
vstník
KRÁLOVSKÉ

eské spolenosti nauk

TÍDA MATHEMATICRO - PÍRODOVDECKÁ.

RONÍK 1895.

SE 46 TABULKAMI A 30 DEVORYTY.

-<§í>-

V PRAZE 1896.

KLADEM KKALOVSKÉ ESKÉ SPOLENOSTI NAUK.

v KOMMISSI U FK. KIVNÁE.
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SITZUNGSBERICHTE

DER KONIGL. BOHMISCHEN

MATHEMATISGH-NATURWISSENSCHAFTLÍCHE CLASSE.

JAHRGANG 1895.

jNIIT 46 TAFELN UND 30 HOLZSCHNITTEN.

i.í^>~

PRAG 1896.

VERLAG DER KONIGL. BHM. GESELLSCHAFf DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION BEI FR. IVNÁ.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



.\j^

' \

h
^

Seznam pednášek

konaných ve scMzkácli tídy mathematicko-pírodovdecké

roku 1895.

Dne 11. ledna,

Prof. Dr. J. Palacký: O horské floe ostrov Filipinských.

Dr. J. Frejlach: O anemometrických pomrech Prahy.

Dne 25. ledua,

Prof. A. Nosek: Seznam eských a moravských pavouk.

Dne 8. února.

Prof. Dr. J. Palacký: O shod flory eryaiiské v New-Yorku s her-

cynskou kvtenou v echách.

MUC. F. K. Studnika: Píspvek k anatomii t. zv. „paraphysis

cerebri,"

PhC. V. Nejdi: Píspvek k morfologii stefanitu.

Dne 22. února.

Prof. Dr. Fr. Vejdovský: Nové zprcávy o turbellariích.

Doc. Dr. J. Barví: Enstatitický diabas od Malého Boru.

Dr. J. Frejlach: Další píspvek k poznání anemometrických po-

mr Prahy.

B. Nmec: O novém diplopodu z rodu Strongylosoma.

Prof. C. Pelz: O klinogonalním znázornní ploch rotaních.

Prof. C. Zahálka: Pásmo IX. útvaru kídového v okolí ípu. Jení-

chovske podolí.

Dr. F. K a t z e r : Píspvky k i)aleontologii útvaru paleozoického

v Stedních Cechách.
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liUL 31 iii96

Verzeicliniss der Vortráge,

ticlie iii ieii Sitziiogeii dep itlieitiscNatiiF

irti Jalire 1S95 abgehalten wurden.

Deu 11. Jauuar.

Prof. Dr. J. Palacký : Uber clie Gebirgsflora der Pliilippinen.

Dr. J. F reji a cli: Uber clie anemometrischen Verháltnisse von Prag.

Deu 25. Januar.

Prof. A. Nosek: Verzeichniss der Árachniden Bohmens u. Máhrens.

Den 8. Februar.

Prof. Dr. J. Palacký: Uber die Concordanz der Erian-Flora von

New-York mit der bohmischeii sog. hercynisclien.

MUC. F. K. Studnika: Beitrag zur Anatomie der sog. Parapliysis

cerebri.

PliC. C. Nejdi: Beitrag zur Morphologie des Steplianites.

Den 22. Februar.

Prof. Dr. Fr. Vejdovský: Neue Bericlite iiber Turbellarien.

Doc. Dr. H. Bar vír: Uber den Diabas vou Klein Bor.

Dr. J. Frejlach: Weiterer Beitrag zur Kenntniss der anemome-

trischen Verhaltnisse von Prag.

B. Nmec: Uber einen neuen Diplopoden vom Geschlechte Stron-

gylosoma.

Prof. C. Pel z: Zur klinogonalen Darstellung der Rotationsíiaclien.

Prof. V. Zahálka: Die IX. Etage der Kreideformation in der Um-
gebung des Georgsberges bei Raudnic. Der Grund von Jeníchov.

Dr. F. Katzer: Beitráge zur Palaeontologie des álteren Palaeozoi-

cums in Mittelbuhmen.
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yi Seznam pednášek.

Prof. Fr. Klap alek: Nemura subtilis n. sp., nový jihoevropský

di^uh peiiid.

Dne 8. bezna.

Prof. Dr. J. Palacký: O píinách rznosti severo- a jihoalbau-

ské flory.

Prof. Dr. V. Láska: Píspvky ku klimatologii Prahy.

— O Pothenotov problému.

Prof. A. Hofmann: O novém nálezu witheritu v Píbrami.

Dne 22. bezna.

Prof. C. Zahálka: Pásmo IX. kídového íitvaru v okolí Kipu. Ne-

buželské podolí.

Dne 19. dubna.

Prof. Dr. Fr. Koláek: Píspvky k elektromagnetické theorii

svtla.

Prof. K, Pel z: Píspvek k ešení Joachimsthalova problému normál.

F. Rogel: O potu kmenných ísel.

Prof. C. Zahálka: Pásmo IX. kídového útvaru v okolí ipu.

Dne 17, kvtna.

Prof. . Zahálka: Píspvek k poznání kídového útvaru u Jiína.

Dr. F. Katzer: Pedbžná zpráva o monografii fossilní kvteny

z Rosic na Morav.

Dne 14. ervna.

Dr, J. Frejlach: O intensit srážek vodních v Cechách.

Fr. Procházka: Píspvek k pohybu translanímu.

F. Rogel: Nové rekurrentní relace mezi ísly Bernouilli-lio.

Prof. K, Kiipper: O /i-gonalních kivkách C'] w-tého ádu a rodu 2>.

Dne 12. ervence.

Prof. Dr. J. N. Woldich: Nkteré geologické zjevy aerodynamické

v okolí Pi';ižském.
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VerzeichBÍss der Vortrage. YJJ

Prof. Fr. Klap alek: Nemiira subtilis n. sp., eine siideuropaische

Perliden-Art.

Den 8. Miirz.

Prof. Dr. J. Palacký: Uber clie Yerschiedenheit der Nord- u. Síid-

albanisclien Flora.

Prof, Dr. Y. Láska: Beitrage zur Klimatologie tor Prag.

— Uber das Pothenotsche Problém.

Prof. A. Hofmanu: Uber ein neues Witherit-Vorkommen in Píbram.

Den 22. Márz.

Prof. V. Zahálka: Die IX. Etage der Kreideformation in der Um-
gebung des Gleorgsberges bei Raiidnic. Nebužely-Grund.

Den 19. April.

Prof. Dr. Fr. Koláek: Beitrage zur elektromagnetisclien Licht-

theorie.

Prof. K. P e 1 z : Beitrag zur Joachimstharschen Losung des Nor-

malenproblems.

F. Rogel: Uber Primzalilmengen.

Prof. V. Zahálka: Die IX. Etage der Kreideformation in der Um-
gebung des Georgsberges bei Piaudnic.

Den 17. Mai.

Prof. V. Zahálka: Beitrag zur Kenntniss der Kreideformation

bei Jiín.

Dr. F. Katzer: Vorbericht iiber eine Monographie der fossilen

Flora von Rossitz in Máhren.

Den 14. Juni.

Dr. J. Frejlach: Uber die Intensitát der Niederschláge in Bohraen,

Fr. Procházka: Beitrag zur Translationsbewegung.

F. Ptogel: Neue Recursionsgesetze der Bernouilli'schen Zahlen.

Prof. K. Kiipper: Uber A"-gonale Curven C« n-tev Ordnung, vom

Geschlechte p.

Den 12. Jnli.

Prof. Dr. J. K Woldich: Einige geologisch-aerodynamische Er-

scheinungen in der Umgebuns' von Prag.
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VIII Seznam pednášek.

MUC. F. K. Sturtnika: Píspvky k anatomii a embryologií ped-

ního mozku obratlovc.

MUC. J. Babor: Poznámky k vývoji stylommatofor.

B. Nmec: O ectoparasitech Ligidia.

Prof. Dr. K. Chodounský a Dr. O. Šulc: O sacharifikaci škrobu

fermenty pankreatickými.

Diie 11. íjna.

Prof. Dr. J. Velenovský: Pátý dodatek ku floe bulharské.

Doc. Dr. J. Bar vir: O geognostických pomrech zlatonosného okresu

Jílovského.

B. Nmec: O nových eských Diplopodech.

A. Mrázek: O vyskytování se Darwinula Stevensoni Br. & Rob.

v echách.

F. Rogel; Sítání ad pomocí uritých integrál.

Dne 25. íjna.

Prof. Dr. F. J. S t u d n i k a : O významu soutu tepla ve floristické

phaenologii.

Dne 8. listopadu.

Prof. Dr. V. Láska: Nový spsob vyrovnávání soustav bodových.

— O novém spsobu urení výšky pólu fotografií.

Dne 22. listopadu.

A. Mrázek: O rodech Baculus Lub. a Hessella Br. Píspvek
k anatomii Lernaeí.

B. Nmec: Studie o Isopodech. I.

Prof. C. Zahálka: Pásmo IX. kídového itvaru v okolí ipu s po-

známkou o geologickýcli nárysech.

Dne 6. prosince.

Doc, Dr. J, Barví: O hadci od Dobešovic.

Dr. O. Šulc: O elektrolytickém superoxydu stíbra.
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Yerzeichniss der Vortrage. JX

l^fUC. F. K, Studnika: Beitriige zu Anatomie unci Entwickelungs-

geschichte des Yorderhirns der Wirbelthiere.

MUC. J. Babor: Bemerkungen zur Entwickehmg der Stylommat^-

plioren.

B. Nmec: Uber Ectoparasiten von Ligidium.

Prof. Dr. K. Chodounský und Dr. O. Šulc: Uber die Sacliarifi-

kation der Stiirke durch Pancreas-Enzyme.

Deu 11. Oktober.

Prof. Dr. J. Velenovský: Fiinfter Nachtrag zur Flora von Bulgarien.

Doc. Dr. H. B a r v í : Uber die geognostisclien Verlialtnisse der gold-

fhrenden Umgebung von Eule.

B. Nmec: Uber neue bohmisclie Diplopoden.

AI. Mrázek: Uber das Vorkommen von Darwinula in Bolimen.

F. Rogel: Reiíiensummierungen mittelst bestimmter Integrále.

Den 25. Oktober.

Prof. Dr. F. J. Studnika: Uber die Bedeutung der Warmesumrae

in der floristisclien Pliaenologie.

Deii 8. Hovember.

Prof. Dr. V. Láska: Eine neue Methode der Ausgleiclmng von

Punktsystemen.

— Uber eine neue Methode zu Bestimmung der Polhohe durch

Photographie.

Den 22. November.

A. Mrázek: Uber die Gattungen Baculus Lub. und Hessella Br.

Ein Beitrag zur Anatomie der Lernaeiden.

B. Nmec: Studie iiber Isopoden I.

R'of. V. Zahálka: Die IX. Etage der Kreideformation in der Um-
gebung des Georgsberges bei Raudnic, nebst einer Bemerkung

iiber geologische Zeichnungen.

Den 6. December.

Doc. Dr. H. Barví: Uber den Serpentin aus der Umgebung von

Dobešovic.

Dr. O. Šulc: Uber den elektrolytischen Silber-Superoxyd.
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X Seznam pednášek.

MDr. F. K. Studnika: O terminalní partii míchy.

— Píspvek k histogene.si míchy.

MUC. K. Šulc: Studie o Coccidech. I.

MUC. J. F, B a b o r : O centrálním nervstvu Dreissensia poly-

morpha Pall.

Due 20. prosince.

Prof. J. K u š t a : Píspvky ku geologii eského diluvia.

Prof. Dr. A. Fric: O nových obratlovcích eského útvaru permskélio.
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Verzeichniss der Vortráge. XI

MDr. F. K. Studnika: Uber die Terminalpartie des Riickeiimarkes.

— Beitrag zur Histogenese des Riickenniarkes.

MUC. K. Šulc: Studie iiber Cocciden. I.

MUC. J. F. Babor: Uber das Centralnervensystem von Dreissensia

polymorplia Fall.

Den 20. December.

Prof. J. Ku sta: Beitráge zur Geologie des Diluviums in Bohmen.

Prof. Dr. A. Fritsch: Uber neue Wirbelthiere der bohm. Permfor-

mation.
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I.

Zur Hochgebirgsflora der Filippinen.

Von Prof. Dr. Johann Palacký in Prag.

(Vorgelegt den 11. Jánner 1895).

Nach einer allgemeinen Einleitung liber die Gebirgsfloren der

Westseite des Stillen Meeres, speziell Neu Guinea's etc. bemerkte

der Vortrageride, dass in keinem, ihm zuganglichen botanischen

Werke etwas iiber die Bergflora der Filippinen vorkomme. Vidals

Kesena war ihm imzugánglich, dagegen enthált seine Flora der

Filippinen einzelne Standorte mit Hohenangaben, von denen der Berg

(Vulkán) Banahao mit 2000 m der hochste erscheint. Mit Riicksicht

auf die Bergflora von Borneo und Neu Guinea liisst sich eine sub-

tropische Eichenzone in den Bergen der Filippinen ebensogut er-

kennen, wie in Malaisien. Sie scheint schon in 1000 m zu beginnen

(Quercus vidalii in 1000—1200 m.) und bis 2000 m. anzusteigen,

wo A. jordanae Lag. angegeben wird. Es werden von ihm 24 Cupuli-

feren auf den Filippinen angegeben, von denen nur 12 benannt werden,

bei 5 bezweifelt er die Bestimmung von Villab (beide Castanopsis),

Ftinf hat Yidal selbst bestimmt — Q. carepanoana (sundanica Vili.),

Fernandezii (Castanopsis costata Vili.), vidalii, soleriana und castel-

larnauiana. — Aus dem Prodromus citirt er Q. filippinensis (Cumming

809), blancoi, Llanosi — von anderen Autoren ovalis {=: glabra)

Blanco, jordanae und caraballoana Vil.

Aber auch Podocarpus cupressina R, Br. (Cumming 803) wird

vom Banahao in 2000 m angegeben, sowie Gahnia javanica (Zollinger),

Geniostoma cummingianum Benth. (Cumming 804), Rhododendron

javanicum Bl. neben dem neuen Vaccinium cummingianum, villarii

(Cum. 935). Allerdings werden ahnliche subtropische Formen noch

viel tiefer angegeben, so die íibrigen Vaccinia (4), Rhododendra 5

(quadrasianum in 1700 m., verticillatum in 1000—1200 m), Gaul-

theria cummingiana (Mayon) in 1930 m (Cumming 934), Clethra cane-

Mathematisch-natunvissenschaftliche Classe. 1895. 1
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2 I. J. Palacký: Zur Hochgebirgsflora der Filippineu.

scens Keinw. in 1000 m, Myrica vidaliana in 1700 m, Rosa multi-

flora Thunb. 1200 m. Bei vielen anscheinend subtropischen Pfianzen

mangelt uns die Hohenangabe (Sambucus javanica Bl., Viburnum sp.

3, Scutellaria luzonica (Rolfe), Lilium Wallichii (Baker), Deutzia

pulchra Vid. (fiirs Gebirge angegeben), Hydrangea, Berberis, Nas-

turtium montanum Wall., Ilex (5 sp. Rolfe) atc. Entgegen linden

wir in 2000 m. noch tropische Formen erwáhnt: Symplocos montana

Vid., Arisaema Cummingii Schott (Cum. 1393), Embelia, Hedyotis —
ja die endemische Melastomacea Carionia triplinervia (Rolfe) wird

in 1700 m angegeben (coll. Meyen). Timor hat in 5000' Vaccinium,

Viburnum, Leucopogon etc. Die interessanteste, naclist den schon

erwáhnten japanischen Formen (hiezu noch Itea), ist wohl Gunnera

macrofylla (Blume) in 1500 bis 1800 m (aucli in N. Guinea •

—

Hellwig) wegen der antarktisclien Verwandtschaft, wie Helicia,

Leptospermum, Leucopogon, Xanthostemon, Stakhausia, Exocarpus,

Casuarina. Sonst erwahnen wir noch Polygala chinensis L, Clematis

gouriana (bis Central-Afrika), Leschenaultiana, eine noch unbestimmte

Anemone, Camellia (dto), Evonymus javanicus, Rubus fraxinifolius

Poir. (auch in den Bergen von Neu Guinea (Coll. Hellwig), eine

indet. Coriaria (? japonica A. Gray—Hellwig hat die C. papuana),

Nertera (dto Cum. 943), Ligustrum cummingianum DC. — ja den

europáischen Acanthus ilicifolius, Eleagnus latifolia L. (= cummingii

dt. 466, 1759 C). Rolfe gibt auf Negi'OS in 7500' an die Carex cum-

mingiana St. Gering ist die Žahl der eigentlich nordischen, d. h.

chinesischen Formen, wie uns ein Vergleich mit Hemsley's Enume-

ratio lehrt.

Es ware zu wtinschen, dass die filippinische Forstkommission,

die das kostspielige Werk von Villar edirt, auch fiir die Hohen-

zahlen einen Nachtrag liefere, damit man geniigendes Materiál fiir

weitere Forschungen hábe. Insbesondere ware der Apo auf Mindanao

(2886 m) zu erforschen, sowie der Mayon, Negros etc.

Verlag der konigl. bohin. Gesellschaft der Wissenschafteii. — Dnick von Dr. Ed. Grégr. Prag 1895,
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11.

Ziir Kenntniss der anemometrischen Verháltnisse

von Prag.

Von Dr. Josef Frejlach iu Prag.

(Vorgelegt am li. Jáuuer is'.(5).

Ich hábe die Erlialtungsteiideiiz und die Dreliiiiig der 16 Wind-

riclitimgen bis jetzt in zwei verschiedenen Arbeiten iiaher untersucht.'^)

In der vorliegenden Mittlieilung gedenke ich eine Uibersicht iiber den

tiiglichen Gang der Frequenz der einzehien Drehungen in einem vier-

stihidigen Interwalle und tir die einzelnen Jahreszeiten der Offen-

tlichkeit zu iibergebeu.

Es liegen die lojáhrigen (1879—93 incl.) anemometrischen Be-

obachtungen der Prager meteorologischen Station dieser Mittheilung

zu Grunde. Es muss hervorgehoben werden, dass die Observationen

grosstentheils nicht stichhaltig sind, woran die ausserst ungiiickliche,

den niodernen wissenschaftlichen Anforderungen durchaus nicht ent-

sprechende Lage der Sternwarte schuhl ist. Die Luítstrihnungen

werden in dem Prager tiefen Thalbecken allzusehr moditiziert, als

dass die Aneraometerapparate in Wirklichkeit verlássliche, einwurs-

reie Aufzeichnunuen liefern kíinnten. Die Instrumente registrieren-

') In den Abhandlungen der Kaiser Franz Josef Akademie der Wissen-

schaften, matheni. naturw. Klasse .JaLrg. III (L.síM) Nr. 29.: „Píspvky k po-

znání klimatu Prahy — Pomry anemometrifké. S 10 tabulkami" nud in den

Sitzungsberichten der konigl. bíihm. Gesellscliaft der Wissenschaften, matb. naturw

Klasse l!sy4 Nro. ni: „Intorno alP andamento diurno cbe ba la frequenza di

rotazioui del vento nell' intervallo di 4 ore a Praga.'- /In dieser italieniscbeu

Mittbeihing sind folgende Druckebler zu berichtigen

:

Seite 7 Kolonne 14, Zeile :> v. o. 1. ,,1(5" statt „6",

„8 „ >i, „ ^i v. u. 1. „-iáá" statt „álá",

„8 „ >i, „ i'> v. u. 1. „1257" statt „1-247"

und „ 1) Z. -22 v. o. 1. „e" statt „a''j.

Mathematisch-naUirwissenschaftliche Classe. 189.'). 1
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2 II. Josef Frejlach

Z. B. fast niemals mehr als 13 m p. s., (Windgeschwindigkeit) weim

auch die ganze Luftmasse iii der nachsteii Umgebung sehr bewegt ist.^)

Was die Normen, unter welchen die Drehungen bestimmt wurdeii,

anbelangt, so verweisen wir auf die beideii friiheren Arbeiten.

Tágliche Period der Frequenz der Winddrehungen in den einzelnen

Jahreszeiten, ohne Rucksicht auf Richtung.

InteruaU von 4 Sttmden.

Drehuníí um mehr als — 90*0*'

Jahreszeit

Winter .

Friihling

Sommer .

Herbst .

Tageszeit
XII-XVI

47
76

108
50

XVI-XX
I

XX-0 0-IV
I
IV-VIII

I

VIIL-XII

42
42
50
46

31
60
60
59

48
55
59
51

63
53
68
59

62
115
130
56

mil —90-0"

Jahreszeit
T a g e s z e i t

XII-XVI XVI-XX XX-0 0-IV IV-VIII

59

^III-XII

45Winter . . 46 40 33 55
Friihling 65 47 41 59 56 75

Sommer . . 60 30 41 51 54 92
Herbst . . 47 40 42 48 53 66

67-5<

Jahreszeit

Winter ',

Friihling

Sommer .

Herbst

T a g e s z e i t

0-IV IV-VIII VIII-XIIXII-XVI XVI-XX XX-0

42 41 43 47 44
49 21 35 42 74 86
52 28 28 57 61 61

43 31 25 52 52 70

') Das neue, erst im Dezember 1894 auf Kosten der Kaiser Frauz Josef

Akademie der Wissenschaften auf der Petinwarte gestellte mechanische Anemo-

meter (Scháffler) registrierte schon wáhrend der kurzeu Dauer seiner Thátigkeit

nicht weniger als 25 m p. s. (Dec. 29, 11—12) ein; Werth, der, so.weit wir wisseti,

auf der Sternwarte nie erreicht worden ist.
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Anemometrische Verháltnisse von Praff.

— 45-0'

Jahreszeit
Tageszeit

XII-XVI XVI-XX XX-0
t

0-IV 1 IV-VIII 1 VIII-XII

Winter . .

Friihling

Sommer . .

Herbst . .

129
149
159
131

140
113
94
123

126
96
95
104

135
119
132
137

139
181

169
170

147

173
176
166

— 22-5«

Jahreszeit

Winter
Friihling

Sommer
Herbst

Taa;eszeit
XII-XVI

I
XVI-XX

182
178
189
177

150
138

140
176

XX-0 0-IV
I
IV-VIII

I
VIII-XII

141
110
107
109

147 167
167 193
140 147
191 166

181

168
118
185

0-0" (Erhaltung)

Jahreszeit
i

T a g e s z e i t

1 XII-XVI XVI-XX XX-0 0-IV IV-VIII VIII-XII

Winter . .

Friihling

Sommer . .

Herbst . .

431
424

I

369

:
385

411
370
352
439

421
368
330
334

357
400
366
373

407
340
351
343

404
321
294
340

22-5^

Jahreszeit

Winter
Friihling

Sommer
Herbst

T a g e 3 z e i t

XII-XVI XVI-XX XX-0 0-IV IV-VIII VIII-XII

151 144 172 181 154 165
136 172 178 187 149 106
138 183 168 162 174 123
191 149 178 176 170 139

j

-f 45-0"

Jahreszeit
Tageszeit

XII-XVI XVI-XX XX-0
1 0-IV 1 IV-VIII

1
VIII-XII

Winter . .

Friihling

Sommer . .

Herbst . .

111
118
105
121

163
165
180
136

185
195
181

208

159
169
147
143

131

129

118
121

121

123
113
114
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II. Josef Frejlach: Aiiemometriche Verháltnisse von Prag.

-f 67-5^

Jahreszeit

Winter
Frhling
Sommer
Herbst

T a g e s z e i t

XII-XVI XVI-XX XX-0 0-IV IV-VIII
1

VIII-XII

4540 44 48 59 44
30 76 82 45 47 38
31 59 101 76 45 47
34 43 87 49 42 45

90-0°

Jahreszeit
T a g e s z e i t

1
IV-VínXII-XVI

i
XVI-XX

1
XX-0 1 0-IV VIII-XII

Winter . .

Frhling .

Somnier . .

Herbst . .

43
38
32
33

44
71

69
41

um mehi

50
99

126
72

als +c

58
53
64
45

lO-O"

32
55
60
44

29
42
42
39

Jahreszeit
T a g e s z e i t

XII-XVI XVI-XX XX-0 0-IV IV-VIII VIII-XII

38 50 65 50 39 27

38 84 78 55 60 58
47 104 88 83 74 80
53 51 48 48 53 . 39

Winter .

Frhling
Sommer ,

Herbst .

Man ersieht aus den Tabellen, dass dieFrequenz der negativen

Drehungen berhaupt um (vor) Mitternacht ihr Maximum, Vormittags

ihr Minimum erreicht. Bei den positiven Ptotationen sind die Ver-

háltnisse entgegengesetzt.

Wenn wir von den einzelnen Interwallen abstrahieren, so be-

kommen wir folgende bersichtliche Tabelle, die keiner weiteren Er-

iáuterung bedarf (Per. 1879—93):

D r e h u n g Winter Frhling Sommer Herbst

um mehr als — 90-0« 293 401 475 321

um — 90-0« 278 343 328 296
— 67-5*' 250 307 287 273 :

— 45-0'' 816 831 825 831 •

— 22'5'' 968 954 841 1004
o-o« 2431 2223 2062 2214

+ 22-5» 967 928 948 1003

+ 45-0° 870 899 844 843 ,

-i-
67-5" 280 318 359 ;)00 !

