen dieser

Gruppe, die es gelungen ist, in den Miocaengebildeu festzustellen.

Fundort. Kralice, dritte Bank von oben.

Tafel-Erklárung.

Tafel XI.

Fig. 1. Otolithus (Gobius) lepidus nov. spec. Kralice; vergrossert,

24:1. la Sagitta von aussen, Ib Sagitta von innen geseben

;

pag. 69.

Fig. 2. Otolithus (Gadus) commums nov. spec. Kralice ; vergrossert,

4:1. 2a Sagitta von anssen, 2b dieselbe von innen geseben

;

pag. 69-

Fig. 3. Globigerina [Rliynchospira) glomerata Reuss. Kralice; ver-

grossert, 1:3. 3a Ansicbt von vorne, 36 von der Seite

;

pag. 64.

Fig. 4. Gaudryina crassa nov. spec. Kralice; vergrossert, 4:1.

4a Seitenansicbt, 46 das Gebíiuse von vorne geseben; pag. 61.

Fig. 5. Cristellaria Bradi/ana nov. spec. Kralice ; vergrossert, 10 : 1.

5a Seitenansicbt, 56 Baucbansicbt
;
pag. 63.

Fig. 6. Cristellaria brevis nov. spec. Kralice; vergrossert, 35:1.

6a Seitenansicbt, 66 das Gebáuse von vorn geseben
;
pag. 62.

Fig. 7. Cristellaria fusiformis nov. spec. Kralice; vergrossert, 34:1.

7a Seitenansicbt, 76 das Gebáuse von vorn geseben
;
pag. 63.

Fig. 8. Cristellaria Kralicensis nov. spec. Kralice; vergrossert, 24:1.

8a Seitenansicbt, 86 Vornansicbt; pag. 63.

Fig. 9, Polymorphina cylindrica nov. spec. Kralice; vergrossert,

31 : 1. 9a Seitenansicbt, 96 Ansicbt von der Miindung aus;

pag. 64.

Fig. 10. Cristellaria miocaemca noY . spec. Kralice; vergrossert, 40:1.

10a Seitenansicbt, 106 Ansicbt von oben auf die Miindung;

pag. 63.

Fig. 11. Ligulina subglobosa noY. spec. Kralice; vergrossert, 32:1.

11a Seitenansicbt, 116 Ansicbt von oben auf die Miindung;

pag. 62.

Fig. 12. Nodosaria Knihniciana var. striatida Karrer. Kralice; ver-

grossert, 20:1. 12a Seitenansicbt; pag. 61.
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Fig. ÍS. FUisparsa Moravica nov. spec. Kralice; vergossert, 10:1.

13a der Stamm voii vorn, lob von rúckwárts gesehen; 13c

stark vergrosserte Zelle von vorn, 13d dieselbe von der Seite,

13e ein liorizontaler Durchschnitt durch den Stamm; pag. 65.

Fig. 14. Defraucia Orhignyana nov. spec, Kralice; vergrossert, 4:1.

14a der Stamm von vorn, 14& derselbe von riickwárts ge-

sehen; 14d ein stark vergrosserter Seitenast von oben, 14c

derselbe von der Seite; pag. 65.

Tafel XII.

Fig. 1. Memhranipora impressa nov. spec, Kralice; vergrosserte

Zellen; pag. QQ.

Fig. 2. Memhranipora variabilis nov. spec. Kralice, stark vergrosserte

Zellen; pag. 66.

Fig. 3. Lepralia elegantissima nov. spec. Kralice. 3a schwacli ver-

grosserte Kolonie ; 3& eine Anzahl stark vergrosserter Zellen

derselbeu; pag. 65.

Fig. 4. Stychoporína StoUkai nov. spec. Kralice. 4a eine Anzahl

stark vergrosserter Zellen, 46 dieselben von der Seite, 4c von

innen gesehen; pag. 68.

Fig. 5. Eschara spinosa nov. spec. Kralice. 5a, b Seitenansicht

vergrosserter Stámme, 5c stark vergrosserte Zellen des Stam-

mes 5a, 6e die des Stammes bd ; 5/ eine Zelle mit abnormal

entwickeltem Dorn, 5c und g horizontále Durch schnitte

;

pag. 67.

Fig. 6. Eschara triordinata nov. spec. Kralice. 6a Seitenansicht

eines vergrosserten Stammes, 6b stark vergrosserte Zellen;

pag. 67.

Fig. 7. Bijlustra Kralicensis nov. spec. Kralice. 7a stark vergrosserte

Zellen, Ib dieselben von riickwárts gesehen; pag. 67.

Fig. 8. Kionidella Moravica nov. spec. Kralice. 8a Seitenansicht

eines vergrosserten Zapfens, 86 vertikaler Durchschnitt des-

selben, 8c Ansicht in das Innere der Kolonie, M eine An-

zahl Zellen stark vergrossert; pag. 68.

Nákladem královské eské spolenosti nauk, — Tiskem dia EJv. Grégra v Praze 1893.
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