-f 90'0« 256 358 393 274
inu melir als f-

90-0" 269 273 476 338 ^

Verlag der konigi. bíihm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Driicli von Dr. Ed. Grégr. Prag 3 895.
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III.

Seznam eských a moravských pavouk.

Sestavil prof. Antonín Nosek v Píbrami.

(Pedloženo dne 25. ledna 1895).

Práce pítomná jest výsledkem víceletého sbírání, které zapoal

jsem roku 1886, vybídnut byv k araneologickému studiu professorem

Dr. Fr. Vejdovským, který velmi ochotn mi umožnil uveejnní tohoto

píspvku ku poznání pírodního bohatství zemí eské a moravské.

Provedení pedsevzaté práce sotva by se bylo uskutenilo bez vzácné

pízn a laskavé pomoci slov. araneologa polského p. prof. Wl. Kul-

czYSKÉHo. Ku doplnní práce mé nemálo pispl Dr. A. Fm, c. k.

universitní prof. v Praze, laskavým zapjením rukopisného seznamu

eských pavouk f Dr. A. Palliardiho^) i sjednáním podpory slavn.

pírodovdeckého sboru eského musea na cestu do hor jizerských

a krkonošských. Na této cest dostalo se mi vzácné podpory J. O. p.

hrabte Jana z Harrachu. Pi práci samé byl jsem velmi ochotn

podporován prof. p. Dr. J. Janošíkem v Praze.

Všem tmto pánm vzdávám za jich laskavou podporu a vzácnou

píze uctivé díky.

Srdené díky vzdávám všem pánm, kteí sbíráním materiálu

k doplnní pítomného seznamu platn pispli. P. MUDr. F. Svoboda

sbíral velmi horliv v okresu slánském (Kokovice u Klobuk), lounském

(okolí Peruce a Loun), rakovnickém (v okolí Nesuchyn) a v okolí

mst Lovosice, Teplice, Bohosudova a Bíliny. Z okolí pražského, Neratovic

a z Milešovky poskytl mi zajímavých píspvk p. MUC. K. Pisaovi.

P. MUDr. Fr. Pavlis, obvodní léka v ernoušku, penechal mi svou

znanou sbírku na rzných místech sbíraných eských pavouk.

Z okolí Plzn a áslavi mi zaslal materiál p. prof. Dr. Emil Sekera.

') Seznam ten pochodí od známého araneologa nmeckého Dr. Ludvíka

Kocha, který uril pavouky Dr. Palliardim v okolí Lázní Františkových sbírané-

T. mathematicko-pírodovdeká. 1896. 1
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2 III. Antonín Nosek

Z okolí Písku a Tábora obdržel jsem pékné sbírky f univers,

assistenta p. 1). Vaeky a z okolí Kvtová u Milevska od f úi'edníka

hyp. banky v Praze p. C, Chochole,

Menších píspvk obdržel jsem od pp. prof. Jandy, univers, ass.

Mrázka, MUDr. E. Nového, musej. adjunkta, Dr. V. Vávry a PhC.

UZLA.

Sám sbíral jsem v bližším i vzdálenjším okolí pražském (v údolí

šáreckém a radotínském, v okolí Hrdloez za Žižkovem, u Všenor

a Karlova Týna, v údolí vltavském u Roztok, Klecan, Chuchle, Hod-

koviek, na Závisti, u Davle a Štchovic, elákovic a Bchovic. Dále

podnikl jsem — a to vždy v msíci srpnu — ti vtší cesty. Roku

1886 prošel jsem Šumavu a sbíral zde v okolí Nýrská, Eisenšteinu

(774 m., Pancí 1109 m.. Špiák 1199 m.. ertovo jezero as 1000 m.,

Jez. Stna 1343 m., Fallbaum 1241 m.), Maadru (980 m.) a Kunž-

vartu (834 m.).

Roku 1889 prozkoumal jsem okolí Kivoklátu, N. Jáchymova,

Hoovic, Zbiroha a Rakovníku a konen po tetí r. 1892 navštívil

jsem jizerské a krkonošské hory. Sbíral jsem hlavn v okolí Tann-

waldu, v okolí N. Svta a na Labské louce.

Nemohu zde mlením pominouti laskavé ochoty pp. vrchního

lesmistra J. O. p. hrabte z Harrachu, L. Šmída a lesního J. erného,

s jakou mi pi výzkumu vstíc pišli, jimž tímto vzdávám srdené

díky.

Z nártku naleziš jest patrno, jak mnoho mezer teba ješt vy-

plniti. Poet druh se asi zdvojnásobí, až bedlivji prozkoumány budou

jižní a východní echy, zvlášt pak pohranin hory eské a moravské.

Bohaté a zajímavé koisti slibují kraje moravské podél Moravy,

Bevy a Dyje.

Na Morav jsem sám sbíral v okolí Brna, v údolí Písaek až

nad Bystrcí, v údolí Svitavy (Obrany, Bílovice, Adamov, Blansko

s údolím Punkvy), u Rajhradu a Hustopee. Z okolí Kižanovic

u Slavkova obdržel jsem sbírku 15 druh, namnoze velmi zajímavých,

od p. ídícího uitele Hilla. Dosti materiálu obdržel jsem též od n-
kterých svých žák na brnnském vyšším gymnasiu. Vzlášt pkné
píspvky obdržel jsem od Fr. Badra^), G. Budíka,-) Jind. Schíitze^)

a JOS. MlCHALÍKA ^.

K nalezištím pipojil jsem nkteré údaje biologické. Více u vci

té nalezne tená v seznamu pavouk z okolí Norimberka od Dr. L,

') Z okolí Brna. *j Z okolí Brna a Slavkova. ^) Z okolí Oslavan.
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Seznam eských a moravských pavouk. 3

Kocha a v jiných spisech. Spolu pipojil jsem geogr. rozšíení jedno-

tlivých druh, pokud mi dotyné práce faunistické pístupny byly.

Ovšem zde zejí znané mezery, uváží-li se, jak málo je dosud ara-

neologický obor jen v Evrop, neku-li v jiných dílech svta zastoupen,

a jak málo jest kritických seznam a prací, jmenovit ve starší dob
vydaných.

Popis nkterých, jak se zdá, dosud úpln neznámých druh od-

kládám na pozdjší dobu, pro mne píhodnjší. Schází mi vtší poet
kus i srovnávací materiál.

Spolu upozoruji budoucí sbratele na zajímavé a dosud defini-

tivn nerozluštné otázky, týkající se stáí pavouk a jich partheno-

genese.

Seznam pítomný ítá celkem 15 eledí se 130 rody a 391 druhy.

Nkteré druhy (celkem asi 14) potebují ješt svého odvodnní ná-

lezem dosplých kus.^)

Sbírka eských pavouk v eském museu v Praze, na níž je

založen seznam eských pavouk f musejního assistenta Pracha a prof.

Bárty, potebuje nutné revise ze stanoviska novjších pokrok ara-

neologických.

I. ele: Euetrioidae Thorell.

1. Cyclosa Menge.

C. conica Pallas. Všude obecná. Na Šumav vystupuje do výše

1200 m. V Krkonoších jen v nižších polohách (— 800 m.). Sí mezi

kmeny rozprostená jest asto velmi rozsáhlá. Uprosted sít sedí

za klidného poasí zvíe. Samekové velmi ídcí. Na Morav v okolí

Brna a Stelíce. V údolí Punkvy nalezen
(J*

6/VII.

Cechy, Morava, Hali (—1100 m.), Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-

Slavonsko s Pímoím. Nmecko. Belgie. Hollaud. Švédsko (Lapponsko) a Norsko

po 65" s. š. Anglie. Francie. Švýcary (—1600 m.). Pobaltické provincie. Finsko.

Již. Rusko. Sev. a st. Itálie. N. Anglie. 2)

2. Ei)eira Walckenaér.

E. angulata Clerck. Fr. Lázn. Sychrov {^ 9 VIII) ve sbírce

Dr. Nového) u Turnova. Hlinsko (Ska). ernoušek pod Rípem. N.

') Spisu uritých nebudu citovati; snadno lze se jich dopátrati dle biblio-

grafie v jednotlivých ronících Zool. Anzeiger a Archiv fiir Naturgeschichte.

2j Nkteré nedosplé kusy z okolí Kivoklátu náleží as ku C. ocidlata E.

Simon. Druh tento rozšíen jest v Halii, v sev. Uhrách, Sedmihradsku, Bavorsku,

Porýnsku, Slezsku, Francii, v již. Rusku a na Korsice.

1*
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4 III. Antonín Nosek

Hu (Š.) Tábor. Písek (Vka) Závis (Ný. Ps.) Tannwald (cf i M/VIII).

Ve sbírce prof. Jandy. Žije ráda na koví lesním, na výslunných

místech, jmenovit na pasekách. Kokon vajíek barvy hndozelené.

echy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry, Dalmatie, Istrie, Sedmihrady, Chor-

vatsko a Slavonsko, Bukovina. Nmecko. Belgie. Švédsko (Lapponsko) a Norsko

po 68* s. š. Anglie. Švýcary (.579—1230 m.). Pobalt. provincie. Finsko. Krim.

Itálie. Francie. Rumunsko. Bulharsko. Malá Asie. Kavkaz (Hellenendorf). Alžír.

E. Nordmanni Thorell. V údolí Mumlavy u N. Svta (600 m.)

na nízkém smrku 9- Pi nejmenším nárazu bleskem k zemi spadne

a tžko lze ji nalézti. Tannwald (5* i (14/VIII).

echy, Hali (960—1000 m.), Tyroly, Uhry, Sedmihradsko. Pr. Slezsko.

Belgie? Norsko a Švédsko (Lapponsko). Finsko. Švýcary (640 m.).

E. dromedária Walckenaér. Chuchle (Ný). Závis (Ps). Hlubo-

epy. Karlv Týn. N. Hu (Š.). Ojedinle. Na stráni vysokého Kola

v Krkonoších (1300—1400 m.) na zakrslém smrku nalezena samika

s kresbou málo zetelnou, U Brna v údolí pisáreckém (^ 20/IV.

echy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihradsko, Bukovina, Chorvátsko-

Slavonsko s Pímoím. Nmecko. Belgie. Švédsko. Švýcary. (1497 m,). Francie.

Již. Rusko. Portugalsko. Sev. a st. Itálie. Sicílie. Okolí Caihradu. Egypt. Pale-

stina.

E. diademata Clerck. Všude obecná, vysoko v horách krkonoš-

ských i šumavských (zde jen tmavji zbarvené). Kokon hrubé plstný,

zažloutlý až s 700—800 vajíky. Na Morav všude. Žije jen je-

diný rok.

Žije v celé Evrop. V Tyrolsku dostupuje výše 2330 m. Ve Švédsku nale-

zena až na Sev. Mysu. Též na Island, ve vých. Sibii a v záp. Grónsku.

E. gihbosa Walckenaér. Nalezena na Šumav Dr. Vávrou. Žije

na vyšších stromech. Kokon barvy svtlohndé.
echy, Hali, Sev. Uhry, Sedmihradsko, Chorvátsko-Slavonsko. Bavorsko,

Porýnsko a Pr. Slezsko. Belgie. Švýcary? Již. Rusko. Finsko? Sev. Itálie. Francie.

Korsika. Rumunsko.

E. marmorea Clerck. Fr. Lázn. Písek. V pohorských krajinách

Šumavy a Krkonoš dosti hojná, zvlášt na nízkých smrkách na pa-

sekách. Kužvarta. Maader. Vyšší Brod. N. Svt. Tannwald. Spindel-

miihle.

echy, Morava, Hali (—1000—1500 m.), Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chor-

vatské Pímoí. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko (Lapponsko) a Norsko po 70"

s. š. Anglie. Francie. Švýcary (—1800 m.). Pobalt. provincie. Finsko. Sev. Itálie

Rumunsko. Vých. Sibi.-

E. marmorea var. pyramidata Clerck. Hlavn v rovinách a pa-

horkovatinách zalesnných. Fr. Lázn. Petín u Prahy (Dr. Ný).

Hluboepské údolí (Ps). Davle. Všenory. N. Jáchymov. N. Hu (Š.).

Kokovice. Bílovice u Brna.
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Sezuam eských a moravských pavouk. 5

Cechy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko.

Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko (Lapponsko). Norsko. Anglie. Francie. Itálie.

Švýcary (—1655 m.). Pobaltické provincie. Finsko.

E. quadrata Clerck. Fr. Lázn. Cibulka u Prahy (Ný). N. Já-

chymov (5* 21/VIII. Hoovice. Kokovice. Radelstein u Milešova. Pí-
bram (Mr.). Okolí Maadru, Kužvarty a Vyššího Brodu. Kokon kulatý

barvy žlutavé s 900—1000 vajíek. Bílovice u Brna.

Cechy, Morava, Hali, Tyroly (2330 m.), Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-

Slavonsko. Nmecko. Belgie. HoUaud. Švédsko (Lapponsko). Norsko po 70" s. š.

Anglie. Francie. Švýcary (—2660 m.). Pobalt. provincie. Finsko. Sev. Itálie.

E. alsine Walckenaér. Fr. Lázn. V lesích na vyšších stromech

;

sbarvením svým lehce oku uniká a proto tak ídce bývá nalezena.

Cechy, Hali, sev. Tyroly, Uhry a Sedmihrady. Nmecko. Belgie, Holland.

Švédsko (Lapponsko). Norsko po 62". Anglie. Švýcary (—579 m.), Francie. Finsko.

Sev. Itálie.

E. cucurbitina Clerck. Všude hojná. Též na Šumav a Krkonoších

do výše 1000 m.). Okolí Brna. Žlutavý kokon (se 150—160 vajíky).

Celá Evropa. V Halii žije až ve výši 1100 m., v Tyrolsku 2000 m., ve

Švýcarsku 1800 m. Na sever dostupuje až po 65° s. š. (Norsko). Na jihu žije

v Alžíru a v Palestin. Také byla nalezena ve vých. Sibii a v sev. Americe.

E. alpica L, Koch, Fallbaum (1000 m.). Okolí Eisenšteinu

a Maadru. Hbet krkonošský. Zbirov i! Teplice (Sv,). Sameek VIII.

Cechy, Hali, Tyroly, Korutany, Uhry sever, a již., Chorvátsko-Slavonsko.

Pruské Slezsko. Švýcary (—1800 m.). Francie.

E. Sturmii Hahn. Fr. Lázn. Eisenštein, Taunwald, Stromovka

u Prahy. Hodkoviky (Ps., Ný.). Závist, Bchovice, Veltrusy. Karlv

Týn. N, Jáchymov, Kivoklát. Hoovice. Rakovník. Lužna, Kvtov.

Písek, Stelíce u Brna. V lesích na koví, zvlášt jehlinatém,

echy, Morava, Hali (—940 m.), Tyroly, sever, a jižní Uhry, Sedmihrady,

Chorvátsko-Slavonsko (700—900 m,), Nmecko, Belgie, Švédsko a Norsko po 62°

s. š. Anglie. Francie. Švýcary (—1400 m,), Sev, a st. Itálie. Španly. Korsika.

Pobalt. provincie. Finsko.

E. triguttata Fabricius. Cibulka (Ný), Chuchle (Ps). Údolí ra-

dotínské a závistské. Petín (Ný). Karlv Týn (Ps). N, Jáchymov.

Kivoklát. N, Hu (Š,). elákovice. Na koví dosti obecná. Okolí

Brna,

Cechy, Morava, Hali, již, Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko

Bavory, Porýnsko. Belgie. Francie. Krim.

E. Redii Scopoli. Fr, Lázn, Rakovník. Písek (^ i. Karlv Týn.

Hotoví si úkryt na rozdíl od ostatních kižák nahoe otevený,

hnízdu ptaímu podobný, Kokon šedomodrý s 140—150 vajíky. Na
okraji zahrad, sad a les.

echy, Hali (200—350 m.), Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Bukovina, Chor-

vátsko-Slavonsko s Píímoím, Nmecko. Belgie, Holland. Švédsko. Norsko po 58

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



6 III. Autouín Nosek

30' s. š. Anglie. Svj'cary (—1883 m.). Francie. Pobalt. provincie. Již. Rusko. Itálie.

Sicilie. Sardinie. Portugalsko. Okolí Caihradu. Egypt. Abyssinie. Již. Afrika. Pa-

lestina. Vých. Indie. Ceylon.

E. ceropegia Walckenaér. Fr. Lázn. Plze (Ska). Na koví

dosti ídká. Hojnjší v hornatých krajinách.

echy, Hali (—1870 m.), Tyroly, Uhry a Sedmihrady. Nmecko. Holland.

Švédsko Norsko po (31°. Lapponsko. Anglie. Francie. Švýcary (—SOžtí m.). Itálie.

Sicilie. Rumunsko. Pobalt. provincie a již. Rusko.

E. umbratica Clerck. Fr. Lázn. Údolí chuchelské (P.) a rado-

tínské. Kokovice (^ v VIIL Písek. Stelíce. Sí málo pravidelná.

Pavouk skrývá se nejradji pod odclilíplou krou (na stromech a plo-

tech, zvlášt lesních). Kokon špinav bílý, sploštlý, smetím pokrytý.

Cechy, Morava, Hali, Tyroly, sev. a již. Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko a

Slavonsko s Pímoím. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko (pod kameny!) Lap-

ponsko. Norsko po 70" s. š. Anglie. Francie. Švýcary (—1940 m.). Pobalt. prov.

a již. Rusko. Sev. a st. Itálie. Rumunsko. Alžír. Egypt. Madeira.

E. silvicuUrix L. Koch. Kužvarta, na lesním plotu pod odclilí-

plou krou. Dle C. L. Kocha v echách.
echy. Bavorsko a Slezsko. Norsko po 62°. Švýcary. Korsika.

E. sclopetaria Clerck. Fr. Lázn. Závist (Ps., Ný). V Praze na

zdích zahradních (Ný). N. Jáchymov. N. Hu (Š.). Písek. Plze (Ska).

Tábor. Velmi podobná následujícímu druhu. Zdržuje se ponejvíce

blízko vod, hotovíc si sít v trámoví a na zábradlí most, na koví

atd. Jest tu velice hojná, tak že sí pne se vedle sít. Pezimuje

v hustém zámotku. Cernovice u Brna.

echy, Morava, Hali (—400 m.—940 m.), Tyroly, Uhry, Sedmihrady. N-
mecko. Belgie. Holland. Dánsko. Francie. Švýcary (—1500 m.). Rusko. Švédsko

(v domech). Norsko po 59". Anglie. Spauly. Sev. a st. Itálie. Kanada. N. Anglie.

E. ixohola Thorell. V samé Praze nkolikráte chycena na za-

hradní zdi, ve Stromovce, v údolí závistském a hluboepském (Ps.,

Nsk.). Písek. Plze (Ska). Okolí Brna. Tvarožna u Tišnova.

echy, Morava, Hali, Uhry, Sedmihrady. Slezsko. Prusko. Francie.

E. cornuta Clerck. Fr. Lázn. Hojná na okraji vod na koví

a bažinných rostlinách. V rovinách i v hornatjších krajinách (Ša-

tava pod Boubínem na Šumav). Pezimuje a žije více rok. Hotoví

více vajených kokon zažloutlých as s 200 vajíky.

echy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko,

Dalmácie a Istrie. Nmecko. Belgie. Švédsko. Lapponsko. Norsko po 70" s. š.

Anglie. Francie. Švýcary (—1855 m.). Rusko. Itálie. Sicilie. Capri. ecko. Okolí

Caihradu. Alžír. Tunis. Egypt. Palestina. Záp. Sibi.

E. patagiata Clerck. Všude obecná. V údolích šumavských

a krkonošských (až do 1000 m., (5' koncem VIII).

echy, Morava, Hali (—1000—1500 m.), sev. Tyrolj^, Dolní Rakousy, Uhry,

Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko. Nmecko. Belgie. Švédsko. Lapponsko. Norsko
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po 71". Rusko. Anglie. Švýcary [—280 m.). Francie. Itálie. Záp. Sibi. Labrador

a N. Anglie.

E. acalyplia Walckenaér. Fr. Lázn. N. Jáchymov. Husovice

u Brna. Ne sušších místech více pi zemi, na koví i bylinách.

Cechy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko

s Pímoím. Nmecko. Belgie. Hollaud. Norsko po 58". Anglie. Francie (rf v V).

Švýcary (^—UUO m.). Rusko s Krimem. Itálie. Španély. Sicilie. Sardinie. Elba.

Madeira.

E. diodia Walckenaér. Chuchle (P.). elákovice. Písek. Obrany

u Brna. Na nízkém koví.

Cechy, Morava, Hali, Bukovina, Tyroly, Uhry, Chorvatské Pímoí. N-
mecko. Belgie. Holland. Anglie. Švýcary (—1000 m.). Itálie. Sardinie. Sicilie.

Francie (^T VI). Portugalsko.

3. Siiiga C. L. Koch.

S. Tiamata Clerck. Fr. Lázn. Rakovník. elákovice. Peruc (Sv.).

Na kovinách, zvlášt na vrbách, na vlhích místech. Kokony bílé,

okovité. V sadu brnnském „Lužanka" zvaném (5* 9 I^-

echy, Morava, Hali, Tyroly, Istrie, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Sla-

vonsko. Nmecko. Holland. Belgie. Švédsko. Norsko po 63" s. š. Anglie. Švýcary

(—450 m.). Pobalt. provincie a již. Rusko. Sev. a st. Itálie. Francie.

S. nitida C. L. Koch. Bchovice. elákovice ((^ V). N. Hu
(Š.). Lovosice. Všude v okolí Prahy a Brna na podobných místech

jako pedešlá, mnohem ale hojnjší. Šakvice
c5" 9 ^•

echy, Morava, Hali (—580 m.), již. Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-

Slavonsko. Bavory, Porýnsko a Slezsko. Belgie. Švýcary. Itálie. Pobaltické prov.

Francie. Sibi.

S. alboviitafa Westrmg. Fr. Lázn. Na písitých místech, zvlášt

na vesu. Sí nepatrná. Stelíce i.

echy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihrady. Nmecko. Belgie. Holland.

Francie (rf VI, VII). Švédsko. Norsko po tíl" s. š. Anglie. Švýcary (—570 m.).

Finsko. Itálie. Korsika.

aS'. pygmaea Sundevall. Fr. Lázn. Na vlhích místech mezi ro-

stlinami. ekovice u Brna 9 (Bauer).

echy, Morava, Hali, Tyroly, již. Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko.

Bavory, Porýnsko, Slezsko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie. Francie. Švýcary

(—1000 m.). St. Itálie. Sibi.

S. sanguinea C. L. Koch. Písek. Stelíce. Maader na Šumav
(as 1000 m.). Na vlhích místech na koví.

echy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko.

Bavory, Porýnsko. Belgie Holland. Anglie. Švýcary ÍIOOO m.). Francie. St. Itálie.
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4. Zilla C. L. Koch.

Z. atrica C. L. Koch. Fr, Lázn. V okolí pražském i v Praze

samé na zdích, plotech a na koví. Nehvizdy. N. Jáchymov (9 (S VIII).

Písek. Vzlášté hojná na podzhn. Okolí Brna.

Cechy, Morava, Hali (—650 m.), sev. Uhry, Chorvátsko-Slavonsko s pí-

moím. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Norsko po 61°. Anglie. Švýcary (pes

2000 m.). Francie. Itálie.

Z. xnotata Clerck. Fr. Lázn. Kokovice. Peruc. Nesuchyn. N.

Jáchymov. Na podobných místech jako pedešlá, ale mnolíem idí.
Cechy, Hali, již. Tyroly, sev. Uhry, Pímoí. Nmecko. Belgie. Holland.

Švédsko (cT 9 v VHI). Norsko po 60". Anglie. Francie. Švýcary (—1800 m.). Již,

Itálie. Sicilie. Již. Eusko. Kréta.

Z, Stroemii Thorell. Fr. Lázn. Na starých zdech, ideji na

koví. Též pod krou strom u vod.

Hali (—930 m.), Uhry a Sedmihrady. Nmecko. Švédsko. Lapponsko.

Norsko po 65". Francie. Již. Ensko. Rumunsko. Sibi.

Z. montana C. L. Koch. Fr. Lázn. Eisenštem. Vrchol Pancíe

(1132 m.). Kužvarta (600 m.). Údolí a hbety Krkonoš. Na staveních

(jmenovit devných), na plotech, koví a mezi kameny {(^ Q 21/VIII

vedle mláat rzného stupn vývoje).

echy, Hali (—1700 m., nikdy ne pod 800 m.), Tyroly, sev. Uhry, Sedmi-

hrady. Porýnsko a Slezsko. Finsko. Sev. a st. Itálie. Francouzské Alpy. Ru-

munsko.

5. Meta C. L. Koch.

M. segmentata Clerck. Všude obecná, 9 ^ v ervenci neb

srpnu na koví, plotech a zdích. Okolí Brna. Až do výše as 1000 m.

echy, Morava, Hali (—1300 m.), Tyroly (1660 m.), Uhry, Sedmihradsko,

Chorvátsko-Slavonsko s Pímoím. Belgie. Holland. Švédsko. Norsko po 64". Anglie.

Francie. Švýcary (—1400 m.). Itálie. Sicilie. Pobalt. provincie. Finsko, Již. Rusko.

M. segmentata var. Mengei Thorell. Fr. Lázn. Chuchle. Štcho-

vice. Kokovice. Kivoklát. N. Hu (Š.). Písek. Kužvarta. Nýrsko.

Eisenštein (—1000 m.). Okolí Brna. Stelíce.

echy, Morava, Hali (—500 m.), Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Pímoí. Ba-

V017 a Slezsko. Belgie. Holland. Francie. Švýcary (—2300 m.). Švédsko. Norsko

po 65" s. š. Anglie.

M. Merianae Scopoli. Fr. Lázn. Košíe (Ný). Hluboepy (Ps.).

Sychrov u Turnova (J 9 VIII Ný). Labský dl (as 1000 m.). Bílo-

vice. Na vlhích místech v dutinách skal, ve sklepích i na koví.

echy, Morava, Hali (200—1100 m.), Tyroly, Uhry, Chorvátsko-Slavonsko

s Pímoím. Nmecko. Holland. Belgie. Švédsko. Norsko po 65". Anglie. Švýcary

(—2000 m.). Francie. Itálie.
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6. Cercidia Thorell.

C. prominem Westring. Fr. Lázn. Pisárecké údolí u Brna

(Budík). Okolí Podbrad (Janda). Obývá ráda tmavší, jehlinaté lesy.

V kokonu ervenavém jen asi 15 dosti velkých vajíek. Sí pravidelná

jako u kižáku, ale bez zvláštnílio úkrytu v rohu sít. Pezimuje.
Cechy, Morava, Hali, již. Tyroly, l'hry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko

s Pínioím. Nmecko. Belgie. Holland. Švýcai-y. Itálie. Francie (J* v V). Finsko.

Švédsko. Anglie. Krim.

II. eled: Tetragnathoidae Thorell.

7. Pacliygiiatha Sundevall.

P. de Gruerrii Sundevall. Všude od jara až do zimy pod ka-

meny obecná. Dr. Fickert ji uvádí z Krkonoš, já ji však v hornatých

krajinách nenalezl. Okolí Brna. Slavkov. Stelíce.

echy, Morava, Hali (—900 m.), D. Rakousy, Tyroly, Uhry, Sedmihrady,

Chorvátsko-Slavonsko s Pínioím. Belgie. Holland. Nmecko. Švédsko. Anglie.

Francie. Švýcary (—1000 m.). Pobalt. provincie, Finsko a*již. Piusko. Sev. a st.

Itálie.

P. Clerchii Sundevall. Šárecké údolí. Teplice (Sv.). Písek. Kvtov.

Okolí Brna. Na blízku vod na koví i pod kameny.
echy, Morava, Hali, již Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Nmecko. Belgie.

Holland. Švédsko. Anglie. Francie. Švýcary. Sev. a st. Itálie. Finsko. Sibi.

P. Listeri Sundevall. Podbrady. Stekov u Ústí nad Labem
(Sv.). Chuchle (Ps). Písek. Na vlhích místech v tráv v lesích.

Cechy, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko.

Anglie. Francie. Švýcary. Pobalt. provincie, Finsko a již Rusko. Sev. a st. Itálie.

Rumunsko. Palestina. Sibi.

8. Tetragnatha Latreille.

T. exfensa Linné. Fr. Lázn. Závist (P.), N. Jáchymov. Ra-

kovník. Eisenštein (600 m.). Stelíce.' Buovice. Šakvice. Na koví

a bažinných rostlinách na bezích rybník, potok a ek.
echy, Morava, Hali (až do pásma kosodeviny), Tyroly, Uhry, Sedmi-

hrady, Pímoí. Nmecko. Holland. Belgie. Norsko po 70°. Anglie. Švýcary. Francie.

Finsko a pobaltické provincie? Itálie. Záp. Sibi. Labrador.

T. Solandrii Scopoli. Závis. Chuchle. Radotín. Peruc. Koko-

vice. Lovosice. Písek. Okolí Brna. Šakvice. Na podobných místech

jako pedešlá a jí velmi podobná.

echy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihrady (var. deserticola Lendl),

Chorvátsko-Slavonsko. Bavory, Slezsko a Porýnsko. Holland. Švédsko. Lapponsko.

Norsko. Francie. Švýcary. Již. Rusko. Záp. Sibi.
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T. nigrita Lendl. Závist. Ostrov Benátky u Prahy i IV. Kivo-
klát. Na vlhích místech.

Cechy, sev. a st. Uhry, Sedmihrady a Hali.

T. pinicola L. Koch. Stromovka (Ps) i?

echy, Hali (—900 m.), Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko s Pímoím. Bavory

a Slezsko. Norsko. Již. Itálie.

T. punctipes Westring. Hluboepské údolí i?

Cechy, Švédsko. Bavory.

T. obtusa C. L. Koch. Fr. Lázn. Kivoklát. Ve sbírce Dr. No-

vého. Na sušších místech, zvlášt v jehlinatých lesích. Bílovice.

Cechy, Morava, Hali (—900 m.j, Tyroly, Uhry, Chorvátsko-Slavonsko s Pí-

raoím. Nmecko. Holland. Švédsko. Norsko. Francie. Švýcary. Již. Rusko. Kor-

sika. Záp. Sibi. Grónsko.

9. Eiignatha Audouin.

E. striata L. Koch. Fr. Lázn.
Cechy, Hali, sev. Uhry. Bavory. Holland. Francie.

IIL eledi: Uloboroidae Thorell.

10. Hyptiotes Walckenar.

H. paradoxm C. L. Koch. Fr. Lázn. V Krkonoších. Dle Dr.

Fickerta na smrcích.

Cechy, Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko Slavonsko s Pímoím. Prusko.

Slezsko a Porýnsko. Belgie. Švédsko. Anglie. Francie (rf VH). Švýcary. Sev. Itálie.

Korsika.

IV. eled: Theridioidae Thorell.

11. Ero C. L. Koch.

E. apJiana Walckenar. Hodkoviky (Ný). Závist. Obanské le-

síky. Kokon na vláknu zavšený, hruškovit protáhlý, na povrchu

vlnitý, barvy hndé. V mechu i na koví.
echy, Morava, Hali. Sev., st. a vých. Uhry, Chorvátsko-Slavonsko s Pí-

moím. Nmecko. Holland. Francie. Korsika. Sev. Itálie. Španly.

E. fwrcata Villers. Fr. Lázn. Šárecké údolí. N. Svt (GOO m.).

Pod listím a kameny, též na koví. Kokon na povrchu hladký a lesklý.

echy, Hali (—1200 m.), Tyroly, sev. Uhry, Chorvátsko-Slavonsko s Pí-

moím. Nmecko. Belgie. Holland. Francie. Švédsko. Sev. Itálie. Anglie. Spojené

státy americké. N. Anglie.

E. tuberculata De Geer. Fr. Lázn. Pisárecké údolí (Budík). Na
koví i na budovách zahradních. Kokon jest podobného tvaru jako

u E. aphana.
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Cechy, Morava, Uhiy, Chorvátsko-Slavonsko. Nmecko. Belgie. HoUand.

Švédsko. Anglie. Francie. Korsika. Švýcary (—700 m.). Sev. a st. Itálie. Sardinie.

Již. Rusko. Portugalsko. Palestina.

12. Episinus Latreille.

E. lugiéris E. Simon. Fr. Lázn? Obrany. N. Svt i (600 m.)?

Pi zemi v mechu a na borvkách; tkaje nepatrnou sí. Druh tento

namnoze pomíšen byl s E. truncatus Latreille, který se zdá obývati

jen jižnjší krajiny.

Cechy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko

s Pímoím. Porýnsko. Holland. Francie. Švédsko?

13. Nesticus Thorell.

N. cellulanus Clerck. Dle prof. Bárty v echách. Bílovice. Ste-

líce. Oslavany. Ye staveních na tmavých místech ku p. sklepích. Též

v jeskyních.

Cechy, Morava, Hali, Uhry. Nmecko. Belgie. Holland, Švédsko. Anglie.

Francie. Švýcary. Sev. Itálie. Pobalt. provincie.

14. Theridium Walckenar.

Th. hiniaculatum Lmné. Fr. Lázn. Hluboepské údolí. Štcho-

vice. elákovice. Kivoklát. Tannwald (13/VIII Q s kokony ve výši

as 700 m.). ISÍa vllikých místech na pokraji potok a rybník, na

vlhkých lesních lukách. Okolí Brna. Stelíce. Šakvice.

echy, Morava, Hali {—990 m.), již Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Pímoí.
Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie. Francie. Korsika (na místech málo

vlhkých!). Švýcary (—600 m.). Sev. Itálie. Pobalt. provincie.

Tk. lineatum Clerck. Jeden z nejobyejnjších pavouk. Var.

ovata a redimita ponkud idší. Sít splétá na koví a na plotech.

Celá Evropa. Vých. Sibi. Sp. Státy. N. Anglie. V Halii dostupuje výše ai

1000 m., ve Švýcarsku až 1600 m.

Th. nigrovariegatum E, Simon. Vrch „Ládví" u Prahy (356 m.)

J a 9. Závis (P.). Na koví.
Cechy, Uhry, Sedmihrady a Pímoí. Porýnsko. Francie. Španly. Sýrie.

Th. varians Hahn. Všude na koví hojná. Mládata v listí v zim
(XII). (5* 18/VIII. Kokon ídký, smetím obalený.

Celá Evropa. Sibi. Alžír. Sýrie. V haliských Karpatech dostupuje pásma

kosodevin.

Th. tinctum Walckenar. echy dle C. L. Kocha (Th. irroratum).

Fr. Lázn. N. Hu (Š.) Chuchle. Závis. Nýrsko. Obrany. Bílovice.

echy, Morava, Hali (—600 m.), Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-
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Slavonsko. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie. Francie. Korsika. Švýcary

(—280 m.). Rusko. Sev. a st. Itálie. Japan.

Th. denticulatum Walckenar. Fr. Lázn. N. Jáchymov (port

kameny). Voškobrd u Podbrad (v listí spadlém). Rakovník i. Nýrsko i.

ideji na koví, obyejné v listí a pod kameny, asto více kus po-

hromad. Bílovice. Adamov. Stelíce.

echy, Morava, Hali (v rovinách idší, 400—850 m.), Tyroly (v alpinském

pásmu), Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko s Pímoím. Nmecko. Belgie.

Holland. Švédsko (v štrbinách strom). Anglie. Francie. Korsika. Švýcary

(—1163 m.). Sev. a st. Itálie. Španly. Krim. Rumunsko. Alžír. Marokko. Sýrie.

Th. pictum Walckenar. Fr. Lázn. Údolí hluboepské. Na koví.

Kokon kulovatý, špinav žlutý.

echy, Hali (—850 m.), sev. Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko.

Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Lapponsko. Anglie. Francie. Itálie. Finsko.

Th. pinastri L. Koch. Závis. „Voškobrd" u Podbrad. Na koví,

hlavn jehlinatém.

echy, Hali (—360 m.), již. Tyroly, Uhry (vyjma roviny), Sedmihrady, Pí-

mí, Bavorsko, Porýnsko a Slezsko. Belgie. Švýcary. Francie. Krim.

Th. riparium Blackwall. Fr. Lázn. Šárecké údolí. Nýrsko. Staví

zvláštní píbytek uprosted sít, plné mrtvých mravenc a jiného

hmyzu. Okolí Brna. Údolí Punkvy (J 9 6/VII).

echy, Morava, Hali (—1000 m.), Tyroly (—1000 m.), Uhry. Nmecko.
Belgie. Holland. Francie. Švýcary (600 m.). Sev. Itálie. Španly. Švédsko {r^ 9 4/VI).

Anglie. Rumunsko.

Th. formosum Clerck. Fr. Lázn. Štchovice. Stromovka. Roztoky.

Kokovice. Peruc. N. Hu (Š.). N. Jáchymov. elákovice (cf Q 6/VI).

Kvétov. Písek. Plze. Nýrsko. Kokony hndé a hladké. Na Morav
hojné.

Celá Evropa. Vých. Sibi. ína. Kanada.

Th. formosum var. simulans Thorell. Stromovka, v štrbin kry
akátu.

Lužice.

Th. tepidariorum C. L. Koch. Fr. Lázn. Žije u nás ve sklení-

cích i mimo n. Nade vši pochybnost do našich kraj z krajin tro-

pických zavleena.

Celá Evropa. Již. Amerika. Afrika. Madagaskar. Indie. Ceylon. Austrálie.

N. Anglie. Ostrov Sv. Heleny.

Th. vittatum C. L. Koch. Fr. Lázn.') Stromovka. Šárka. Nm.
Brod (Ska). áslav. Obrany. Ve sbírce prof. Jandy. Na listnatém

koví.
^

echy, Morava, Hali, Uhry (vyjímaje roviny), Chorvátsko-Slavonsko. N-
mecko. Sev. Itálie. Francie. Švédsko. Anglie. Korsika. Japonsko.

') Uvedeno jako Th. pulchelhim Walckenar. Toto jest jižní forma.
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Th. sisyphium Clerck. Fr. Lázn. Hluboepy. Roztoky. N. Já-

chymov. Kokovice. Zbirov. Kvtov. Písek. Vrchol. Jez. Stny (1343 m.)

a Pancíe (1152 m.). Nýi'sko. N. Svt.
Po celé Evrop. Pod jménem tohoto druhu ski-ývá se zárove následující

druh, aspo v mnohj'ch spisech starších.

Th. impressum L. Koch. N. Jáchymov. Kokovice. Peruc. Ra-

kovník. Stará Boleslav (Ps). Nýrsko. Kužvarta. N. Svt. Tannwald.

Okolí Brna (^ VI. Na jehlií. Na jednom stromku více sítí blízko sebe.

Cechy, Morava, Hali, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko s Pímoím. Tyroly.

Nmecko. Kamatka.

Th. simile C. L. Koch. Fr. Lázn. Plze (Ps.). Hlavn na

sosnách.

Cechy, Uhry, Chorvátsko-Slavonsko s Pímoím, Hali. Nmecko. Belgie.

Holland. Švédsko. Anglie. Francie. Korsika. Švýcary. Sev. Itálie. Již. Rusko. Alžír.

Sýrie.

15. Dipoena Thorell.

D. melanogaster C. L. Koch. Kivoklát, na smrku. Bílovice.

Stelíce.

Cechy, Morava, Hali, sev. Tyroly, Dalmácie, Uhry, Chorvátsko-Slavonsko

s Piímoím. Nmecko. Belgie. Holland. Anglie. Francie. Švýcary (—600 m.). Kor-

sika. Sicílie. Palestina. Brasilie?

16. Lasaeola E. Simon.

L. tristis Halm. Fr. Lázn. Kivoklát i. V jehlinatých lesích

na mladých stromcích.

Cechy, Hali, Tyroly, Uhry, Chorvátsko-Slavonsko. Nmecko. Belgie. Holland.

Francie. Anglie. Švédsko. Pobalt. provincie.

17. Steatoda Sundevall.

St. hipmidata Linné. Hojná v Cechách i na Morav, zvlášt

blízko stavení, na stromech a v jich dutinách, na koví a na plotech,

zdích atd.

echy, Morava, Hali (—1300 m.), Tyroly (2000 m.), Uhry, Chorvátsko-

Slavonsko, Sedmihrady, Bukovina. Nmecko. Belgie. Švédsko (Lapponsko) a Norsko.

Anglie. Francie. Švýcary (—1200 m.). Sev. a st. Itálie. Pobalt. provincie, Finsko

a již. Piusko. Sibi. Záp. Grónsko. Kanada. Cayenne.

18. Crustviliiia Menge.

Cr. yuttata Wider. Fr. Lázn. Lovosice. N. Jáchymov. Maader

(980 m.). Ve spadlém listí, pod kameny. Okolí Brna. Adamov ((5" 9
U/V). Stelíce (J 9 3/V).
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Cechy, Morava, Hali, Tyroly (—2330 m.), Uhry, Chorvátsko-Slavonsko

s Pímoím. Nmecko. Belgie. HoUand. Švédsko. Anglie. Francie. Švýcary. Pobalt.

provincie a Finsko. Sev. a st. Itálie. Sev. Amerika. N. Anglie.

19. Teutaiia E. Simon.

T. grossa C. L. Koch. V píbytcích lidských, v opuštných

koutech (v komorách, na pdách) (5* i 9 po celý rok. Bílá kresba

nkdy úpln zatlaena a bicho je pak jednobarevn hndé. Kokony

s vajíky i v XII. (v teplých místech).

echy, Morava, Hali, Uhry, Pímoí. Slezsko a Prusko. Švédsko. Anglie.

Švj'cary (—600 m.). Francie. Korsika. Itálie. ecko. Španély. Finsko. Palestina.

Egypt. Tunis. Alžír. Kanárské a Azorské ostrovy.

T. castanea Clerck. Rozšíená znan blízko píbytk lidských.

Dostupuje v echách výše až 1000 ra.

Cechy, Morava, Hali, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko. Nmecko,
Švédsko. Pobalt. provincie. Finsko a již. Paisko.

20. Lithyphaiites Thorell.

L. corollatus Linné. Fr. Lázn. Hoovice. áslav. Písek. Tábor.

Ve sbírce Dr. Nového a Pavlise. Pod kameny na travnatých místech.

Samika hlídá zpravidla 4—5 kokon. Okolí Brna. Stelíce. ídký.
echy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko.

Nmecko. Belgie. HoUand. Švédsko. Norsko. Francie. Švýcary (—933 m.). Jižní

Kusko. Pobaltické provincie a Finsko. Itálie. Okolí Caihradu. Sibi. Sp. Státy.

Colorado.

21. Asagena Sundevall.

A. phalerata Panzer. Žije pi zemi v tráv, pod okrajem ka-

men, vždy na vlhích místech. Kokony v potu 2—3, bložluté,

huaté. Okolí Brna. Stelíce. Šakvice. Buovice.

echy, Morava, Hali (—500 ra.), Tyroly (—2000 m.), Uhry, Sedmihrady,

Chorvátsko-Slavonsko s pímoím. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie.

Francie (v Alpách až po ledovce). Korsika. Švýcary (—1600 m.). Itálie. Finsko. Krim.

22. Euoplognatlia Pavesi.

E.Hhoracica Hahn. Hodkoviky. Hluboepy. Stromovka. Strán

nad Roztoky. Adamov. Pod kameny záhy z jara. Dva kokony blo-

žluté.

echy, Morava, Hali, sev. Tyroly, Uhry, Sedmihrady. Nmecko. Belgie.

Holland. Anglie. Pobaltické provincie. Francie.
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23. Pedanostetlius E. Simon.

P. Clarkii Cambridge. Fr. Lázn. V mechu {<^ z jara i na

podzim) a v tráv pod kameny. ídký.
echy, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihrady. Porýnsko a Bavory. Belgie. Holland-

Švédsko. Anglie. Francie. Korsika.

P. Iwidm Blackwall. Fr. Lázn. áslav. elákovice. Labská

louka (1280 m.). N. Svt (—600 m.) (^ Q 20/VIIL Labský dl (as

1000 m.). Tannwald (as 700 m.). Kraví hora u Brna.V tráv, v mechu,

pod krou paez a pod kameny na úpatí strom.

echy, Morava, Hali (—600 m.), Tyroly (v alpinském pásmu), Uhry, Sedmi-

hrady, Chorvátsko-Slavonsko s Pímoiím (1000— 1500 m.). Nmecko. Belgie. HoUaud.

Švédsko. Anglie. Francie (—3000 m.). Finsko a již. Rusko. Rumunsko. Sev. Sibi.

Turkestan.

24. Tapinopa Westring.

T. lonyidens Wider. Hluboepské údolí. Štchovice. Strán Fall-

baumu. Nýrsko. Lužna. N. Jáchymov. Kivoklát. Peruc. N. Hu (Š.).

V lesích v tráv a pod kameny, jmenovit na lesních lukách. Sí ne-

patrná a v ní 2—3 kokony. V okolí Brna velmi ídká.

echy, Morava, Hali, sz. Uhry, již. Tyroly. Nmecko. Belgie. Holland.

Švédsko. Anglie. Pobalt. provincie a Finsko. Francie. Korsika. St. Itálie.

25. Stemonyphantes Menge.

St. bucctdentus Clerck. Fr. Lázn. V okolí Prahy (9 v náplavu

II). N. Jáchymov. Kokovice. Peruc. Lovosice. Podbrady. Okolí Brna.

Stelíce. Ojedinle nejvíce pi zemi v koví a v tráv.

echy, Morava, Hali, Tyroly (—1660 m.), Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-

Slavonsko s Pímoím. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie. Švýcary

Francie. Korsika. Finsko a již. Rusko. Rumunsko. Sev. a st. Itálie. Sev. Afrika.

Sibi. Spojené státy. N. Anglie.

26. Floronia E. Simon.

FL frenata Wider. Kivoklát. V tráv pod smrkem ; též na

koví.

echy, Hali, sev. Uhry a Sedmihrady. Nmecko. Holland. Švédsko. Anglie •

Francie. Švýcary (— 1.500 m.).

27. Bolyphaiites C. L. Koch.

B. alticeps Sundevall. Fr. Lázn. N. Svt (—1000 m.). Tann-

wald. V tráv na lesním palouku.
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Cechy, Hali (—1600 m.), Tyroly (v pásmu alpinském), sev. Uliry, Sedmi-

hrady. Prusko, Slezsko a Porjhisko. Švédsko. Norsko. Anglie. Francouzské Alpy

á Pyreneje. Švýcary (—1800 m.). St. Itálie. Finsko. Sibi.

B. luteolus Blackwall. Fr. Lázn. Kivoklát (200—300 m.)-

Vrchol; Jez. Stny (1343 m.). Pod kameny.
Cechy, Hali (1400—1800 m.), sev. Uhry a Sedmihrady. Prusko. HoUand.

Švédsko (v tráv). Anglie. Francie. Korsika. Finsko.

28. Drapetisca Menge.

Dr. socialis Sundevall. Fr. Lázn. N. Svt (as 600 m.). Tann-

wald. Hoovice (j^ VIII). N. Jáchymov (v zahrad s lesem sousedící).

evnice. Kvtov. St. Boleslav (31/VII ^ Q Ps.). Pobíhá po kmenech

jehlinatých strom a též na plotech a hranicích díví. Okolí Brna.

Stelíce.

echy, Morava, Hali (—1300 m.), sev. Tyroly, sz. Uhry, Sedmihrady, Chor-

vátsko-Slavonsko. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie. Švýcary (—2171 m.)

Francie. Pobalt. provincie. Finsko. Sp. Státy. N. Anglie.

29. LinypMa Latreille.

L. insiynis Blackwall. Fr, Lázn. Na rostlinách jako vtší

ást následujících druh.
Cechy, Hali. Sev. Uhry. Prusko, Slezsko a Porýnsko. Švédsko a Lapponsko.

Anglie. Francie. Finsko. Sibi. Spojené státy. N. Anglie.

L. phrygiana C. L. Koch. Fr. Lázn. Eisenštein. Kužvarta. N.

Svt. Labský dl {(^ i VIII). Tannwald. Na smrcích. Okolí Brna.

Cechy, Morava, Hali (—1300 m.), Tyroly, sev. Uhry, Sedmihrady, Nmecko
Švédsko a Lapponsko. Finsko. Hornatjší krajiny francouzské. Švýcary (—1855 m.).

St. Itálie. Rumunsko. Spojené Státy. N. Anglie.

L. montana Clerck. Fr. Lázn. N. Jáchymov (na hromad díví

ve dvoe). N, Hu (Š.). Kokovice. Kvtov. Tábor. Písek. Stekov

u Ústí (Sv.). Tannwald. Okolí 'Brna. Buovice. Dosti hojná na koví,

liiezi latmi plot, na zdích i oknech venkovských píbytk.

echy, Morava, Hali (—850 m.), Tyroly (—1330 m.), Uhry, Sedmihrady,

Chorvátsko-Slavonsko, Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko a Lapponsko. Finsko.

Pobaltické provincie. Již. Rusko. Anglie. Francie. Švýcary (—109 m.). Sev. Itálie.

Sibi.

L. triangidaris Clerck. Všude obecná. (^ koncem srpna. Var.

macrognatha ((J i 9) ^^osti ídká. Sít mnoha kus na jedné rostlin.

Spoleenská.

Celá Evropa. Ve Švýcarsku až do výše -2171 m., v Halii až do výše

1000 m. Sibi.
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L. marginata C. L. Koch. elákovice. N. Jáchymov. Eisenštein.

Na koví lesním.

Cechy, Hali (—650 m.), Tyroly (až clo pásma les), Uhry, Sedmihrady,

Chorvátsko-Slavonsko. Bavorsko, Slezsko a Porýnsko. Belgie. Švédsko. Anglie.

Švýcary (—1300 m.). Pobaltické provincie. Finsko. Sev. a st. Itálie. Francie. Spo-

jené Státy. N. Anglie.

L. peltata Wider. Nýrsko. Setesena se smrí.
Cechy, Hali (—1200 m.), Tyroly (do pásma kosodevin), sev. Uhry, Sedmi-

hrady, Chorvátsko-Slavonsko. Bavorsko, Porýnsko a Slezsko. Belgie. Švédsko.

Anglie. Francie. Pobalt. provincie. Rumunsko.

L. clathrata Sunclevall. Fr. Lázn. Hluboepské údolí. eláko-

vice. Na koví, na vlhích, stinných místech n. p. ve vrbinách a olši-

nách. Šakvice
cJ' 9 V- Adamov. Pisárky.

Celá Evropa. Sibi. Spojené Státy. N. Anglie.

L. piisiUa Sundevall. Fr. Lázn. Závist. Hoovice. N. Jáchymov.

Rakovník. Špiák (1199 m.). N. Svt. Labský dl (as 1000 m.).

Labská louka (1300 m.). Na nižších rostlinách, v tráv a v mechu.

Cechy, Hali (—1000 m.), Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko.

Nmecko. Belgie. Švédsko. Anglie. Francie. Švýcary (—1300 m.). Sev. a st. Itálie.

Korsika. Španly. Pobaltické provincie. Finsko. Již. Rusko. Sibi.

L. horfensis Sundevall. Fr. Lázn. Kvtov. Kivoklát. N. Jáchymov.

Bílovice. Buovice. Na koví.
Cechy, Morava, již. Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko. N-

mecko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie. Švýcary (—1300 m.). Sev. a st. Itálie.

Francie. Krim.

30. LabiiUa E. Simon.

L. thoracica Wider. Tannwald (9 cf 6/VIII) v sítích pospolu

na bezích lesních píkop mezi koeny strom. N. Svt. Sít pi
zemi v dutinách paez a pi spodin kamen. V hornatých krajinách

dosti hojná (as ve výši 600 m. i výše).

Cechy, Hali (—1200 m.), Tyrol)', sev. Uhry, Chorvátsko-Slavonsko s Pí-

moím. Bavorsko. Porýnsko a Slezsko. Belgie. Dánsko. Švédsko. Anglie. Francie.

Švýcary (—1000 m.). Itálie. Baltické provincie. Finsko.

31. Lephthyphantes Menge.

L. minutus Blackwall. Fr. Lázn. Závis. N. Jáchymov. Hoo-
vice. Obrany. V lesích a zahradách pod kameny a v tráv. Též ve

sklepích a v mraveništi mravence Lasius fuliginosus (dleDr. Chyzera).

Cechy, Morava, Hali, Uhry, Chorvátsko-Slavonsko. Belgie. Holland. Švédsko

(v domech). Anglie. Francie. Švýcary (—1000 m.). Sev. a st. Itálie. Krim. Nová

Anglie.

T. raallicmaticko-píírodovúdecká. 1895. 2

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



13 III. Antonín Nosek

L. crucifer Menge. Fr. Lázn. V sušších lesích na pat strom

v koání. Bílovice 9-

echy, Morava, Hali (—500 m.), již. Tyroly, sev. Uhry, Sedmihrady, Chor-

vátsko-Slavonsko. Bavorsko, Slezsko a Prusko. Anglie. Francie.

L. nebulosus Sundevall. Fr. Lázn. Stromovka. Hluboepské údolí.

Písek. Okolí Brna: Rajhrad ((5" 16/VII), Malomice, Husovice, Hadí

kopce ((5* 9 21/VL V mst Brn. Buovice. Hojný na koví na

plotech a zákoutích; též v domech,

echy, Morava, Hali (—360 m.), sev. Tyroly, Uhry (sev. a stí-.). Sedmi-

hrady. Nmecko. Pobaltické provincie. Finsko. Švédsko. Anglie. Francie. Krira.

Sibi. Turkestan. Sp. Státy. N. Anglie.

L. collinus L. Koch. Karlv Týn i 9- Pod kamenem pi lesní

cest. ídký.
Cechy, Tyroly, sev. Uhry. Bavorsko. Porýnsko. Švýcary (—1087 m.). Francie

L. alacris Blackwall. Fr. Lázn. Eisenštein. N. Svt. Tannwald.

Labský dl (—1000 m. (5" 9 v VIII). V mechu v tráv a na nízkých

keích. Obrany a Adamov u Brna (^ 9 (S)- Údolí Punkvy.

echy, Morava, Hali (—2000 m.), Tyroly, sev. Uhry, Sedmihrady, Chor-

vátsko-Slavonsko (—1400—1500 m.). Nmecko. Finsko. Švédsko. Anglie. Švýcary.

L. leprosus Ohlert. Karlv Týn. N. Jáchymov. Kivoklát. Hoo-
vice {^ koncem VIII). Peruc ((^ VII). Kvtov. Nýrsko. Lovosice.

Údolí Punkvy (^ 6/VIL Stelíce (Bartošek). Oslavany.

echy, Morava, Hali (—930 m.), Uhry, Chorvátsko-Slavonsko s pímoím.
Porýnsko, Slezsko a Prusko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie. Švýcary (—280 m.).

Francie. Itálie. Finsko. Již. Eusko. Palestina. Sýrie. Ostrov sv. Helleny.

L. muglii Fickert. Tannwald (—900 m.). N. Svt (600—1000 m.).

Labský dl {(^ Q koncem srpna). V tráv a na mladém jehlií.

Horský druh.

L. angulipalpis Westring. Fr. Lázn. ídká v lesích pod kameny.

echy, Hali, sev. Tyroly, sev. Uhry. Nmecko. Švédsko. Anglie. Francie.

L. ohscurus Blackwall. Fr. Lázn. Na spodu pízemních vtví

mladých smrk.
echy, Hali (930—1300 m.), Tyroly, sev. Uhry. Bavorsko, Slezsko a Po-

rýnsko. Belgie. Holland. Anglie. Francie. Korsika.

L. tenébricóla Wider.^) Fr. Lázn ? Tannwald. N. Svt (j'. Labský

dl. Labská louka {(^ 9 VIII 1300 m.). Kivoklát. V mechu a v tráv

pod kameny na vlhích místech. V hornatjších koninách.

') Dle prof. KuLczTSKJíuo exempláe Simonkm a CAMiminGEJi pod tímto jmé-

nem popsané náleží k druhu L. tenuis Blackwall.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Seznam eských a moravských pavouk. X9

Cechy, Hali (—žžOO m.), Tyroly, sev. a již. Uhry, Seclmihrady, Chorvátsko-

Slavousko (1400—1500 m.). Nmecko. Švédsko.')

L. Mengei Kulczynski. N. Jáchymov. V zahrad pod kamenem

9 VIII.

Cechy, Hali, sev. a již. Uhry. Sedmihrady.

L. arclger Kulczynski. U N. Svta v tráv (—600 m.).

echy, Hali (900—1500 m.), sev. Uhry.

L. decolor Westring. Fr.'Lázn. V lesích pod kameny a v mechu.
Švédsko. Bavorsko.

L. Keí/serlingii Ausserer. N. Jáchymov. Kivoklát. Hluboepy.

Bchovice. Klecany (cJ 9 v IV). Na vlhích místech v lesích a v za-

hradách v listí a pod kameny.
Cechy, Hali, sev. Tyroly, Uhry a Pímoí. Bavory, Slezsko, Nassavsko a

Porýnsko. Francie. St. Itálie.

32. Poeciloiieta Kulczynski.

P. variegata Blackwall. Kivoklát. Tannwald. elákovice. Pi
zemi pod kameny i na nižším koví.

echy, Hali (900—2170 m.), Tyroly, sev. Uhry. Porýnsko. Belgie. HoUand.

Švédsko. Anglie. Francie.

33. Batliyphantes Menge.

B. concolor Wider. Fr. Lázn. Nesuchyn (Sv.). Keje u Prahy.

Údolí hluboepské. Nýi'sko. Brnnská „Lužánka". Adamov. Stelíce

(^ 9 (V). Šakvice (^ i 9- Pi zemi na vlhích místech jako násle-

dující druhy.

echy, Morava, Hali, Tyroly (v pásmu alpinském), Uhry, Sedmihrady,

Chorvátsko-Slavonsko s Pímoím. Nmecko. Belgie. HoUand. Švédsko. Finsko.

Pobaltické provincie. Krim. Anglie. Francie. Korsika. Švýcary (—280 m.). Sev. a

st. Itálie. Sp. Státy. N. Anglie.

B. nigrinus Westring. Fr. Lázn. Na místech velmi vlhkých,

na okraji rybníkii, luních píkop a j.

echy, Hali, Tyroly, sev. a již. Uhry. Nmecko. Belgie. HoUand. Švédsko.

Anglie. Švýcary (—500 m.). Finsko. Francie. Sp. Státy. N. Anglie.

B. dorsalis Wider. Fr. Lázn. elákovice. Peruc. Kužvarta. N.

Hu (Š.). Písek. Stelíce J V, Obrany c? 18/VL Lužanka u Brna (J

21/IV. Pi zemi a na koví pi vodách.

echy, Morava, Hali (—950 m.), sev. Tyroly, Uhry, Sedmihrady. Nmecko.

') Uvádím jen zcela jisté locaUty tohoto druhu; zdá se, že namnoze pod

tímto jménem skrývají so vlastn 3 species : L. tenehricoJa Wider, L. Henricae Six

a L. Mengei Kulczynski.

2*
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Belgie." HoUand. Francie. Švédsko (na spodin list lísky). Anglie. Pobalt. prov.

Finsko.

34. Porrlionia E. Simon.

F. errans Blackwall. N. Svt (cf 9 koncem VIII). Peruc (Sv.).

V tráv, též ve sklepích a jeskyních.

echy, Hali, sev. Uhry, Sedmihrady. Belgie. Holland. Anglie. Francie.

Švýcary.

P. pygmaemn Blackwall. Radotínské údolí. V tráv na behu
potoka.

Cechy, Uhry, Chorvátsko-SIavonsko. Nmecko. Holland. Belgie. Anglie. Již.

Švédsko. Francie. Korsika.

P. rasm Cambridge. Duchcov dle E. Simona.

echy.

P. ohlongum Cambridge. Šumava i (Dr. Vávi'a)?

echy, Holland. Anglie. Již. Švédsko. Francie. Nmecko (dle E. Simona).

35. Macrargiis Dahl.

M. rufus Wider. Fr. Lázn. Kokovice. elákovice. Strán Fall-

baumu (as 1000 m.). Labská louka (1200—1300 m.). N. Svt (9 J"

v VIII v tráv pod kameny).

echy, Hali, Tyroly již., sev. Uhry, Sedmihrady. Nmecko. Belgie. Švédsko.

Anglie. Francie. Sev. Itálie. Pobalt. provincie. Finsko. Švýcary.

36. Centromeriis Dahl.

C. arcanus Cambridge. Labská louka a okolní hbety (1000 až

1500 m.). (5* i 9 v VIII pod kamením a v mechu.

echy, sev. Uhry. Francie. Holland. Anglie.

C. bicolor Blackwall. Fr. Lázn. Hluboepské údolí ((5* 9 v V).

Labská louka (Q VIII). Kvtov. Na vlhkých místech u studánek, na

bezích rybník, ek a potok.
echy, Hali (—900 m.), Tyroly, sev. Uhry. Nmecko. Pobalt. provincie a

Finsko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie. Francie. Korsika. Švýcary (—1200 m.)

C. pabulator Cambridge. Nýrsko (as 300 m.). V Krkonoších

(600—1500 m. J 9 v VIII) všude hojný.

echy, Hali (930—2200 m.), Tyroly, sev. Uhry, Sedmihrady. Slezsko a Po-

rýnsko. Belgie. Anglie. Francie.

C. silvaticus Blackwall. V údolí košíském (na „Cibulce").

Krský les (Uzel). N. Svt (9 VIII). Pod kameny v lesích a na

lesních lukiích, zvlášt blízko vod. Adamov.
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Cechy, Morava, Hali (—2-200 m.), Uhry, Sedmihrady, Tyroly (po pásmo

alpinské). Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie. Francie. Rumunsko.')

37. Oreoneta Kulczyiiski.

O. niger F. O. P. Cambridge. V Krkonoších (9 ve výši 1300

až 1400 m.).

Anglie. Sev. Uhry. echy.

38. Micrypliantes C. L. Koch.

M. ruresfris C. L. Koch, Hrdloezy (v náplavu potoka). Karlv
Týn. Písek. Labská louka a okolní behy (1200—1400 m. J" 9 VIII).

Pod kameny, v tráv a v mechu. Lužanka u Brna ((J 9 I^)-

Cechy, Morava, Hali (—2400 m.), Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko

Pímoím, Tyroly (p. alpinské). Bavorsko, Prusko. Slezsko? Porýnsko? Belgie?

Holland? Švédsko. Anglie? Švýcary? Francie. ,Již. Rusko? Korsika. Sev. Itálie?

Alžír. Egypt. Azorské ostrovy. Palestina? Sibi ?2)

39. Microiieta Menge.

M. viaria Blackwall. Nýrsko. V travé pod kamenem.
Cechy, Hali, Tyroly (—1330 m.), Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko

s Pímoím. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie. Francie. Švýcary. Jižní

Rusko. Turkestan. Sev. Amerika. N. Anglie.

40. Sintiila E. Simon.

S. aerius Cambridge. Hrdloezy i? Maader i? (nad 1000 m.).

Y mechu a v tráv na vlhkých místech.

Cechy, sev. a záp. Uhry, Sedmihrady. Anglie. Francie. Belgie.

41. Donacocliara E. Simon.

D. speciosa Thorell. Duchcov dle Cambridgea.

Cechy, Hali, Belgie. Holland. Francie. Anglie.

42. Erigone Audouin et Savigny.

E. longipalpis Sundevall. Fr. Lázn. V listí na mokrých místech.

echy, Tyroly. Slezsko. Prusko. Porýnsko. Švédsko (též na zdích stavení).

Lapponsko. Anglie. Francie. Sev. Itálie. Špitzberky. Sev. Amerika. N. Anglie.

') Dr. Palliabdi ve svém seznamu uvádí: Tmeticus hrevipalpis Menge (ze

Slezska, Pruska, Švédska a Francie) a T. aequalis C. L. Koch (též v Prusku).

-) Dle všeho pomíchána a namnoze jako synonymum M. fuscixjcdpis C. L.

Koch, velice ji podobného druhu, uvedena. Dr. Palliardi uvádí M. fnscipalins

2 Fr. Lázní. Týž nalezl M. conigera Cbr.
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E. denfipalpis Wider. Fr. Lázn. Hluboepy {(^ IV). elákovice.

N. Jáchymov. Lužánka ((^ Q IV). Pod kameny, v tráv i na koví.

echy, Morava, Hali, Tyroly (—2660 m.), Uhry sev. (—2496 m.). Nmecko.
Belgie. HoUand. Švédsko. Pobalt, provincie. Lapponsko. Krim. Anglie. Francie.

Korsika. Sev. Itálie. Sev. Afrika. Azorské ostrovy. Palestina. Sibi.

E. atra Blackwall, Fr. Lázn. N. Jáchymov. Lovosice ((^ VII).

Labská louka. Lužanka {(^ 9 IV) • ^ zahradách a v lesích pi zemi.

echy, Morava, Hali (—900 m.), Tyroly (—2660 m.). Nmecko. Dánsko

Švédsko. Anglie. Francie. Již. Kusko. Sibi.

43. Gongylidiiim Menge.

G. apicatum Blackwall. Fr. Lázn. Hoovice (9 cf VIII). Pod

kameny v lese.

echy, Hali, Tyroly, Uhry. Porýnsko. Bavorsko (na okraji vod). Prusko.

HoUandsko. Švédsko (rf ^ Y na behu moském i íním). Anglie. Francie.

Dánsko. Pobalt. provincie. Rumunsko.

G. graminicola Sundevall. Fr. Lázn. Nýrsko. Hluboepy. Stro-

movka u Prahy ((j* v IV). Krkonoše ((j* VIII). V tráv a mechu.
echy, Hali, sev. Tyroly. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie.

Švýcary. Francie. Sev. Itálie. Již. Rusko. Dánsko. Sibi.

G. rufipes Sundevall. Fr. Lázn. elákovice. Na koví, na

okraji tní.

echy, Hali, Uhry, Nmecko. Holland. Švédsko. Anglie. Francie. Švýcary.

Finsko. Již. Rusko. Francie. Sev. Itálie.

G. fuscum Blackwall. Oko 9- Radotínské údolí 9- Kvtov 9-

Pod kameny v tráv na bezích potoka.

echy, Hali. Prusko. Bavorsko. Holland. Švédsko. Anglie. St. Itálie. Švý-

cary. Belgie.

G. agreste Blackwall. Kvtov Q.

echy, Hali. Holland. Belgie. Francie. Itálie. Anglie.

G. gihhiferum Kulczynski. 3 9- Písek?!
V Halii na vysokých Tatrách.

44. Moebelia Dahl.

M. penicillata Westring. Fr. Lázn. V lesích mezi lyšejníky,

v lét v hromadách polen.

echy, Hali, sev. a záp. Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko. N-
mecko. Švédsko. Anglie. Francie.

45. Gonatiiim Menge.

(r, rubens Blackwall. Fr. Lázn. Pod spadlým listím, zvlášt

na podzim.
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Cechy, Tyroly (v alp. pásmu), Uhry. Nmecko. Belgie. HoUaud. Švýcary.

Švédsko. Anglie. Francie. Rumunsko. Spojené Státy. N. Anglie.

G. conmtum Blackwall, Fr. Lázn. elákovice. 9 Na koví.

Cechy, Hali, sev. Tyroly, Uhry. Nmecko. Belgie. HoUand. Anglie. Švý-

cary. Švédsko. Dánsko.

(r. isabelUrmm C. L. Koch. Fr. Lázn. N. Svt (^. Labský dl.

Ve výši 600—1000 m. Na zemi pod kameny. — Též rádo vystupuje

na nižší rostliny, zvlášt spodní vtve mladých smrk.
echy, Hali (—1300—1500? m.), Tyroly, Uhry. Nmecko. Dánsko. Pobalt.

provincie. Švédsko. Anglie. Francie. Belgie. Holland. Itálie. Švýcary.

46. Dismodiciis E. Simon.

D. elevatus C. L. Koch. evnice 9- Na koví i pi zemi.

Cechy, Hali. sev. Tyroly (do pásma alp.). Nmecko. Belgie. Švédsko. Francie.

Sev. Itálie.

47. Dicyinbiiiin Menge.

D. tíbiale Blackwall. Strán nad N. Svtem 9- V tráv.

echy, Hali. Bavorsko. Prusko. Anglie. Francie.

D. nigrm Blackwall. Fr. Lázn. Písek 9- Na vlhkých místech

po celý rok.

echy, Hali (— 900 m.), Tyroly (— 2000 m.). Nmecko. Belgie. Švédsko.

Anglie. Francie. Švýcary (— 500 m.). Sev. Itálie.

48. Diplocephaliis Bertkau.

D. cristatus Blackwall. Fr. Lázn. Strán nad N. Svtem {(^ 9
VIIL ve výši as 1000 m.). Kivoklát. Davle. V mechu i na koví.

echy, Hali (v rovinách i v horách do výše 2200 m.), Tyroly (— 2200 m.),

Uhrj', Sedmihrady. Nmecko. Finsko. Švédsko. Anglie. Francie. Holland. Belgie.

Švýcary. Sev. Itálie. Sev. Afrika. Spojené Státy. N. Zéland. N. Anglie.

D. frontafus Blackwall. Fr. Lázn.
echy. Holland. Švédsko. Pobalt. provincie. Prusko. Anglie.

D. crassiceps Westring. Fr. Lázn. V mechu a v tráv.

echy. Bavorsko. Švédsko. Anglie.

D. Hélleri L. Koch. Labská louka, (1300 m.). V mechu. Druh

horský.

echy, Hali, sev. Tyroly. Francouzské Alpy. Uhry.

D. latifrons Cambridge. Fr. Lázn. N, Svt. Z jara a na podzim

v mechu a tráv na vlhkých místech.

echy, Hali (— 2000 m.), sev. Tyroly (v pásmu alp.), sev. Uhry, Sedmi-

hrady. Bavorsko, Slezsko a Prusko. Belgie. Holland. Dánsko. Anglie.

D. hiscissa Cambridge. Fr. Lázn.
echy. Bavorsko. Porýnsko a Slezsko. Dánsko. Francie. Anglie.
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49. Entelecara E. Simon.

E. acuminata Wicler. Fr. Lázn. elákovice ((^ V.). Na koví.

Bílovice ((5* 15/VI.). V tráv na behu potoka.

Cechy, Morava, Hali, sev. Tyroly. Uhry. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko.

Anglie. Francie. Sev. Itálie.

E. erythropus Westring. Fr. Lázn. N. Jáchymov 9- Eisenštein 9
(v píkopu silniním). V tráv i na rostlinách.

Cechy, Hali, (— 1000 m.), sev. Uhry, Sedmihrady. Holland. Švédsko.

Nmecko (dle E. Simona). Anglie. Dánsko. Francie.

50. Minyorioliis E. Simon.

M. pusillus Wider. Fr. Lázn. V mechu a na nižších rostlinách,

zvlášt z jara a. na podzim.

echy, Hali, sev. Uhry. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie. Pobalt.

provincie. St. Itálie. Francie. Korsika.

51. Brachycentrum Dahl.

Br. thoracatum Cambridge. V mechu na zalesnných stráních

nad N. Svtem (9 1000 m.).

ec ly, již. Uhry. Bavorsko. Porýnsko. Slezsko. Francie. Anglie.

Br. Eeussii Thorell. Fr. Lázn. Pod mechem.
echy. Slezsko. Švédsko.

52. Nematogmus E. Simon.

N. sanguinolentus Walckenaer. Hluboepy (P.). Chuchle. N. Já-

chymov. Nýrsko {(^ VIIL). Na koví.

echy, již. Tyroly, st. a již. Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko

s pímoím. Nmecko. Belgie. Holland. Sev. a st. Itálie. Francie. Španly. Alžír.

N. obscurus Blackwall. Fr. Lázn. Velmi rád žije na okraji vod.

echy, Hali. Bavorsko. Porýnsko a Slezsko. Belgie. Holland. Švédsko.

Anglie. Francie. Švýcary.

53. Troxoclirus E. Simon.

Tr. hiemdlis Blackwall. Y tráv a v mechu u vod. Fr. Lázn.
echy. Hali, sev. Tyroly. Nmecko. Holland. Švédsko. Anglie. Sev. Itálie.

Francie.

Tr. ignohilis Cambridge. Fr. Lázn. V lesním humusu, v tráv,

v listí, pod mechem na vlhkých místech.

echy, Hali. Bavory. Anglie. Francie.

Tr. scahricnlus Westring. Fr. Lázn. V zahradách na zemi pi
zdích, v lesích.
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Cechy, Hali, sev. a st. Uhrj^ Sedmihrady. Bavorsko. Porýnsko. Prusko.

Dánsko. Kusko. Belgie. líoUand. Švédsko. Anglie. Francie. Rumunsko.

54. Loi)lioiniiia Menge,

L. herbigrada Blackwall. Strán nad N. Svtem (9 as 1000 m.).

Labská louka {(^ 9 VIII. 1300 m.). V mechu.
Cechy, Hali (— 1800 m.), sev. Tyroly. Porýnsko. Bavorsko. Slezsko. Belgie.

Holland. Švédsko. Anglie. Francie. Itálie.

55. Tapiiiocyba E. Simon.

T. pallens Cambridge. Fr. Lázn. V mechu, zvlášt v jehli-

natých lesích.

Cechy, Chorvátsko-Slavonsko. Bavorsko. Slezsko. Švýcary (— 500 m.).

Francie. Anglie.

56. Tiso E. Simon.

T. vagans Blackwall. Fr. Lázn. Na vlhkých místech.

Cfií^hy, Hali, Tyroly. Bavorsko. Porýnsko a Prusko. Belgie. Holland. Švédsko.

Anglie. Dánsko. Francie. Korsika. Švýcary.

57. Paiia]noinoi)s E. Simon.

P. bicuspis Cambridge. Fr. Lázn. ídký v mechu.

Cechy. Bavorsko. Anglie. Belgie. Francie.

58. Ceratinella Emerton.

C. brevis Wider. Fr. Lázn.
echy, Hali (— 1000 m.), sev. Uhry, Sedmihi-ady, Chorvátsko-Slavonsko,

Tyroly (v p. alpínském). Nmecko. Dánsko. Švédsko. Anglie. Francie. Korsika.

Holland. Belgie. Sev. Itálie. Španély.

59. Maso E. Simon.

M. Sundevallii Westring. Fr. Lázn.
echy, Hali (— 1000 m.), sev. a již. Uhry. Nmecko, Belgie. Holland.

Švédsko. Anglie. Dánsko. Francie. Korsika.' Švýcary.

60. . Walckeiiaera Blackwall.

W. antica Wider. Fr. Lázn. Strán nad N. Svtem. Pod kleí
v mechu (9 nad 1000 m.).

Cechy, Hali, Tyroly fv pásmu alpinském^, sev. Uhry a Sedmihrady. N-
mecko. Belgie. Holland. Francie. Anglie. Dánsko. Švédsko.
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W. mitrata Menge. Hoovice. Pod kameny na lesním palouku.

Cecily, Hali, sev. Uhry. Sedmihrady. Nmecko. Francie.

W. acuminata Blackwall. Fr. Lázn. elákovice. Na koví, též

v tráv a v mechu pod kameny.

Cechy, Hali, sev. Uhry. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie. Švý-

cary. Francie.

W. capito Westring. Fr. Lázn. echy dle E. Simona.

Cechy, Hali, Tyroly, sev. Uhi'y. Prusko. Nassavsko. Belgie. Holland. Dánsko-

Anglie. Švédsko, (cf 9 IV. ve spadlém listí). Francie.

W. cuspidata Blackwall. Fr, Lázn. Pod mechem.
Cechy, Hali (— 2000 m.), Tyroly (alp. pásmo), sev. Uhry. Nmecko. Belgie.

Holland. Anglie. Francie. Dánsko.

W. vigilax Blackwall. Ve sbírce Dr. L. Kccha z ech (dle E.

Simona.)

echy, Hali, Tyroly (alp. pásmo), sev. Uhry. Porýnsko, Nassavsko a sev.

Nmecko. Holland. Anglie. Francie (v Alpách až nad hranicí snhu). Spo-

jené Státy.

Dr. Palliardi v seznamu svém uvádí ješt: Erigone ovata C. L.

K. a E. acutifrons.

V. ele. Pholcoidae ThorelL

61. Pholciis Walckenaer.

Ph. opilionides Schrank. Všude více mén hojný. Dostupuje

výše as 600 m. V okolí Tannwaldu J i 9 13/VIIL Samika nosí

v kusadlech svá velká, dohromady slepená a jen ídce opletená va-

jíka. Zvlášt hojný bývá v hromadách kamení na okraji les, polí,

luk, za staveními a j. Též ve venkovských staveních. Na Morav

Iwjný ((j' 16/VIL u Rajhradu).

echy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry a Sedmihrady, Pímoí. Nmecko.

jSelgie. Holland. Švýcary — 1800 m. Francie, Korsika. Sev. Itálie. Již Eusko. ína.

VI. eledi Eresoidae ThorelL

62. Eresiis Walckenaer.

E. niger Petagna^). N. Hu (Š.). Ve sbírce p. Dr. Nového. Po-

lavské kopce u Mikulova na jihu Moravy (400 m.). Rád obývá vý-

slunné, kamením hojn poseté strán.

echy, Morava, Hali, D. Rakousy, již. Tyroly, Uhry. Porýnsko. Holland.

Anglie. Francie. Švýcary. Itálie. Severní Afrika.

1) Dle laskavého upozornní p. prof. Kulczyúského.
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VIL ele. Dictynoidae.

63. Dictpia Sundevall.

D. viridissima Walckenaer, Závist. Hluboepy. Na podzim pi
žižkovské silnici na stromech i na vláknech ve vzduchu plující. V praž-

ských zahradách tkají sít pod lupeny, (j* 9 VIIL, IX. Okolí Brna.

echjr, Morava, sev. Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko s pí-

moím. Porýnsko. Holland. Belgie. Francie. Anglie. Švýcary (—500 m.). Itálie.

Sicilie. Již. Eusko.

D. ýavescens Walckenaer. Fr. Lázn. Všenory. Chuchle. Závist.

Hluboepy. Peruc. áslav. Na vyšších rostlinách a na koví.

Cechy, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihradsko, Chorvátsko-Slavonsko s pí-í-

moím. Nmecko. Belgie. Holland. Francie, (rf IV. V.). Švýcary. Sev. a st. Itálie.

Anglie. Portugalsko. Palestina.

D. pusilla Thorell. Fr. Lázn. Hluboepy. Obývá ráda jehli-

naté lesy.

echy, Hali (—1200 m.), sev. Tyroly, Uhry, Sedmihrady. Slezsko. Porýnsko.

Švédsko. Anglie. Sev. Itálie.

D. uncinata Thorell. Na koví všude hojná ((^ V.). Samika
hotoví 2—3 vajené kokony.

Cechy, Morava, Hali (—1000 m.). Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-

Slavonsko. Nmecko. Holland. Belgie. Švédsko. Anglie. Francie. Finsko, již. Rusko.

Sev. a st. Itálie. Sibi.

D. arundinacea Linné. Fr. Lázn. Kvtov. Rakovník. Stelíce

(d 9^3/V). Na koví.

Cechy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko.

Nmecko. Švédsko') a Lapponsko. Anglie. Belgie. Holland. Finsko. Francie. Švý-

cary (—185.5 m.). Itálie. Sicilie. Již. Rusko. Rumunsko. Palestina. Záp. Sibi.

D. latens Fabrícius. Fr. Lázn. Na suchých místech. asto žije

v koání strom. Hotoví jako pedešlé více kokon šedozelených

s 10—60 vajíky').

Cechy, Hali, Tyroly ? Uhry, Chorvátsko-Slavonsko s Pímím. Nmecko.
Švédsko. Anglie. Belgie. Holland. Francie. Švýcary. Sev. a st. Itálie. Jižní Rusko.

64. Titanoeca Thorell.

T. quadriguUata Hahn. V echách znan rozšíená. Miluje suché,

výslunné strán a meze, kde ve spolenosti na spodu kamení se zdr-

žuje. Kokony blostné jsou na spodní ploše kamene upevnny a sa-

mikou vrn hlídány. Též v okolí Brna hojná.

*) Westhing nalezl samiku hlídající 5 kokon. Ti z nich byly naplnné
vajíky (10—15 kus) a 2 plné larev lumík.

^) Palliardi ve svém seznamu uvádí ješt D. pectita Sundevall. Švédsko.
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echy, Morava, Hali, (—660 m.), již. Tyroly, D. Rakousy, Uhry, Sedmi-

hrady. Nmecko. Belgie. Holland. Francie. Švýcary (—1230 m. ?). Itálie.

T. Schineri L. Koch. Obanské a Pisárecké strán. Stelíce. Na
výslunném lesním okraji blízko rybníka.

Morava, D. Rakousy (okolí Vídn), Uhry, Sedmihrady. Francie.

65. Amaurobius C. L. Koch.

A. ferox Walckenaer. Dosti rozšíený v echách i na Morav,
ale ne hojný. Sí svou upádá v lesním mechu i v koutech sklep.

cj* v y. a Ví.

Cechy, Morava, Hali, Tyroly, již. Uhry, Chorvátsko-Slavonsko. Nmecko.
Belgie. Holland. Švédsko. Anglie. Francie. Švýcary (—2174 m.). Itálie. Sev. Ame-
rika. N. Anglie. N. Zéland?

A. fenestralis Stroem. Místy hojný. Zdržuje se jako jiné druhy

na tmavých a vlhkých místech v lesích. Jednou u Zbirova nalezl

jsem sí jeho ve výši as 1*3 m., upevnnou mezi latmi plotu zá-

mecké zahrady. Pavouk pak ukryt byl vedle v trhlin zdného sloupu.

V Krkonoších (u N. Svta ve výši as 600 m.). (5* i 9 v VIII.

echy, Morava, Hali (—1100 m.): Tyroly (1600 m.), Uhry, Sedmihrady,

Chorvátsko-Slavonsko. Nmecko. Pobaltické provincie a Finsko. Švédsko (v štr-

binách domovních zdí). Anglie. Francie. Belgie. Holland. Švýcary (—ISOOO m.).

Itálie. Rumunsko.

A. similis Blackwall. Oslavany i.

Morava, Anglie. Francie. Nmecko.

A. clausfrarius Hahn, V Cechách dosti rozšíený. Na Šumav
byl nalezen ve výši as 1000 m. (u ertova jezera (5* 9 VIII.) . Okolí

Brna. V mechu a pod kamením, též v dutinách paez. Okolí Brna

(ídký).

echy, Morava, Hali (—1800 m.), Tyroly (—1660 m.), Uhry, Sedmihrady.

Bavorsko. Slezsko a Prusko. Belgie. Holland. Francie, (velmi ídký). Švýcary

(—1800 m.). Itálie. Sicílie. Již. Rusko. Rumunsko.

VIII. ele. Agalenoidae Thorell.

66. Haliiiia C. L. Koch.

H. nava Blackwall. Fr. Lázn. Pod mechem v lesích.

echy, Hali a Uhry. Slezsko a Porýnsko. Holland. Švédsko. Anglie-

Francie. Korsika.

H. pratensis C. L. Koch. N. Svét i (600). V tráv na lesním

palouku na behu íky Mumlavy.
echy a Hali. Bavorsko. Francie.
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67. Cryphoeca Thorell.

Cr. silvicola C. L. Koch. Fr. Lázn. Strán Fallbaumu. Písek.

Píbram. Údolí Mumlavy u N. Svta. V lesích, zvlášt jehlinatých,

ve spadlém listí a v mechu. Bílovice a údolí Punkvy u Brna. Stelíce.

echy, Morava, Hali (— 1500 m.), Tyroly. Nmecko. Švédsko. Anglie.

Francie. Pobaltické provincie. Finsko-Lapponsko. Švýcary (— 1000 m.). Ru-

munsko.

68. Coelotes Blackwall.

C. atropos Walckenaer. Všude v lesích v mechu a pod kameny.

Vysoko v horách (od 600—1400 m.) na Labské louce, na Jezerní

Stn, Pancíi, Fallbaumu a j. V okolí Brna všude.

echy, Morava, Hali (300—1800 m.), Tyroly (2330 m.), Istrie. Uhry a Sedrai-

hrady. Nmecko. Belgie. HoUand. Francie. Švýcary (— 2500 m.). Sev. Itálie.

Anglie.

C. inermis L. Koch. Hoovice ((5* VIII). Kivoklát. Dosti ídký.

Obrany u Brna.

echy, Morava, Hali (— 1200 m.), D. Rakousy, Tyroly, Uhry. Bavory.

yiezsko. Porýnsko. Francie, erná Hora.

69. Cybaeiis L. Koch.

C. angmtiarum L. Koch. Strán Fallbaumu i. Závist i. Pod

kameny na vlhích místech?

echy a Hali (— 1800 m.). Bavorsko a Slezsko.

C. tetricus C. L. Koch, N. Svt. Pouze 9- Pod kameny a pod

odchlíplou krou paez na velmi vlhkém míst.
echy, Tyroly, Korutany, Uhry. Prusko, Bavorské Alpy, Slezsko. Francie

("Auvergne, francouzské Alpy). Rumunsko.

70. Argyroneta Latreille.

A. aquatica Clerck. V rybnících v okolí Pražském, v tních

polabských (až ku Kr. Hradci). Okolí Písku a Píbrami (Mrázek).

Zdá se pezimovati na suchu. Až do ledna choval jsem jej ve skle-

nici za oknem. Fr. Lázn.
echy, Hali, Tyroly, Uhry. Nmecko. Belgie. HoUaud. Švédsko a Lap-

pousko. Pobaltické provincie. Finsko. Anglie. Francie. Švýcary (— 442 ra.). Sev.

Itálie. Již. Rusko. Sibi.

71. Cicuriiia Menge.

C. cinerea Panzer. Stromovka. Hluboepské údolí. N. Hu. Luzná,

^isenštein. V tráv, ve spadlém listí na úpatí zdí, strom, pi ka-
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menech, kokon s vajíky na povrchu jest pokryt smetím, Adamov
u Brna.

echy, Morava, Hali (— 1100 m.), Tyroly (2160 m.). Nmecko. Belgie.

Anglie. Francie. Švýcary (— 1681 m.). Rumunsko.

C. arietina Thorell. Fr. Lázn.
echy, Hali. Holland. Švédsko (v poloprázdném mraveništi).

72. Tegenaria Latreille.

T. Derhami Scopoli. Všude ve staveních. Blackwall tvrdí, že

žije 4 roky. Po celý rok lze ji v domech nalézti, mladé i dosplé

kusy, ovšem že jen ve vytápných místnostech.

Celá Europa. Již. Afrika. Ostrov sv. Heleny, Tybet. Ceylon. Sibi. Japan.

Sev. Amerika. Austrálie. Dle všeho lodmi zavleena.

T. domestica Clerck. Blíže lidských píbytk na pdách, ve

sklepích, na plotech, ale též mimo píbytky v houštinách, v lesích

a na skalách.

echy, Morava, Hali (— 1000 m.), Tyroly, D. Rakousy, Uhry. Nmecko,
Belgie. Holland. Švédsko. Francie. Švýcary (— 1200 m.). Pobaltické provincie.

Již. Rusko. Itálie. Sicilie. Egypt. Kanárské ostrovy. V Anglii chybí a jest zastou-

pena druhem T. Guyonii Guerin.

T. silvestris L. Koch. N. Jáchymov. Kivoklát. Pancí (1152 m).

Rudohoí dle Dr. L. Kocha. V lesích ídká. Pod kameny, na keích

i v koání starých strom.
echy, Hali (—1100 m.), Tyroly. Bavory. Slezsko. Švýcary (— 1500 m.).

Francie. Itálie.

T. atrica C. L. Koch, Fr. Lázn. Na starých zdech, též v domech.

echy. Bavory, Slezsko a Porýnsko. Belgie, Holland. Švédsko. Anglie.

Francie. Švýcary, Sev, Itálie, Korsika.

73. Histopona Thorell.

TI. torpida C. L. Koch. Údolí hluboepské. evnice. Kivoklát-

N. Jáchymov. N. Huí. (Š.). Hoovice (na nízké jedli). Nýrsko. Eisen-

štein {(^ VIII). Údolí Mumlavy u. N. Svta. Písek. Rád pobíhá na

vlhích, stmných místech v mechu a v tráv. Fr. Lázn.
echy, Morava, Hali (—1200 m.), Tyroly, Uhry. Nmecko. Belgie. Holland.

Francie, Švýcary (.500 m,). Sicilie.

74. Textrix Sundevall.

T. denticidata Olivier. Fr. Lázn. Údolí hluboepské. Kokovice.

Písek. Sít staví nejradji v trhlinách skalních a v koání starých

strom. Pi nejmenším otesu bleskem zmizí v úkrytu. Proto bývá

asto pehlédnuta. Adamov (cf U/V). Maloraice u Brna.
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echy, Morava, Tyroly, Uhry. Nmecko. Belgie. Hollaud. Francie. Švýcary

(— 200 m). Švédsko (pod kameny). Anglie. Sev. a st. Itálie.

75. Agalena Walckenaer.

A. labyrintliica Clerck. Fr, Lázn. Bohusudov. Peruc. Hoovice.

Zbirov. Nýrsko. Pod kameny, na koví pi zemi a ve starých zdech.

Dosti ídká. Bílovice u Brna.

echy, Morava, Hali (— 1300 m.), Tyroly, Uhry, Bukovina, Korutany.

Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie. Francie (— 1800 m.). Švýcary

(— 2000 m.). Pobaltické provincie. Finsko. Již. Rusko. Itálie. Sicilie. Sardinie.

ecko. Okolí Caihradu. Rumunsko.

A. similis Keyserling. Fr. Lázn. Hluboepské údolí. Bohusudov.

Ve sbírce Dr. Nového. Pisárecké a Obanské údolí u Brna. Rajhrad

(15/VII i).

echy, Morava, Hali (— 400 m.), Tyroly, Uhry, Bukovina. Nmecko. Hol-

laud. Francie. Švýcary (— 2000 m.). Itálie. Již. Rusko. Rumunsko.

IX. ele. Drassoidae ThorelL

76. Anypliaena Sundevall.

A. accentuata Walckenaer. V Cechách i na Morav na koví

rozšíená. Dosplé exempláe pomrn ídké.

echy, Morava, Hali (— 550 m.), Tyroly, Uhry. Nmecko. Belgie. Hollaud.

Švédsko. Anglie. Francie. Švýcary (— 1900 m.). Pobaltické provincie. Již. Rusko.

Sev. a st. Itálie. Rumunsko. Palestina.

77. ChiracaiitMiiin C. L. Koch.

Ch. erraticum Walckenaer. Bílovice (^ 18/VL Na koví.

Morava, Hali, Tyroly?, Uhry, (Rjeka). Nmecko. Belgie. Holland. Sev.

a st. Francie. Švédsko. Anglie. Itálie. Pobaltické provincie.

Ch. oncognathum Thorell. Fr. Lázn. Plze (Ps. (j* VI). N. Já-

chymov i. Závis. Bchovice. Ve sbírce prof. Jandy. Samika ukrývá

svá vajíka v mechu ve zvláštním kokonu.

echy, Hali, Uhry. Pobalt. provincie ? Finsko. Nmecko. Itálie. Již. Rusko.

Švýcary (— 1200 m.).

Ch. lapidicola E. Simon. Zdá se sídliti jen pi zemi na nízkých

rostlinách, ve spadlém listí (které stáí dohromady a zde svj pí-

bytek shotoví), v mechu a pod kameny.
echy, Morava, Hali. Nmecko. Anglie. Švédsko. Francie. Belgie.

78. Clnbioiia Latreille.

Cl. pallidula Clerck. Nejobyejnjší celého rodu. Všude na koví
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ve stoených listech ((5' 9 ^^ ^I' Yll). Vystupuje v Krkonoších do

výše as 1000 m. (Labský dl).

echy, Morava, Hali (— 1000 m.), D. Rakousy, Tyroly, Uhry, Nmecko.
Švédsko. Belgie. HoUaud. Francie. Anglie, Finsko. Pobaltické provincie. Již.

Rusko. Švýcary (— 2000 m.). Itálie. Rumunsko. Kavkaz.

Cl. phragmitis C. L. Koch. Fr. Lázn. Písek, U vod na sítí

a na kovinách,

echy, Hali, .Tyroly, Uhry, Nmecko, Finsko. Anglie, Švédsko. Francie,

Korsika, Holland, Belgie. Itálie.

CL germanica Thorell. Fr. Lázn.
echy, Hali, sev. Tyroly. Bavory a Slezsko. Francie. Švýcary (— 1400 m.)

Již. Rusko.

Cl. terrestris Westring. Fr. Lázn. Kivoklát (na zemi pod

keem).
echy, Hali, Tyroly, Uhry. Porýnsko a Slezsko, Belgie. Holland. Švédsko.

Anglie. Francie. Švýcary (275—500 m.). Sev. Itálie, Korsika,

CL frutetorum C. L. Koch, Fr, Lázn, Písek.

echy, Hali, již. Tyrolj^, Uhry. Porýnsko, Bavory a Slezsko. Holland.

Švédsko. Francie. Švýcary (— 1833 m,). Itálie. Kavkaz.

CL lutescens Westring. Fr. Lázn, Kvtov i ?

echy, Hali (— 850 m,), Uhry. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie.

Francie. Finsko. Již. Rusko. Švýcary.

CL negleda Cambridge. eské Rudohoí (dle Dr. L. Kocha.)

Krkonoše, Hluboepy, evnice. Kužvarta {(^ VIII), Bílovice c^.

echy, Morava, Tyroly, již. Uhry, Hali (1000—1200 m.), Porýnsko. Bavory-

Francie. Korsika. Holland. Belgie. Anglie. Rumunsko. Již. Rusko. Kavkaz.

CL alpicola Kulczýnski. Vrchol Jezerní stny (9 1343 m,)

echy. Tatry (1100—2300 m.). Jako pedcházející horský druh,

CL merulescens L, Koch, Všenory, Stelíce. Buovice u Slav-

kova, Na koví v lesích,

echy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry. Bavory, Porýnsko a Slezsko. Belgie.

Holland. Anglie. Francie. Švýcary (— 650 m.). Již. Rusko. Rumunsko.

CL reclusa Cambridge. elákovice. Na vlhkých místech u vod

na koví.

echy, Hali (— 1900 m.), sev. Tyroly. Prusko, Slezsko a Porýnsko, Belgie.

Holland. Francie. Švýcary. Anglie.

CL subsvltans Thorell. Fr. Lázn, N, Jáchymov, Písek, Kužvarta,

N, Svt, Tannwald (J" 9 VIII). Na jehlií, na složeném díví a na

kmenech. Skrývá se pod kiirou. Stelíce (^.

echy, Morava, Hali (— 1500 m.), Tyroly (— 1600 ni.). Prusko, Slezsko

a Bavory. Švédsko. Anglie. Francie. Švýcary. Finsko. Již. Rusko.

CL corticalis Walckenaer, Fr, Lázn, Hoovice, Na kmenecli se

skrývií pod kru.
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echy, Hali (400 m.—800 m.), již. Tyroly, Uhry. Porýusko. Hollaud.

Švédsko (pod kameny). Anglie. Francie. Švýcary. Itálie. Korsika. (— 1500 m.).

Cl. hrevipes Blackwall. Fr. Lázn. Kr u Prahy (Uzel). (^ V, VI.

Uhry. Porýnsko a Slezsko. Holland. Švédsko (pod listím i pod kúrou).

Anglie. Francie. Švýcary. Korsika.

Cl. marmorata L. Koch. Mladé exempláe z více míst v Cechách.

Dosplé kusy na Morav v okolí Brna (9 a (^).

Cechy, Morava, Hali. Bavory. Francie.

Cl. similis L. Koch, Hluboepské údolí. {Q?).

Bavory.

Cl. cotnpfa C. L. Koch. Fr. Lázn, N. Jáchymov. Jedna z nej-

menších a nejpknjších. Žije více pi zemi v tráv a v mechu.

Cechy, Hali (— 360 m.), již. Tyroly. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko

(pod kameny a na plotech). Anglie. Francie. Švýcary (600 m.). Itálie. Pobaltické

provincie. Rumunsko.

Cl. trivialis C, L, Koch. Fr, Lázn. Hoovice {(^ VIII). Kužvarta.

echy, Hali (— 1300 m.), Tyroly (— 1660 m.), Uhry. Prusko, Slezsko

a Bavorsko. Holland. Švédsko. Anglie. Švýcary (— 2410 m.). Pobaltické provincie.

Sev. Itálie. Rumunsko.

Cl. horealis Thorell, Fr. Lázn.
Švédsko (v listí i na oknech stavení nalezena).

79. Poecilocliroa Westring.

P. conspicua L. Koch. Karlíiv Týn (Ps). Kublov na Kivoklátsku.

Všenory. Pod kameny a listím na okraji les. Též na kovích na

suchých místech. Samika vajíka svá ukrývá ve svinutém listu.

echy, Hali, Uhry. Porýnsko, Bavory a Prusko. Belgie. Holland. Francie-

80. Prostliesima L. Koch. ^)

Pr. violacea C. L, Koch. Karlovy Vary,

echy. Bavory. Sasko. Švédsko.

Pr. tristis Thorell. Fr. Lázn.
echy, Švédsko.

Pr. serotina L. Koch. Hluboepské údolí.

echy, Hali, Uhry. Bavory, Slezsko a Porýnsko. Belgie. Holland. Již-

Švédsko. Francie. Itálie.

Pr. pustila C. L. Koch. Fr. Lázn. Hrdloezy u Prahy. Na louce

pod kamenem i. Stelíce (^ V. na zemi v listí.

echy, Morava, Hali (— 000 m.), již. Tyroly, Uhry. Nmecko. Švédsko.

Francie. Švýcary (— 750 m.). Anglie. Sev. Itálie.

•) Rod ten žije pod kameny a ve spadlém listí v lesích, zahradách i na

lukách.

T. mathcmaticko-pírodovdccká 1895. 3
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Pr. Latreílleí E. Simon. Pod kameny na trávníku u N. Jáchy-

mova a Hoovic,
echy, Hali (— 1800 m.), Tyroly (— 2330 m.), Dalmácie. Bavory. HoUaud.

Anglie. Francie. Sev. a st. Itálie.

Pr. suMerranea C. L. Koch. Jeden z obyejnjších druh. Žije

na suchých výslunných místech pod kameny a v prsti. Jako jiné

druhy velmi hbit se dovede ukrýti. N. Jáchymov. Kivoklát. Eisen-

štein. ertovo jezero (— 1000 m.). Bystrc u Brna 9 (31/III).

Cechy, Morava, Hali (— 2200 m.), Tyroly, Uhry. Nmecko. Belgie. Švý-

cary. Francie. Itálie. Finsko. Sev. Amerika (okolí Bostonu). Sibi.

Pr. pedestris C. L. Koch. Karlv Týn. Kivoklát. Oko u Prahy.

Nýrsko i. Pod kameny na kraji lesa.

Cechy, Hali, Dalmácie, již. Tyroly, a Uhry. Bavory. HoUand. Anglie. Švý-

cary. Francie. Pobalt. provincie. Sýrie.

Pr. pefrensis C. L. Koch. Eoztoky u Prahy. Kivoklát. N. Já-

chymov. Rakovník. Hoovice. Kvtov. Okolí Eisenšteinu, strán Pan-

cíe a ertova jezera (—1000 m.). Písek. Okolí Brna.

Cechy, Morava, Hali, (—840 m.), Tyroly, Uhry. Bavory, Slezsko a Porýnsko.

Belgie. HoUand. Švýcary (—1388 m.). Sev. Itálie. Eumunsko.

Pr. praefica Thorell. F. Lázn. Hludoepské údolí. Kvtov.

Stelíce Q.

Cechy, Morava, Hali, Tyroly, Dalmácie, Uhry. Slezsko. Bavory. Švédsko.

Švýcary (— 400 m.). Francie. St. Itálie. Korsika.

Pr. pumila C. L. Koch. Roztoky i.

Cechy. Bavory a Prusko').

81. Drassus Walckenaer.

Dr. lapidicola Walckenaer. V echách i na Morav všude na

suchých, výslunných místech pod kameny. Na Šumav nalezen byl ve

výši až 1000 m. (^ 20/V. (u Brna).

echy, Morava, Hali (—990 m.), Tyroly (nad 2600 m.), Uhry. Nmecko.
Belgie. HoUand. Švédsko. Anglie. Francie. Švýcary (—3000 m.). Korsika. Itálie.

Finsko. Již. Rusko. Okolí Caihradu. Sardinie. Záp. Sibi. Palestina. Sýrie. Alžír.

N. Anglie.

Dr. lapidicola var. macer Thorell. (^ v údolí hluboepském.
Cechy. Již. Francie a Korsika.

Dr. pubescens Thorell. Fr. Lázn. N. Jáchymov, Štchovice.

Pod kameny, v tráv a v mechu jako pedešlý. Vajíka ve svi-

nutém listu.

echy, Hali (500—1800 m.), Tyroly (—2330 m.), Uhry. Nmecko. Belgie.

Holland. Švédsko. Anglie. Francie (— 2500 m.). Korsika. Finsko.

') Palliardi cituje ješt Pr. pygmaea L. K. Tot však nomen in literis.
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Dr. Silvestris BlackwalP) (infuscatm Westring^. N. Jáchymov.

Ve spadlém listí v lesích i pod kameny na vlhích místech. Velmi

ídký.
echy, Hali. Bavory, Porýnsko a Slezsko. Belgie. Hollancl. Švédsko. Anglie.

Francie. Švýcary (—2000 m.). Rumunsko.

Dr. troglodytes C. L. Koch. Fr. Lázn. Radotínské údolí. Na
Šumav: Vrchol Pancíe (1152 m), ertovo jezero (as 1000 m.).

V Krkonoších všude na horských hbetech pod kameny dosti hojný

{
—1400 m.). Kraví Hora u Brna.

echy, Morava, Hali, (—2200 m.). Tyroly (—2330 m.), Dalmácie. Uhry.

Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie. Francie (2000—2700 m.). Švýcary

(—2500 m.) Sev. a st. Itálie. Pobaltické provincie, Kz-im. Korsika. Zap. Sibi.

Palestina.

Dr. quadriptmcfaiis Linné. Fr. Lázn. Drnovice u Výšková

((5* IV.). Kižanovice u Slavkova.

echy, Morava, Hali, sev. Tyroly (v kurníku a v úlu!) a Uhry. Nmecko.
Švédsko (v domech). Anglie. Švýcary (2700 m. — 3000 m.). Sev. Itálie.

Dr. scutulatus L. Koch. Fr. Lázn. Pod krou a pod maltou

starých zdí. Samiky žijí více rok.
echy, Slezsko (360 m.), Tyroly, Uhry. Bavory. Porýnsko a Slezsko. Belgie.

Holland. Švédsko (v domech). Francie. Švýcary. Sev. Itálie.

Dr. Palliardi uvádí ve svém seznamu ješt 2 druhy: Dr. lori-

catiis (znám pouze z již. Ruska) a Dr. gracilis Westring (ze Švédska).

82. Guapliosa Latreille.

Gn. luguhris C. L. Koch. Hluboepy. Údolí Písaek a Bílovice.

Pod kamením na suchých výslunných stráních z jara. Samiky s vaky.

echy, Morava, již. Tyroly, Uhry. Bavory a Porýnsko. Holland. Anglie.

Švýcary. Sev. Itálie. Francie. ecko.

Gn. bicolor Hahn. Chuchle. N. Hu (Š.). Na vápenné pd.
echy, Hali (—500 m.), Tyroly, Uhry. Nmecko. Švédsko (pod listím i pod

moskými chaluhami na behu moském). Švýcary. (—934 m.). Sev. Itálie. Francie.

Gn. muscorum L. Koch. F. Lázn. V jehlinatých lesích v mechu,

v lišejníkách (Cladonia), a pod kameny. Kokony velmi veliké až 1 cm.

v prmru.
echy, sev. Tyroly (—2330 m.), Uhry. Bavory. Slezsko. Norsko. Lapponsko.

Švýcary (1800—2200 m.). Francie. Sev. Itálie. Rumunsko. ecko. Západní Sibi.

Spojené Státy.

Gn. lucifuga Walckenaer. Údolí hluboepské a roztocké. Ki-

voklát. Na výslunných místech pod kameny koncem bezna a v dubnu.

') Dle laskavého upozornní p. prof. Kui.czyskkho,

3*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



36 111- Antonín Nosek

Pozdji jen mladé, nedosplé knsy. Vyhrabává pod kameny mlkou
jamku, kterou vypede pavuinou a v ní odpoívá. Kokony mají až

2 cm. v prmru. Okolí Brna ((5" V.)-

Cechy, Morava, Tyx'oly, Dalmácie, Uhry. Nmecko. Holland. Švédsko. Anglie.

Švýcary. Francie. Sev. a st. Itálie. Pobaltické provincie. Finsko. Kumunsko.

Gn. opaca Hermann. Závis (9 V.). Ve spadlém listí na behu
potoka.

Cechy a Uhry.

83. Micaria Westring.

M. fulgeíis Walckenaer. Fr. Lázn. Podbrady („Voškobrd") na

okraji lesa v suchém listí. Nýrsko.

echy, Hali (—500 m.), Tyroly (—-2330 m.), Uhry. Nmecko. Švédsko.

Švjxary (—ISOO m.). Francie. Finsko. Sev. a st. Itálie.

M. pulicaria Sundevall. Fr. Lázn. ertovo jezero (as 1000 m.).

elákovice i. Okolí Brna. V listí i pod kameny.
echy, Morava, Hali (—1000 m.), Tyroly (—2000 m.), Uhry. Nmecko.

Belgie. Hollaud. Švédsko (na behu moském pod chaluhami!) Anglie. Sev. a st.

Francie. Sev. Itálie. Korsika. Pobaltické provincie. Finsko a již. Rusko.

M. subopaca Westring. Fr. Lázn.
echy. Švédsko. Snad Tyroly (syn M. alpina L. K.?).

M. albostriata L. Koch. Králové Hradec i. (PhC. Uzel}.,

echy. Slezsko a Porýnsko. Bavory.

M. hospes Kulczyski. Na Šumav (strán Špiáku). Nedosplý

exemplá 9-

echy (—800 m.), Slezsko, Hali (—650 m.), Uhiy.

84. Plirurolitlius C. L. Koch.

Phr. festivus C. L. Koch. Fr. Lázn. Hodkoviky {^ IV.). Hlu-

boepské a závistské údolí. Rakovník, Nýrsko. ertovo jezero. Pod

kameny a ve spadlém listí.

echy, Hali (—1100 m.), Tyroly, Uhry, Slezsko. Bavory a Porýnsko. Belgie

Holland. Švédsko (rf $ 4:/VI-)- Anglie. Francie. Švýcary. Sev. a st. Itálie. Již

Piusko. Krim a Finsko.

Phr. mininms C. L. Koch. Karlovy Vary.

echy, Tyroly (—1160 m.). Bavory a Porýnsko. Belgie. Švédsko (pod ka

mny). Švýcary (—1100 m.). Francie. Sev. a st. Itálie.

85. Liocranuin L. Koch.

L. rupicola Walckenaer. Mlník (Dr. Vávra). N. Hu (Š.). Na

Morav dosti hojná. Brno, Kyjov, Slavkov, Tišnov). Pod kameny a

krou ; též blíže lidských obydlí pod maltou a v trhlinách starých zdí.
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Cechy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry. Nmecko. Anglie. Švýcary (—l«uo m.).

Švédsko. Francie. Itálie. Sardinie. Korsika. Pobaltické provincie.

86. Sagaua Tliorell.

S. rutilans Tliorell. Biliiia (Sv.). echy dle Dr. L. Kocha.
Cechy, Tyroly. Bavory, Porýnsko a Prusko. HoUand. Francie. Švýcary.

87. Agroeca Westring.

A. Haglundi Thorell. N. Hu (Š.). Písek. Bílovice.

Cech}', Morava, líali, Tyroly, Uhry. Nmecko. Sev. a st, Francie. Švýcarj'.

Již. Rusko.

A. chrysea L. Koch. Kivoklát i. Nejastji v jehlinatých le

sích.

Cechy, již. Tyroly. Bavory a Porýnsko. HoUand. Francie. Sev. Itálie. Již.

Rusko. Sibi.

A. gracilipes Blackwall. Fr, Lázn.
Cechy. Anglie. Francie.

88. Apostemis Westring.

A. fuscus Westring. Závis ((5" V). Hluboepy. Klecany proti

Roztokám, Hoclkoviky. Okolí Brna cS 9 ^ ^- Na vlhích místech

pod kameny a v listí, zvlášt v lesních píkopech.

Cechy, Morava, Hali, (—1100 m.), sev. Tja-oly, Nmecko. Švédsko. Francie.

89. Zora C. L. Koch.

L. spinimana Sundevall. Fr. Lázn. Stromovka. Hluboepy.

Štchovice, Kivoklát. Rakovník. N. Hu (Š.). Písek. Eisenštein.

Maader (as 1000 m.). Tannwald. Okolí Brna. Na vlhkých travnatých

místech.

echy, Morava, Hali (—1300 m.), Tyroly, Uhry. Nmecko. Holland.

Belgie Švédsko. Anglie. Švýcary (409 m.). Finsko. Pobalt. provincie. Již. Rusko.

Sev. a st. Itálie. Francie. Korsika. Palestina.

90. €eto E. Simon.

C. nitescens L. Koch. Peruc i?? Pod krou strom.
echy. Bavory a Porýnsko.

X. ele. Dysderoidae Thorell.

91. Dysdera Walckenaer.

D. Camhridgei Thorell. Hojná v okolí Prahy pod kamením a

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



38 III- Autouíu Nosek

listím (Stromovka, údolí závistské a hluboepské, Oko u Roztok).

Kivoklát. N. Hu (Š.) Karlv Týn. Kokovice. Nýrsko. Okolí Brna.

Cechy, Morava, Uhry. Nmecko. Švédsko. Anglie. Francie. Belgie. HoUand.
Itálie. Švýcary. Krim.

92. Harpactes Thorell.

H. ruhicundus C. L. Koch. Chuchle. Hluboepy. Roztoky. Ra-

clotínské a Šárecké údolí. Závisi Bchovice. N. Hu (Š.). Nýrsko.

Cechy, Hali, Tyrolj^, Slezsko a Bavory. Švédsko. Belgie a Holland. Itálie.

Švýcary. Krim.

H. lepidus C. L. Koch, N. Jáchymov. Nýrsko. Eisenštein (as

1000 m.). Adamov u Brna.

Cechy, Morava, již. Tyroly. Slezsko.

93. Segestria Walckenaer.

S. havarica C. L. Koch. Chuchle, Roztoky, Ve sbírce p. . Dr.

Pavlise. V štrbinách skal, pod odchlíplou krou i pod kameny.

echy, Tyroly. Bavorsko, Porýnsko a Slezsko. Švédsko. Anglie. Belgie.

HoUand. Francie. Švýcary. Sev. Itálie.

S. senoculata Walckenaer, Všude rozšíená na podobných místech

jako pedešlá, V echách na Šumav až do výše 1000 m.

Cechy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry. Nmecko. Švédsko. Finsko. Anglie.

Belgie. Holland. Francie. Itálie. Švýcary. Krim. Rumunsko. Madeii-a. Canea.

XI. ele. Heteropodoidae Thorell.

94. Micromiiata Latreille.

M. virescens Clerck, Z jara všude hojná, hlavn Q, Pokud stro-

moví jest listí zbaveno, žijí na zemi ve spadlém listí nejvíce na les-

ních paloucích a pasekách. Pozdji vylézají na listnaté koví. Kuž-

varta 9 i v VIII 600 m. Mladé kusy pezimují. Okolí Brna.

echy, Morava, Hali (—2496 m.), D. Rakousy, Tyroly (2330 m.). Uhry

Sedmihradsko, Chorvátsko-Slavonsko s Píímoím. Celá Evropa. Na severu do-

stupuje po 60° s. š. Alžír. Palestina.

M. virescens var. ornata Walckenaer. idší pedešlé a též o nco
pozdji nalezena. Jinak obyejná.

echy, Morava, Hali, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko s Pímoím.
Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko a Norsko. Anglie. Švýcary (230—1500 m. III).

Francie. Itálie. Rumunsko.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Seznam eských a moravských pavouk. 39

XII. ele. Misumenoidae Thorell.

95. Thomisiis Walckenaer.

Th. albus Gmelin. Závis (Ný. Ps. Nsk. 9 cJ v V). Všenory c?

i. Písek. Nil úborech kvtin, jmenovit na bodláku.

Cechy, již. Tyroly. Sedmihrady, Istrie, Chorvátsko-Slavonsko s Pímoím.
Prusko, Slezsko a Porýnsko. Belgie, Holland. Anglie. Francie a Korsika. Švýcary

(579—1230 m.). Pobalt. provincie a jižní Rusko. Itálie. Sardinie. Sicilie. ecko.
Okolí Caihradu. Kréta. Tunis. Alžír. Egypt. Palestina. Celá Asie až do íny a

Japanu. Též v okolí Singapore a na Jáv.

96. Pistiiis E. Simon.

P. tnmcatus Pallas. Všude v lesích listnatých na koví. (5* v VI.

Okolí Brna.

echy, Morava, Hali, Tyroly, Istrie, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko a Sla-

vonsko s Pímoím. Nmecko. Belgie, Holland. Švédsko. Anglie. Francie. Švýcary

(275—384 m,), Sev, a st, Itálie, Korsika, Již, Rusko, Kréta. Alžír. Egypt. Pale-

stina. Ostrov Kuba.

97. MiSlunna Latreille.

M. vatia Clerck. Všude obecná na koví i rostlinách. V horách

dostupuje výšky 700—800 m. Okolí Brna. Kokony vajíek ve svinutém

listu neb v odkvetlých úborech kvtních.

echy, Morava, Hali (—1200 m.), Tyroly, Bukovina, Korutany, Uhry,

Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko s Pímoím. Celá Evropa. Na sever až po 62"

s. š. Kréta. Asie. Sev. Afrika a sev. Amerika, N, Anglie,

M. tricuspidata Fabricius. Závis (9 V Ps, Ný), Stelíce. Na
koví,

echy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko,

Nmecko, Belgie, Holland, Francie, Švýcary (—275 m.). Sev. a st. Itálie. Jižní

Rusko. Záp, Sibi, Sev. Amerika (Colorado).

98. Heriaeus E. Simon.

H. hirsutus Walckenaer. Závis (5" (Ný). Na rostlinách,

echy, již. Tyroly, Uhry, Pímoí. Švýcary (320—750 m,), Francie (zvlášt

hojný na jihu), Korsika, Španly. Itálie. Sicilie, Již, Rusko, ecko,

99, Diaea Thorell.

D. dorsafa Fabricius. Fr. Lázn, V okolí Prahy (Ný,, Ps,, P,,

Nsk,) všude na rostlinách, zvlášt pak na mladém jehlií. Kivoklát.

N. Jáchymov. N. Hu (Š,), Hoovice. Rakovník. Fallbaum (as 600 m,),

Kužvarta (GOO m,). N, Svt (500 m.). Zde nalezl jsem v 19/VIII 9
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hlídající kokon ve svinutém listu. Mlácfata práv se byla vylílila.

Okolí Brna.

echy, Morava, D. Rakousy, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihracly, Chorvátsko-

Slavonsko s Pímonm. Nmecko. Belgie. HoUand. Švédsko a Norsko (po 60" s.

š.). Pobaltické provincie. Anglie. Švýcary (400—1100 m.). Francie. Sev. Itálie.

Eumunsko.

100. Synaema E. Simon.

S. globosum Fabricius. N. Hu (Š.). elákovice. Veltrusy {(^

27/V). Strán Fallbaumu (as 900 m.). Okolí Brna. Na koví.

echy, Morava, Hali, Tyroly, Istrie, Dalmácie, Uhry, Sedmihrady, Chor-

vátsko-Slavonsko s Pímoím. Nmecko. Belgie. HoUand. Švýcary (—1800 m.).

Francie. Korsika. Pobalt. prov. Krim. Itálie. Sicilie. Sardinie. Elba. Španly. Por-

tugalsko. Okolí Caihradu. Kréta. Alžír. Tunis. Egypt. Palestina. Chybí v Anglii

a ve Švédsku.

101. Xysticiis C. L. Koch.

X. bifasciatus C. L. Koch. Fr. Lázn. Kokovice. Kivoklát. N-

Jáchymov ((5" 18/VIII). Na koví. Z jara a v dob ranní asto pod

kameny. Pisárecké údolí ((^ 20/1V).

echy, Morava, Hali, Tyroly, sz. Uhry, Sedmihrady. Bavory, Porýnsko

a Slezsko. HoUand. Švédsko a Norsko (po 72") i Lapponsko. Anglie. Švýcary

(—2400 m.). Finsko. Krim. Itálie. Francie (fr. Alpy). Rumunsko. Turkistan.

X. luctator L. Koch. Fr. Lázn. Závist

echy, Hali, Uhry, Sedmihriidy. Bavorsko. Prusko ? Belgie. HoUand. Švédsko.

Anglie. Francie. Švýcary (—1753 m.). Sev. Itálie. Již. Rusko.

X. Kochi Thorell. Závis. Chuchle (Ps). Radotín (J* [v IV).

Hlubocepy {(^ v V). Veltrusy {(^ 27/VI). Mlník (Dr. Vávra). N. Hu
(Š.). Písek. Okolí Brna. Buovice u Slavkova.

echy, Morava, Hali, Tyroly, Bukovina, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-

Slavonsko s Pímoím a Istrie. Nmecko. Belgie. Anglie. Francie. Švýcary (až

1720 m.). Korsika. Itálie. Již. Rusko. Okolí Caihradu. Alžír. Tunis.

X. lateralis Hahn. Chuchle. Závis. Všenory. elákovice. Karlv
Týn (Ps S 9/VI). Kr (Uzel). N. Hu (Š.). Stelíce.

echy, Morava, Hali (—1000 m.), sever. Tyroly, Istrie, Uhry, Sedmihrady,

Chorvátsko-Slavonsko s Pímoím. Bavory a Prusko. Belgie. Švýcary. Francie

(Alpy). Švédsko. Itálie. Již. Rusko. Bulharsko. Korsika. Palestina.

X pini Hahn. N. Jáchymov. Všenory. Kivoklát. Zbirov. Luzná.

Veltrusy. elákovice. Nmecký Brod (Ska). Písek. Okolí Brna.

echy, Morava, Hali, Tyroly, sev. a již. Ulu-y, Sedmihrady, Chorvátsko-

Slavonsko. Nmecko. Belgie. HoUand. Francie. Švédsko a Norsko (po 70°). AngUe.

Švýcary (—1400 m.). Sev. Rusko. Španly. Itálie. SiciUe. Korsika. Rumunsko.

X strmtipes Westring. Kokovice ((^ 9 koncem VE). Nesuchýn
((5* a 9 v Vni). Písek. Ve sbírce p. prof. Jandy. Stelíce. Písaky.
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Cecily, Morava, Hali, Uhry a Sedmilirady. Nmecko. Belgie. Hollaud. Švédsko.

Švýcary (— 1000 m.). Francie. Korsika. Již Rusko. Sev. Itálie.

X. cristatus Clerck. Fr. Lázn. Chuchle. Hluboepy. Radotín

(J v IV). Veltrusy. elákovice {(^ v V). N. Hu (Š.). Peruc. Koko-

vice. Šumava (Dr. Vávra). Fallbaum (as 1000 m.). Písek. Ve sbírce

p. prof. Jandy. Lesy u Obran.

Cechy, Morava, Hali (

—

'2200 m.), Tyroly, Istrie, Uhry, Sedmihrady, Chor-

vátsko-Slavonsko (1000—1500 m.). Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko a Norsko

(po 71" s. š.) s Lapponskem. Anglie. Francie. Švýcaiy (—2287 m.). Sever, a jižní

Rusko. Itálie. Palestina.

X. erraticus Blackwall. Peruc (^ v VIL evnice. Okolí Brna.

Cechj', Morava, Uhry a Sedmihrady. Nmecko. Belgie. Švédsko (cf 5/VI) a

Norsko s Lapponskem. Anglie. Francie. Švýcary (—800 m.). Již. Rusko.

X sahulosus Halm. Fr. Lázn. Hodkoviky (Ps.). Karlv Týn i.

Stromovka,

Cechj^, Hali, sev. Tyroly, Uhrj^, Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie.

Francie. Švýcary. Pobalt. provincie. Okolí Caihradu. Turkistan.

X robustus Hahn. Pi zdi obory pod kamenem u Luzné v srpnu

nedosplá 9- Pohyby jeho jsou váhavé.

Cechy, Hali, Tyroly, sev. Uhiy, Bavory, Porýnsko a Prusko. Belgie. Holland.

Anglie. Francie. Korsika. Švýcary (^1400 m.). Již. Rusko. Itálie.

X. luctuosus Blackwall. Fr. Lázn. Stelíce.

Cechy, Morava, Hali, sever. Tyroly, Uhry? Bavory a Porýnsko. Holland.

Belgie. Švédsko a Norsko (po 65'' s. š.) s Lapponskem. Anglie. Severní Francie.

Švýcary (—2000 m.). Turkistan.

X. acerbus Thorell. Fr. Lázn. Kokovice. Šumava ((^ VIII Dr.

Vávra). Tábor.
Cechy, Hali, Tyroly, Uhry a Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko s Pímoím.

Bavory, Porýnsko a Slezsko. Belgie. Francie. Korsika. Sev. Itálie. Krim. Okolí

Caihradu. Turkistan.

102. Coriaracliiie Thorell.

C. depressa C. L. Koch. Fr. Lázn. Hodkoviky (Ps., P). Pod

krou borovic. V okolí Stelíce setesena z borovice do deštníku.

Cechy, Morava, Hali, Uhry, Nmecko. Švédsko a Norsko (po 60" s. š.)

Švýcary. Francie.

103. Oxyptila E. Simon.

O. horticola C. L. Koch. Fr. Lázn. evnice. Závis. Roztoky.

V mechu i v tráv na stinných, vlhích místech.

Cechy, Hali, Tyroly, Uhry, Chorvátsko-Slavonsko s Pímoím. Nmecko.
Belgie. Švédsko. Anglie. Francie. Švýcary (—280 m.). Sev. Itálie. Pobaltické pro-

vincie. Finsko a Krim.
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O. trux Blackwall. Fr. Lázn. N. Jáchymov.
echy, Hali (—1000 m.), Tyroly, západ. Uhi-y. Nmecko, Belgie. HoUand.

Anglie. Švédsko a Norsko (po 62" s, š.). Francie. Švýcary? Jižní Kusko a ruské

Polsko.

O. praticola C. L. Koch. Vrch Ladví u Prahy (356 m.). Hoo-
vice. Na úpatí strom, v lesích i zahradách, v mechu, v tráv i pod

kameny. Hadí kopce u Brna (300—400 m.).

Cechy, Morava, Hali (—500 m.), Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-

Slavonsko s Pímoím. Nmecko. Belgie. HoUand. Norsko po 60" s. š. Anglie.

Švýcary. Francie. Sev. Itálie. Již. Eusko.

O. nigrita Thorell. Chuchle (J" V). Hodkoviky (Ps). Stelíce,

Ve spadlém jehlií na sušších místech.

Cechy, Morava, Hali, sev. Uhry, Sedmihrady. Bavory, Porýnsko a Slezsko.

Belgie. Holland. Dánsko. Švýcary, Sev, Francie,

104, Tmariis E. Simon.

Tm. piger Walckenaer. Chuchle, Karlv Týn (Ps). N, Hu (Š.).

Ve sbírce prof, Jandy, V echách nejvíce na vápnité pd. Na Mo-

rav v okolí Brna nalezen na pd vápnité i syenitové, V prosinci

v listí nalezeni byli samí mladí (^. Na koví.

echy, Morava, Tyroly (—1330 m.), Uhry a Sedmihrady, Chorvátsko-Sla-

vonsko s Pímoím. Nmecko. Belgie. Holland. Francie. Švýcary (275—700 m.).

Korsika. Sev. a st. Itálie, Již. Rusko.

105. Pliilodromiis Walckenaer.

Ph. dispar Walckenaer, Fr. Lázn. Chuchle. Roztoky. Závis

(Ný, Ps). Kokovice. N, Jáchymov (J 20/Vni). N. Hu (Š.). eláko-

vice. Písek. Na listnatých i jehlinatých kovinách. Okolí Brna.

echy, Morava, Hali Tyroly, Uhry a Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko

s Pímoím. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko a Norsko (po 60" s. š.). Anglie.

Švýcary (400—1400 m.). Francie. Rusko (již. Rusko a pobalt. provincie).

Ph. fuscomarginatus Walckenaer. Fr. Lázn. elákovice. V roz-

sáhlejších lesích na kmenech a na koví.

echy, Hali, Tyroly. Nmecko. Švédsko a Norsko (po 59* s. š.) s Lappon-

skem. Pobalt. provincie a Finsko. Již. Francie. Rumunsko.

Ph. margaritatus Clerck. Fr. Lázn. Chuchle (Ps. cT 9 15/IV).

Závis (Ps. P.). Chuchle (Ps.). Štchovice. Bchovice. elákovice.

Hoovice. Rakovník. N. Hu (Š.). Na kmenech strom, na koví i na

zdích. Žije více rok. Pezimuje pod krou. Ve voleti žluny (Picus

viridis) v lednu stelené nalezeny etné kusy tohoto druhu. Okolí

Brna.
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Cechy, Morava, Hali (—oGU m.), Tyroly, sever, a st. Uhry, Sedmihrady,

Chorvátsko-Slavonsko. Nmecko. Holland. Belgie. Švédsko a Norsko (po 61° s. š.).

Rusko. Anglie. Francie. Švýcary (.37(3—2000 m.). Sev. a sti-. Itálie.

Ph. emarginatus Schraiik. Fr. Lázn, Závis (Ps., P.). N. Já-

chymov. Kivoklát. Lužna. Rakovník. elákovice. Na jehlií ((5* v VI).

Okolí Brna. Stelíce. Šakvice.

Cechy, Morava, Hali (—900 m.), Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-

Slavonsko. Slezsko a Prusko. Belgie. Švédsko a Norsko i s Lapponskem. Anglie.

Švýcary. Francie. Korsika. Již. Rusko. Portugalsko. Rumunsko.

Ph. coUinus C. L. Koch. Bchovice. Kužvarta. Bílovice ((5'21/VI).

echy, Morava, Hali (850—1300—1500 m. ?), Tyrolj^, sever. Uhry, Sedmi-

hrady. Bavory. Belgie. Švýcary (—1500 m.). Francie. Korsika.

Ph. rufus Walckenaer. Kokovice. Peruc 9-
Cechy, Hali, Tyroly?, Uhry, Chorvátsko-Slavonsko s Pímoím. Porýnsko.

Belgie. Holland. Francie. Švýcary. Sev. Itálie. Korsika. Španly.

Ph. aureoltis Clerck. Všude v Cechách i na Morav hojný na

koví (hlavn jehlinatém), na výslunných místech. Namnoze jen ne-

dosplé kusy (též z Eisenšteinu, z Labské Louky atd.).

echy, Morava, Hali (—1000—1300 m.), Tyroly (-2000 m.), D. Rakousy,

Uhry a Sedmihrady, Chorvátsko. Pímoí. Celá Evropa. Sev. Amerika (Colorado).

Ph. aureolus var. casepiticola Walckenaer. Fr. Lázn. Peruc'

Bchovice. Kvtov ((5" IX). Polabí (prof. Janda). Obánské lesy u Brna.

Stelíce.

echy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihradsko, Chorvátsko-Slavonsko,

Slezsko. Bavory. Holland. Švédsko a Norsko (po 64" 'óO' s. š.). Anglie. Francie.

Korsika. Švýcary (—1835 m.).

106. Thanatus C. L. Koch.

Th. formicinus Clerck. Fr. Lázn. N. Jáchymov i. Písek.

Obánské lesy u Brna. Stelíce. Na okraji les v tráv, pod hroudami

a kamením.

echy, Morava, Hali, Tyroly, sev. Uhry a Sedmihrady. Nmecko. Belgie.

Holland. Švédsko a Norsko (po 70" s. š.) s Lapponskem. Francie. Anglie. Švý-

cary (400—2000 m.). Pobalt. provincie a Finsko-Lapponsko. Severní Itálie. Alžír.

Egypt.

Th. arenarius Thorell. Fr. Lázn? Písek.

echy, již. Tyroly, sev. Uhry, Sedmihrady, Bavory. Belgie. Švédsko a

Norsko po 70°. Švýcary (—2200 m.). Francie. Již. Rusko. Již. Itálie.

Th. vulgaris E. Simon. Závis i?

Již. Francie (Provence). Španly. Sicilie. Korsika. Na místech suchých,

písitvch.

107. Tibelliis E. Simon.

T. parallelus C. L. Koch. V Brn na plot Hutterova námstí

(bývalá bainatá louka).
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XIII. ele. Lycosoidae Thorell.

108. Auloiiia C. L. Koch.

A. aTbimiMci Walckenaer. Plze (Ps., Ska.,). V okolí Brna

(obanské roklf. ^ 9 18/^1 ^ Bystrc 5 31/III). V tráv na vlhícli

místech.

echy, Morava, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko.

Nmecko. Holland. Belgie. Švýcary (275—1000 m.). Francie. Korsika. St. Itálie.

Rusko. (Pobaltické provincie a Krim). Palestina.

109. Lycosa Sundevall.

L. agricola Thorell. Fr. Lázn. Hluboepy. Chuchle. Peruc. Ko-

kovice. Nýrsko (300 m.). V okolí Brna. Stelíce. Všude pi cestách,

na polích a lukách.

echy, Morava, Hali (—1000 m. i více), Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Ba-

vory, Slezsko a Prusko. Holland. Francie. Švýcary (109—1800 m.). Švédsko.

Anglie. Sev. a st. Itálie. Sev. Rusko (Finsko a Lapponsko).

L. agrestis Westring. Fr. Lázn. Hluboepy. Závist ((J V P.
Nsk.). Kokovice. Písek. Nýrsko (—300 m.). Strán Špiáku (as 900 m.-

(5* v polovici VIII). Vrchol Pancíe (1152 m.). Tšany u Mor. Klobúk.

N. Hvzdlice u Slavkova. Stelíce. Okolí Brna. Žije na podobných

místech jako pedešlá.

echy, Morava, Hali (—2000 m. i výše), Uliry, Sedmihrady, Chorvátské

Pímoí. Bavory, Slezsko a Prusko. Belgie. Švédsko a Norsko (po GO" s. š.).

Francie. Švýcary. Již. Rusko.

L. monticola Clerck Fr. Lázn. Kokovice. Peruc. evnice. N.

Jáchymov (VIII c^). Bchovice. Veltrusy. Plzeii (SkaJ. Písek. Eisen-

štein. Kužvarta. Fallbaum (as 1000 m.). Maader (nad 1000 m.\

V okolí Brna obecná. Stelíce. Slavkov.

echy, Morava, Hali (1100 m.), Tyroly, sever, a sted. Uhi'y, Sedmihrady,

Chorvátsko a Slavonsko. Bavory, Slezsko a Prusko. Belgie. Holland. Švédsko a

Norsko s Lapponskem. Anglie. Francie (na alpských lukách). Švýcary (409 až

2300 m.). Sev. a st. Itálie. Rusko (pobalt. provincie a již. ki-aj). Vých. Sibi.

L. saltuaria L. Koch. V srpnu (VIII) hojná na krkonošských

hbetech v tráv pod kameny i na cestách (9 ad. et i, (^ i) ve výši

1000—1500 m.
echy, Hali (2300 m.), Tyroly, Karpaty uherské a sedmihradské. Švýcary

(—2700 m.). Francouzské Alpy.

L. imlustris Linné. Fr. Lázn. Stromovka u zdi na behu vltav-

ském
cj" v V. Hluboepy a Chuchle. Písek. Tábor. Maader (as 1000 m.)

Gertovo jezero (1000 m.). Žije na lesních lukách vlhkých. Okolí Brna

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Seznam eskýcli a moravských pavouk. 45

Cechy, Morava, Hali (1200—1500 m.), Tyroly (v kosodevinách), Uhry a

Sedmihrady. Nmecko. Belgie. Švédsko a Norsko (po 71" s. š.) v tráv na behu
ek. Anglie. Švýcary ((561=—2400 m.). Francie (též vysoko v horách). Pobalt. kraje

ruské.

L. ammlata Tliorell. Karlv Týn. Roztoky ((j* v IV). Hluboepy.

Cliiichle. Závis. Okolí Brna. Oslavany 9 d (^)- Stelíce. Pí poto-

cích v tráv.

Cechy. Morava, Hali, Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko.

Slezsko. Belgie. HoUand. Anglie. Itálie. Francie (též v horách).

L. pullata Clerck. Fr. Lázn. Kokovice. Peruc. evníce. N. Já-

chymov. Plze (Ska). Písek. Eisenštein. Kužvarta (as 600 m.). Obrany

u Brna. Na vlhích místech,

echy, Morava, Hali (
—-1800 m.), sev. Tyroly, sev. a st. Uhry, Sedmi-

hrady, Dalmatie. Nmecko. Belgie. HoUand. Švédsko a Norsko ípo 71" s. š.).

Anglie. Francie. Švýcary (—3000 m.). Rusko (pobaltické kraje a již. Rusko).

L. prativaga L. Koch. Kokovice. Strán kolem N. Svta na ra-

šelínitých lukách (9 v VIII ve výši as 1000 m.).

Cechy, Hali, již. Tyroly, sev. a záp. Uhry, Sedmihrady. Bavory. Slezsko

a Porýnsko. Belgie. Holland. Norsko po 63". Anglie. Švýcary (—280 m.). Francie.

L. riparia C. L. Koch. Maader (as 1000 m.). Kužvarta (800 ra.),

Nýrsko. Štchovice, Na lesních, vlhkých lukách.

Cechy, Hali (—1100—1300 m.), Tyroly, sev. a již. Uhry, Sedmihrady, Chor-

vátsko-Slavonsko. Bavory, Slezsko (též v Krkonoších) a Prusko. Holland. Norsko

po 60". s. š Anglie. Švýcary (—1500 m.). Sev. Itálie. Francie.

L. luguhs Walckenaer. Všude v tráv pi cestách v lesích.

V echách dostupuje výše až 1000 m. (^ v III., IV., pak v VIII.

Celá Europa.

L. morosa L. Koch. Štvanice u Prahy ((5" i 9 Uzel), Davle, Hlu-

boepy {r^ VI.), Chuchle (Ps.). Nehvizdy. St. Boleslav (Ps.). Osla-

vany c^ 9- Habrvka u Brna. Na bezích ek a potok.
echy, Morava, Hali (—1000 m.), Uhry (též v horách), Pímoí. Již. N-

mecko. Francie. Rumunsko. Španlsko.

L. amentata Clerk. Vedle L. lugubris a monticola nejobyej-

njší slídák v echách i na Morav. Již záhy z jara (III,, IV.,) po-

bíhají 9 i 1^^ vlhích lukách, zvlášt na bezích potok velmi

etn.
Na Šumav dostupuje výše as 1000 m. V Krkonoších dosud

nenalezena.

Celá Europa. Na severu dostupuje 71" s. š., v horách pak až 2000 m.

(v Alpách).

L. paludicola Clerk. Radotín. Bchovice. elákovice. Hoovice

{(^ i VIII.). Okolí Brna. Stelíce. Žije na vlhkých lukách v lesích a

hájích.
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Cechy, Morava, Hali (pod 500 m.), sev. Tyroly, sev. a st. Uliry, Sedmi-

hrady. Nmecko. Belgie. Holland. Švýcary (—3000 m.). Francie. Itálie. Švédsko

a Norsko (po 60**). Sev. a již. Rusko. Rumunsko.

L. ferruginea L. Koch. Vrchol Jezerní Stny (1334 m.). Jen na

vysokých horách.

Cechy, Hali (1800 m.), Tyroly, uherské Karpaty, Sedmihrady. Jižní N-
mecko (Alpy). Švýcary (2700 m.). Bezpochyby též ve francouzských Alpách.

L. sudetica L. Koch. Vrchol jezerní Stny (1343 m.) a Špiáku

(1199 m. 9 a
(^J*)

^) na Šumav. Dle Dr. L. Kocha též na hbetech

Krkonoš.

L. Wagleri Hahn. Davle u Prahy podél potoka. V as nebezpeí

dovede se pohybovati i po hladin vodní,

echy, Hali (—1000 m.), Tyroly (1660 m.), sev. Uhry. Švýcary (280 m.)-

Bavory. Francouzské Alpy. St. Itálie. Rumunsko.

L. sordidata Thorell, Krkonoše dle Dr. Fickerta,

Cechy, sev. Uhry (—1600 m.). Horský druh jako L. ferruginea, sudetica a

hlanda.

L. hlanda C. L. Koch. Cechy dle C. L. Kocha.

Již. Tyroly (1660 m.). Švýcary (1850 m.). Bavorské a Solnohradské Alpy.

L. hifasciata C. L. Koch. Údolí liluboepské. elákovice i. To-

liko po 1 exemplái. Hojnjší v okolí Brna (obanské lesíky na sye-

nitu (J 9 15/VI).

echy, Morava, již. Tyroly, orýnsko, Bavorsko a Slezsko. Francie. Kor-

sika. Belgie. Švýcary. Itálie.

L. lignaria Clerck. Maader i (as ve výši 1000 m.).

echy, Uhry, Sedmihrady. Švédsko.

110. Tarentula Sundevall.

T. nemoralis Westring. Fr. Lázn. Stromovka. Závis. Štchovice.

Bchovice (9 (S V.). Karlv Týn. N. Jáchymov. Nesuchyn (Sv.). Te-

plice (Sv.). Písek. Nýrsko. Eisenstein. Kužvarta. Okolí Brna. Stelíce.

V listnatých lesích dosti hojný, zvlášt z jara.

echy, Morava, Hali (—1800 m.). Tyroly (do pásma kosodevin), sev. a záp.

Uhry a Sedmihrady. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko a Norsko (po 63" s. š.)

Francie. Švýcary. Itálie. Již. Rusko.

T. miniata C. L. Koch. Hluboepy. Plze (Ps.) Písek, Tábor.

Na podobných místech jako pedešlá. Okolí Brna (9 v VI).

Hali (v rovin), echy, Morava, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko.

Bavory. Belgie. Holland. Anglie. Švédsko (ostrov Gotland). Již. Francie. Již. Rusko.

T. fahrílis Clerck, Fr. Lázn. Za dne pod kameny. K veeru

vybíhá ven za koistí. V zemi si hrabe chodbu zdélí nkolika cm,,

málo pravidelnou a pavuinou vypedenou.

') Sameek dosud nepopsán.
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Cechy? Prusko. Slezsko. Porýnsko. Belgie HoUand. Francie. Švýcary (600

až 2000 m.). Švédsko a Norsko (po 60^ s. š.). Anglie. Rusko sev. Sev. a st. Itálie.

T. híquilina Clerck. Fr. Lázn. Kokovice i. V okolí Brna na

rzných místech více kus chyceno (31/IIL 9)- Na oki'aji les a na

pasekách v listí uschlém, pod kameny. Na úpatí paez. Jako vtšina

píbuzných miluje výslunná, suchá místa.

echy, Morava, Hali (650 m.), Tyroly (1660 m.), sev. Uhry. Sedmihrady.

Nmecko. Švédsko (cf v IX.) a Norsko (po 62" s. š.). Belgie. HoUand. Sz. Paisko.

Švýcarsko (—2000 m.). Sev. a st. Itálie. Francouzské Alpy. Rumunsko.

T*. Eichivaldii Thorell. Vrch Ladví u Prahy. Chuchelské strán

od Zlíchova poínaje {(^ v VI., Ps. Nsk.). Závis. Hodkoviky (Ps.).

N. Hu (S.). Za dne pod kameny v mlkém dlku.
echy, sev. a st. Uhry. Již. Rusko.

T. accentuata Latreille. Hodkoviky. Radotín (9 v IV.). Zá-

vistské, šárecké a roztocké údolí, Neratovice (P,). V okolí Brna.

Hojná zvlášt z jara (IV., V., VI.) na výslunných stráních, též na

zemi v ídkých lesích jehlinatých.

echy, Morava, Hali (500 m.), Tyroly (2330 m.), Dalmácie, Uhry, Sedmi-

hrady. Nmecko. Belgie. HoUand. Švédsko a Norsko (po 58''40'). Anglie. Francie.

Švýcary. Již. Rusko. Sev. a st. Itálie.

T. trabalis Clerk. Fr. Lázn. Závist Roztoky. Vranné nad Zbra-

slaví ((5* v VI.). elákovice. N. Jáchymov. N. Hu (Š.). Kivoklát.

Kvtov. Okolí Brna {(^ 20/V.j. V tráv a pod kameny na vlhích

místech. Ne hojná.

echy, Morava, HaH (—900—1500 m.), Tyroly (2360 m.), sz. Uhry. Ba-

vory, Slezsko a Prusko. Belgie. HoUand. Francie (i na alpinských lukách). Švý-

cary (409—1753 m.). AngUe. Švédsko a Norsko (po 60" s. š.) s Lapponskem (cf

v V). Rusko. Itálie.

T. cuneata Clerck. Fr. Lázn. Údolí radotínské, závistské a ko-

šíské. Stromovka. elákovice. áslav. Okolí Brna (dosti obyejná).

Buovice u Slavkova. Stelíce.

echy, Morava, Hali, Tyroly (1660 m.), sev. a st. Uhry a Sedmihrady.

Nmecko. Švédsko a Norsko (po 61" s. š.). Anglie. Francie. Švýcarsko (500

—

2000 m.). Sz. Rusko. Sev. a st. Itálie.

T. pulvendenta Clerck. Fr. Lázn. Závis. áslav. Stelíce.

V lesích na lukách.

echy, Morava, HaU (—1600 m.), Tyroly (—1300 —1660 m.), Uhry, Sedmi-

hrady. Nmecko. Belgie. HoUand. Francie. Švýcary (371—2287 m.). Švédsko a

Norsko (po 70" s. š.). Anglie. Rusko. Itálie. Korsika. Sardinie. Španlsko. Alžír. Sj^-ie.

T. pulverulenta var. aculeata Clerck. Fr. Lázn. elákovice.

áslav. Nmecký Brod. Kokovice. Eisenštein (600—800 m.). Hbety

i údolí Krkonoš (600—1400 m.). Tannwald. Stelíce. Na labské louce

pobíhala pi západu slunce velmi etn po cestách.
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echy, Morava, Hali (—1700 m.), Tyroly, sev. Uhry, Sedmihracly, Chor-

vátsko-Slavonsko (1000—1500 m.). Nmecko. Belgie. Norsko a Švédsko s Lap-

ponskem. Anglie. Francie. Švýcarsko. Rusko,

T. striatipes Doležal. Hodkoviky na stráni i.

Cechy, Uhry a Tyroly. Již. Nmecko. Již. Rusko.

Tr. soUtaria Hermann. Kižanovice u Slavkova (1 Q).

V Uhrách a v Sedmihradsku hojná. Morava.

111. Trochosa C. L. Koch.

Tr. SuUeri Pavesi. Milešovka (9 P as 1000 m.). Na Morav
v okolí Brna chyceno více kus ((J 8/VI.). Stelíce. '

Cechy, Morava, již. Tyrolsko, Uhry a Sedmihrady. Bavory, Švýcary (780 m.).

Již. Rusko. Itálie.

Tr. rohusta Simon. Šárecké, raclotínské a hluboepské údolí.

Hodlíoviky (Ps.). Kivoklát. Hoovice. „Brnky" u Roztok. (Dr. Vávra).

Stelíce. Za dne nejvíce pod kameny. Již záhy z jara dosplé kusy.

Samekové o nco pozdji (IV., V., VI.).

Cechy, Morava, Hali, sev. a již. Uhry, Sedmihrady. Belgie. Holland. Francie.

Tr. ruricola De geer. Pedešlé velmi podobná. F. Lázn. V okolí

Prahy na holých i zalesnných stráních hojná. Žije pes den pod

kamenem. Karlv Týn. N. Jáchymov. N. Hu (Š.) elákovice. Písek.

Peruc (Sv,). Ptakovník. Hoovice. Okolí Brna. Slavkov.

Cechy, Morava, Hali (—1300 m.), Tyroly, sev. a st. Uhry, Chorvátsko-

Slavonsko s Pímoím. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko a Norsko. Anglie.

Francie. Korsika. Švýcary (409—1720 m.). Rusko. Itálie. Rumunsko. Namnoze od

pedešlé neodlíšena.

Tr. terrkola Thorell. Fr. Lázn. V okolí Prahy. N. Hu (Š.).

N. Jáchymov. (J* VIIL). Kivoklát. Rakovník. Písek. Okolí Brna.

Stelíce. Spsobem života i vnjším tvarem namnoze pedešlým dvma
druhm podobná.

echy, Morava. Hali, Tyroly (—2000 m.), sev. a st. Uhry, Sedmihrady,

Chorvátsko-Slavonsko. Nmecko. Belgie. Holland. Francie. Švýcary (409—2000 m.).

Švédsko a Norsko (po 65" s. š.) Finsko. Anglie. Itálie. Rumunsko. Sev. Afrika.

Tr. cinerea Fabricius. Fr. Lázn. Závis (Ps., Ný.) na behu

Vltavy. Velké exempláry (V 9 )- N. Jáchymov 9 i- Rlzeii (Ska.).

Roztoky 9 i na hrázi íní. Písek. V písku hrabe si komrku ústící

delší chodbou na venek. Vnitek pavuinami opeden, tak že tato

stna vynívá i na nkolik cm. na venek, obalena jsouc zrnky písku,

tak že jest málo znatelnou.

echy, Morava (2 9 i). Hali (—000 m.), Tyroly, Dalmácie, Uhry, Sedmi-

hrady. Nmecko. Belgie. Anglie. Švédsko a Norsko (as po G.'!" s. š.). Ve Švédsku

na moí'ském behu. Francie. Itálie. Rusko.
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Tr. amylacea C. L. Koch. Na behu potoka závisského pod

kameny (9 v VL). N. Hu (Š.). Písek.

Cechy, Hali (—1000 m.), Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko s Pí-

moím (700—1100 m.). Bavory.

Tr. perita Latreille. Fr. Lázn.
Cechy, Hali, sev. a st. Uliiy, ISTmecko. Belgie. HoUand. Švédsko a Norsko

(po 58" 30'). Anglie. Švýcarsko (661=—1230 m. rf 9 V, VI). Francie. Již. Rusko.

Sev. Itálie.

Tr. leopardus Sundevall. Fr. Lázn. Bchovice u Prahy. Nový

Jáchymov. Podbrady {(^ 11/VI). Písek. Na vlhkých místech, zvlášt

na lesních lukách, pod kameny a ve spadlém listí.

Cechy, Hali (—900 m.), Uhry, Sedmihrady, Chorvátské Pímoí. Bavory a

Slezsko. Belgie. HoUand. Švédsko (mezi asami na pobeží i ve mst) a Norsko

(po 60" s. š.). Anglie. Francie. Korsika. Sev. Itálie. Egypt. Palestina.

Tr. lucorum C. L. Koch. Závist u Prahy, i 9 potl kamenem
u potoka.

Cechy, Hali. Bavory a Sle/sko.

112. Piráta Sundevall.

P. Knorrii Scopoli. Davle. N. Hu (Š.). Údolí Mumlavy. Labský

dl (9 v VIII). Záhy z rána na behu potok a ek. Pozdji velmi

rychle se prohání na behu i po hladin.

Cechy, Hali (400—1300 m.), již. Tyroly, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-

Slavonsko. Bavory. Belgie. HoUand. Franc. Alpy a Pyreneje, Švýcary (—280 m.).

Sev. ItaUe. Rusko.

P. piscatorius Clerck. Fr. Lázn. Kejský rybník za Zižkovem

u Prahy (Ný, Ps.). Písek.

Cechy, Hali, sev. Uhry, Sedmihrady. Nmecko. Belgie. HoUand. Francie.

Švýcary. Švédsko a Norsko (po 58" 30' s. š.). Anglie. Pobaltické provincie ruské.

Sev. Itálie.

P. piraticus Clerck. Hojnjší pedešlého. Fr. Lázn. Okolí

Prahy. Podbrady. elákovice. Bchovice. Písek. Eisenštein. Okolí

Brna. Na bezích stojatých i tekoucích vod. Samika v as kladení

vajíek dle Westringa upádá vedle kokonu i malou sítku, v níž se

zdržuje a plod svj hlídá.

Cechy, Morava, HaU (—1600 m.), Uhry a Sedmihrady. Nmecko. Belgie.

HoUand. Švédsko a Norsko (po 70" s. š.) s Lapponskem. AngUe. Francie. Švýcary

(280—600 m.). Rusko. Sev. ItaUe, Alžír. Sýrie. Palestina.

P. lafifans Blackwall. Kokovice. Žije na místech i od vod vzdá-

lenjších jako rod Lycosa.

Cechy, ,Uhry, Sedmihrady, Pímoí. Bavory, Porýnsko, Slezsko. Belgie.

Anglie. Švýcary. Francie. .Již. Itálie. Korsika.

T. mathematicko-pírodovdecká. 1895. 4
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P. uliginosus Thorell. Fr, Lázn?
Švédsko. Slezsko?

113. Dolomedes Latreille.

D. fimhriatus Clerck. Fr. Lázn. Karlv Týn 9 pod kamenem.

Rád vystupuje na rostliny a zde kokon s vajíky upevuje. Vzácný.

echy, Hali, Tyroly, sev. Uhry. Nmecko. Belgie, Holland. Francie. Švý-

cary. Anglie. Švédsko a Norsko s Lapponskem. Sever. Itálie. Rusko. ecko. Ru-

munsko. Vých. Sibi. .

D. limbatus Halm. Šárecké údolí (9). Ve sbírce p. prof. Jandy I

a MUDr. Pavlise (5* i. Dosplé exempláe ídké. Píbram (pan ass.

Mrázek) 9 v IX. Jeden z nejpknji zbarvených naších pavouk.
Cechy, Hali, sev. Uhry a Sedmihrady (i!). Nmecko. Belgie. Švédsko.

Francie. Anglie. Itálie.

114. Pisaura E. Simon.

P. mirábilis Clerck. Jeden z nejpknjších naších pavouk.

Dosti obecný. Samika zhotovuje vedle kokonu i zvláštní zvonovitou

schránku, v které se s vajíky a pozdji s mládaty ukrývá. Schránka

ta jest pevná a barvy žlutavé. Sameek objevuje se v V a VL Sa-

mika nosí kokon v kusadlech.

Cechy, Morava, Hali, Tyroly (—2000 m.), Bukovina, Uhry. Nmecko.
Belgie. Holland. Švédsko a Norsko (po 63" s. š.). Anglie. Francie. Švýcary (až

2000 m.). Itálie. Sardinie. Rumunsko. Okolí Caihradu. Rusko. Alžír. Tunis. Sýrie.

XIV. elecE Oxyopoidae Thorell.

115. Oxyopes Latreille.

O. ramosus Panzer. Fr. Lázn. Potuluje se rád po koví a na

rostlinách.

Cechy, Hali, Tyroly (—1660 m.), Istrie, Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-

Slavonsko. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko a Norsko s Lapponskem. Švý-

carsko. Rusko. Francie. Sev. Itálie. Portugalsko.

XV. ele. Attoidae Thorell.

116. Leptocherstes.

L. beroUnensis C. L. Koch.' Cernovice u Brna. Chycen v ervnu

p. radou Dr. Fleischerem.

Morava, vých. Hali. Slezsko a Prusko (okolí Berlína). Francie. Belgie.

Již. Rusko. Sev. Itálie (po Florencii).
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117. Salticus.

S. formicarius De Geer. Stelíce v tráv na okraji lesa nedaleko

rybníku. Na suchých í vlhkých místech dosti rozšíený, ale ne hojný.

Tvarem tla podobá se zhruba jako pedešlý mravenci.

V celé Evrop, v rovinách a pahorkovatiuách (—400 m.). Na sever dosa-

huje až po 60" s. š. a jest zde vzácný, na jihu všude rozšíený a hojný. Na
východ zasahuje jeho geogr. rozšíení až po Radomyšl v Ukrajin. V Africe a

v Asii dosud nehyl nalezen.

118. Marptusa Thorell.

31. muscosa Clerck. Fr. Lázn, Hodkoviky (^ VI (Ps.). Okolí

Podbrad (p. prof. Janda). Stelíce 5 ^ V. Ojedinle na ke i pod

krou sosen.

echy, Morava, Hali (—400 m.), Tyroly, Uhry. Bavorsko, Porýnsko,

Slezsko a Prusko. Eusko. Švédsko (na kamenných plotech) a Norsko (po 59° s.

š.). Belgie. Holland. Francie. Švýcary (275—400 m.). Anglie.

119. Dendrypliantes C. L. Koch.

D. rudis Sundevall. Chuchle (Nsk. P.). Všenory. elákovice.

Kivoklát. Hoovice. Rakovník. Písek. Na Šumav. Špiák (as 900 m.).

Stelíce (^ 3/V. Na jehlinatých stromech, zvlášt na jedli a smrku.

echy, Morava, Hali (—900 m.), Tyroly (1300 m.), Uhry, Chorvátsko-Sla-

vonsko. Pímoí. Nmecko. Pohaltické provincie ruské a Finsko. Švédsko a

Norsko s Lapponskem. Belgie. Holland. Francie. Švýcarsko. Rumunsko. ecko ?

D. liastatus Clerck. Fr. Lázn. N. Jáchymov. Žije na podobných

místech jako pedešlý, ale jest idší.

echy, Hali (190—400 m.). Nmecko. Západní Rusko. Švédsko a Norsko

s Lapponskem. Anglie. Švýcary (375 m.). Itálie ?

120. Epiblemiun Hentz.

Ep. scenicum Clerck. Fr. Lázn. Hluboepy {(^ koncem V).

Závis. Chuchle (Ps.). Kivoklát. N. Hu (Š.). Kokovice. Kužvarta.

V okolí Brna. Na zdích, skalách a kmenech strom, na suchých vý-

slunných místech. Pezimuje ve zvláštních zámotcích.

echy, Morava, Slezsko, Hali (190—1000 m.), Tyroly (—2200 m.), Uhry,

Sedmihrady, Slavonsko-Chorvátsko. Nmecko. Holland. Belgie. Švýcary (200 až

2000 m.). Francie (—2000 m.). Anglie. Švédsko a Norsko s Lapponskem. Rusko.

Sev. Itálie. Rumunsko. Korsika. Madeira. Alžír. Tunis. Sev. Amerika (západní

Grónsko, Kanada a Spojené Státy. N. Anglie).

Ep. zebraneum C. L. Koch. Hluboepy. Peruc (Sv.). elákovice.

Na koví i stromech. idší pedešlého.
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Cechy, Slezsko, Hali (400—800 m.), již. Tyroly, Solnobrady. Dalmácie,

Uhry, Chorvátsko-Slavonsko. Nmecko. Belgie. HoUand. Francie. Švýcary. Švédsko.

Sev. Itálie. Korsika. Kusko.

E. cmgulafum Panzer. Fr. Lázn. Obrany a údolí Písaky

u Brna,

echy, Morava, Hali (—1000 m.), Slezsko, sev. Tyrolj^, sev. Uhry, Sedmi-

hrady. Bavory, Slezsko a Prusko. HoUand. Belgie. Francie. Anglie. Švédsko a

Norsko. Kusko. Záp. Sibi.

121. Helioplianus C. L. Koch.

H. cupreus Walckenaer. Fr. Lázn. Hluboepy (V (J Q). Závis

(Ps.). Chuchle. Roztoky. elákovice. Karlv Týn. Kivoklát. Peruc

(Sv.). N. Hu (Š.). Obrany cJ 15/VL Pod kameny, na zdích i na

rostlinách.

echy, Morava, Slezsko, Hali (500 m.), Tj-roly, Uhry, Chorvátsko-Sla-

vonsko s Pímoím. Nmecko. Belgie. Holland. Francie. Švýcary (400—2000 m.).

Anglie. Švédsko a Norsko. Rusko. Itálie. Španly. Sardinie. Korsika. Vých. Sibi.

Alžír.

H. dubius C. L. Koch. ertovo jezero (as 1000 m.). Na smrku.

N. Hu (Š.). Okolí Brna. ídký.
echy, Morava, Slezsko, Hali (—650 m.), Bukovina, sev. Tyroly, sz. Uhry

a Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko. Bavory a Slezsko. Belgie. Holland. Francie.

Švýcary (—933 m.). Eusko (království polské). Již. Rusko.

H. aeneus Hahn. Ladví u Prahy (P. 356 m.). Nýrsko. Kužvarta.

Okolí Brna. Stelíce. Sameek v kvtnu (V).

echy, Morava, Slezsko, Hali (—900 m.), Tyroly (—1660 m,), sev. Uhry.

JSfmecko. Belgie. Francie. Švýcary (—1497 m.). Itálie. Sicilie. Turkestan.

H. auratus C. L, Koch. ernovice u Brna. Chycen na plot

p. radou Dr. Fleischerem.

Morava, Hali, Bukovina, sev. Tyroly, Terst, Dalmácie, Uhry, Sedmihrady,

Chorvátsko-Slavonsko. Bavory. Anglie (dle E. Simona). Francie. Španlsko. Rusko.

Vých. Sibi').

122. Philaeiis Thorell

.

Ph. chrysops Podá. Hoovice. N. Hu (Š.). Karlv Týn (Ps.

(^ VL). Polabí (p. prof. Janda). Písek. Okolí Brna, Stelíce. V hro-

mad kamení, na skalách i na koví.

echy, Morava, Hali, Tyroly (as 1000 m.) Istrie, Dalmácie, Korutany,

Uhry, Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko s pímoím. Bavory a Slezsko. Švýcary

(—1000 m.). Rusko (dle Grube-ho v pobaltickém kraji as po 57" s. š. a dle Tho-

') P. prof. Bárta ve svém seznamu cituje ješt 11. flavixjes {^.varíans

E. Simon?), micans, nitens, a tricinctus (vesms od C. L. Kocha popsané).
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rella v. ua jihu). Francie (ua severu ídký, uajihu etný). Korsika. Itálie. Švédsko.

Caihrad. Alžír. Sýrie. Palestina. Siuajský poloostrov. Lenkoran pi kaspickém moi.

Plh. hicólor Walckenaer. Mnohem hojnjší pedešlého. Hlavn
na koví. Hluboepy (Ps.). Chuchle (P.). Karlv Týn (Ps.). N. Hu
(Š.). Hoovice. Všenory. Podbrady, Plze (Ska.). Písek. Okolí Brna.

Cechy, Morava, Hali (-200—400 m.), Bukovina, Dalmácie, Uhry, Sedmi-

hrady, Chorvátsko-Slavonsko s Pímoím. Slezsko. Francie. Korsika. Švýcary

(350 m.). Itálie. Již. Rusko. erná Hora.

123. Attiis Walckenaer.

A. terebratus Clerck. Kvtov ((j* IX.). Kužvarta (VIII. Q). Pod

kameny plotu kamenného. ídký.
echy, Slezsko, Hali (950 m.), Tyroly (—1500 m.), Solnohrady (1000—

1300 m.), Sedmihrady. Bavory. Švédsko a Norsko s Lapponskem. Francie stední.

Anglie, Rusko.

A. pubescens Fabricius. Fr. Lázn. Hluboepy (cJ 9 v VI.)

Kužvarta (VIII.). Písek. áslav. Ve sbírce p. prof. Jandy. Okolí

Brna. Na zdích, na hromadách kamení, zvlášt na okraji lesa.

echy, Morava, Slezsko, Hali (—600 m.), Tyroly, Uhry, Sedmihrady, N-
mecko. Belgie. HoUand. Švédsko a Norsko. Anglie. Švýcary (—230 m.). Sev. Itálie.

Francie. Pobalt. provincie.

A. saxicóla C. L. Koch. N. Svt (600 m.) 9 ^^^ borvce.

Šumava dle C. L. Kocha (J 9 VII—VIII.).

echy, Hali (—1500 m.), Tyroly (nad 500 m.), Uhry, Chorvátsko s Pí-

moím (nad 1000 m.). Bavory.

A. montigenus Thorell. Spindelmiihle v Krkonoších (dle Dra.

Fickerta).

A. floricola C. L. Koch. Fr. Lázn. Polabí. Stelíce. Na rost-

linách bažinných. ídký v lesích.

echy, Morava, Hali (190—300 m.), Bukovina, již. Tyroly, Dalmácie, Uhry.

Nmecko. Belgie. HoUand. Švédsko a Norsko s Lapponskem, Anglie. Rusko.

Itálie. Francie. Samarkand v Asii.

A. caricis Westring. Fr. Lázn. Na podobných místech, ale idší

pedešlého. Pezimuje.

echy, Slezsko, Hali (190—250 m, rj IIL, VI., VIII. $ v VI., VIL, XI.),

Tyroly, sev. Uhry. Bavory, Porýnsko a Slezsko. Holland. Francie. Švédsko. Anglie.

A. pennicillatus ^imon? Chuchle pod kamenem na palouce (9 VI.).

echy, Hali, sz. Uhry, Chorvátsko-Slavonsko s Pímoím. Již. Francie.

124. Plilegra E. Simon.

Fh. fasciata Hahn. Fr. Lázn. Stední ást Polabí (snad Pod-

bradské okolí). Pod mechem a kamením na okraji les, na kenatých

stráních.
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echy, Hali (200—350 m.), Tyroly (as 1660 m.), Uhry, Sedmihrady, Ejeka.

Nmecko. Belgie. HoUand. Sev. Itálie. Švédsko a Norsko. Anglie. Francie. Rusko.

Palestina.

125. Aeliirilliis E. Simon.

Ae. Vinsignitus Clerck. Fr. Lázn. Kužvarta (—700 m.). Vo-

škobrd u Podbrad. Kvtov. Na výslunných, kei porostlých stráních.

Cechy, Hali (—400 m.), Slezsko, Tyroly, sev. Uhry, Sedmihrady, Chor-

vátsko-Slavonsko s Pímoím. Nmecko. Belgie. Holland. Norsko po 63" s. š.

Francie. Švýcary (—1100 m.). Paisko. Sev. Itálie. Španly. Zakavkazsko. Sýrie.

Palestina. Alžír.

Ae. festivus C. L. Koch. Fr. Lázn. Kokovice (VIL 9 ^.d. et i).

N. Hu (Š. (5'). Na písitých, výslunných místech.

echy, Hali (—190—350 m III.—IX.), Bukovina, již. Tyroly, Solnohrady,

Uhry, Sedmihrady. Bavory a Slezsko. Švýcary. Rusko. Sev. Itálie. Francie (ídký).

126. Pellenes E. Simon.

P. tripunctatus Walckenaer. Fr. Lázn. Hodkoviky. Kivoklát.

N. Hu (Š.). Zbiroh. „Vrch Hoblík" u Loun (Sv.). Písek. Na okraji

les, na pasekách a výslunných stráních. Za dne na rostlinách, z rána

a v noci, neb za nepíznivého poasí pod kameny. Samika skrývá s.e

s vajíky ve zvláštním zámotku, jako 9 jiných rod píbuzných.
echy, Itálie (—400 m.), Tyroly (2000 m.), sz. Uhry. Nmecko. Sz. Rusko

(pobaltické kraje). Švédsko (rf v V.). Belgie. Holland. Švýcary (568 m.). Francie

(též v alpinském pásmu).

P. nigrociliatus L. Koch. Chuchle („Kolonie Krejí") pod ka-

menem na trávníku 9 VL
echy, Lužice (J" v V., 9 koncem VI. a VII. na písité, výslunné pd.

Sáky vajené v suchém listí.

127. Ergane L. Koch.

E. falcata Clerck. Fr. Lázn. Okolí Prahy a Bnia (J* VI),

Zbiroh, N. Hu (Š.). N. Jáchymov. Kivoklát. Šumava (Maader as

1000 m., úboí Fallbaumu as 1000 m., Kužvarta as 600 m.). Údolí

krkonošská {i^ VIII.) . Stelíce a Slavkov na Morav. Všude rozšíený

na rostlinách, plotech i pod kameny na suchých místech.

echy, Morava, Slezsko, Hali (—1100 m.), Tyroly (—1300 m.), Bukovina,

Uhry, Chorvátsko-Slavonsko s Pímoím. Celá Europa od severu až na jih. Vý-

chodní Sibi.

E. arcuata Clerck. Fr. Lázn. Podbrady (11/VI 9)- Na vlhkýcli

místech. Bílovice a údolí Písaek.
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Cechy, Morava, Slezsko, Hali (550 m.) , sev. Tyroly, Bukovina, Uhry,

Chorvátsko-Slavousko, Dalmácie. Nmecko. Belgie. Holland. Francie. Korsika.

Švýcary (275—1720 m.). Švédsko a Norsko. Anglie. Sev. Itálie. Již. Rusko. Za-

kavkazsko.

E. laetdbunda C. L. Koch. Dle prof. Bárty v echách. Na pís-

itých místech, jmenovit na vesovišti.

Cechy, Uhry, Hali. Belgie. Holland. Švédsko. Francie. Bavory a Slezsko. Sibi.

128. Euophrys C. L. Koch.

Eu. erratica Walckenaer, Fr. Lázn. Nýrsko i? Hoovice. N.

Jáchymov. Kivoklát. Plze (Ska,). Oslavany. Na úpatí strom v mechu,

pod kameny a krou.
echy, Morava, Hali (190—1800 m.), Bukovina, Tyroly (alp. pásmo), Uhry,

Sedmihi-ady, Ejeka. Nmecko. Belgie. Švédsko a Norsko s Lapponskem. Anglie.

Francie. Korsika. Švýcary (280 m., 2174 m.). Sev. Itálie. Rusko. Rumunsko.

Eu. aequipes Cambridge. Radotínské údolí v dubnu pod kamenem.

Jeden z nejmenších. Na suchých výslunných stráních v listí, v mechu

a mezi lišejníky.

Cechy, Hali (190 m.), Tyroly, Uhry záp. a st., Chorvátsko-Slavonsko (1400

až 1500 m.). Porýnsko. Belgie. Holland. Anglie. Francie.

Eu. frontalis Walckenaer. Hoovice. Obanské lesíky. Pod ka-

meny v mechu a v listí.

echy, Morava, Hali (—1100 m.), Slezsko, Tyroly (—1660 m.), Dalmácie,

Uhry, Chorvátsko-Slavonsko. Nmecko. Belgie. Holland. Švédsko. Anglie. Francie.

Sev. Itálie. Rusko.

129. ííeon E. Simon.

N. reticulatus Blackwall. Hoovice. Obrany. Pod kameny a

v mechu.

echy, Morava, Slezsko, Hali (—1200 m.), již. Tyroly, sev. a st. Uhry,

Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko (1400—1500 m.). Bavory, Porýnsko a Slezsko.

Belgie. Holland. Švýcary (9 v XII.). Francie (též v Alpách). Anglie. Švédsko

a Norsko.

130. Ballus C. L. Koch.

B. depressus Walckenaer. Fr. Lázn. Všude v echách a na Mo-

rav. V okolí Brna dosti hojný na rostlinách {(^ v V., VL). Zdá se,

že chybí v horách.

echy, Morava, Slezsko, Hali (—550 m.), Tyroly (—1100 m.), Bukovina, Uhry.

Sedmihrady, Chorvátsko-Slavonsko. Nmecko. Belgie. Holland. Francie, Švýcary

(—400 m.). Anglie. Švédsko a Norsko. Sev. a st. Itálie, Rusko. erná Hora,

Sicilie.
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131. Oedipus Menge,

Oe. aenescens E. Simon. Fr. Lázn. Stelíce, Pod mechem a

listím, též na rostlinách na okraji les, v pasekách a j.

Cechy, Morava, Hali (—400 m.), sev. Tyroly, sev. Uhry. Prusko, Porýnsko

a Bavory. Holland. Švédsko a Norsko. Sev. Itálie. Francie. Eusko (království

polské).

^

Nákladem KrAI. eské Spolenosti Náiik — Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze lS9a
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IV.

Ueber die Concordanz der New-Yorker Erian-Flora

mit der bohmischen sog. liercynischen.

Von Prof. Dr. Johann Palacký in Prag.

(Vorgelegt am 8. Feber 1895.)

Die Bestimmung fossiler bliithenloser Pflanzen ist bekanntlich

oft ein — provisorisches — Rathen. Insbesonclere ist der Zustand

der obersilurischen (oder devonischen), jetzt gewohnlich hercynisch

genannten Pflanzenreste von Hostin ein solclier, dass er sie schwer

bestimmbar macht. Es sind meist vereinzelte Aeste, oft ohne Rinde,

die wohl lángere Zeit im Wasser lagen, ehe sie im Schlamme all-

máhlig versteinerten. Mit den Hilfsmitteln der modernen Wissenschaft,

zunácbst dem Mikroskop bei Beniitzung von Dtinnschliífen, sind sie

noch nicht mitersucht worden. leh hábe darm meine Zweifel an

den Bestimmungen des f Dir. Stur ihm personlich geáussert, als ich

ihm ein kleines Stiick díinner Kohle von Hostin ftir die Geol. Reichs-

anstalt inWien iibergab, ohne dass er mir opponirte. Ihn hatten zur

Algentheorie die mir von ihm vorgewiesenen Stíicke antarktischer

Grossalgen (Borya zmneist) aus dem k. k. Botan. Hofcabinet tiber

Instigation des f Reichardt veranlasst. Dass Compression aber keinen

Holzkorper schaffen kann, war ihm als Nichtbotaniker etwas zu

dunkel. Der erste, der eine positive Vermuthung iiber die Identi-

fikation dieser interessanten alten Pflanzen druckte, war Professor

Dawsox in Montreal (Canada) in seinem Werk „The geologicai history

of plants. Er sagt (p. 39) : Though i háve no seen the specimens,

i háve no doubt whatever, that the plants, or the greater part of

them, from the silurian of Bohemia,] described by Stur as ? Algae

Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. 1895.
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and Characeae*) are really landplants, some of them of the genus

Psilofyton.

Er ftigt hinzu, dass plattgedriickte ex. von Psilofyton und Arthro-

stigma im Obersilur und Erian von Gaspé wolil als Algen beschrieben

worden wáren, wenn nicht in einzelnen die Axe der Gefássbiindel

(barredvessels) erhalten wáre.

Icb schrieb im Vorjahr Prof. Dawson nach Montreal und legte

ein ex. von Hostinella bei, was er brieflich als Psilophyton erkannte,

und sich zum Tausch der bezíiglichen Fossilien anbot, was ich zur

Kenntnis der Geolog. Reichsanstalt in Wien brachte.

Neuestens hat aber Dr, Penhallow im 16. Band der Pro. of

US. Nat. Museum p. 105—114 die Erian (Devonian) flora von New-

York und Pennsylvania (wohl mit Beihiilfe von Dawson p. 105) be-

scbrieben und auf 6 (litliocaustischen) Tafeln nach Fotografien abge-

bildet. Wie auch bei uns, schon durch Dawson (Chain of life p. 96)

bekannt, nennt man in Nordamerika die Flora von Gaspé und áhn-

lichen Schichten die Erianische — ein Ausch^uck, der vielleicht ver-

allgemeinert werden konnte, da es weder eine silurische, noch eine

devonische Flora gibt; wohl aber Uebergangsflora beider (Obersilur

und Unterdevon), Ueberhaupt lassen sich, wie schon Weiss nach-

wies, die fossilen Pflanzen nicht in die Etagen der Meeresthiere ein-

zwángen.

Ich lege hiemit zu diesen Fotografien einige Stiicke von Hostin

bei, damit jeder diese Aehnlichkeit sehe. Penhallow beschreibt jene

species, die er determinirt, als Haliserites (dechenianus, lineatus n. sp.

chondriformis n. sp), Dictyotites fasciolus n. sp., maximus n. sp., Psilo-

fyton grandis n. sp. Die Flora von Gaspé ist wohl die reichste und

ohne Vergleichung derselben ware es voreilig, neue Synonyma zu

schaffen. Vor allem thut ein Tausch zwischen amerikanischen und
bohmischen Fossilien noth, dann eine mikroskopische und chemische

Analyse (beziiglich des Gehalts an Meersalzen (Magnesium, Brom,

Chlor, Jod etc.) — ehe man liber diese interessanten altesten Pflanzen

definitiv abspricht.

*) Proceedings of the Vienna Academy 1881. Hostinella of tMs author, is

almost certainly Psilofyton and his Barrandiana seems to include Arthrostigma

and perhaps leafy branches of Berwynia. These ciirious plants should be

reexamined. —^^^

Verlag der konigi. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Druck von Dr. Ed. Grégr Prag 1895.
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v.

Zur Anatomie der sog. Paraphyse des Wirbelthier-

gehirns.'

Von F. K. Studnika in Prag.

MU 1 Tafel imd 2 Figuren im Texte.

(Vorgelegt den 8. Feber 1895).

Der Name „Parapliysis cerebri" wurde in die anatomische Litte-

ratur zuerst von E. SELE^'KA \22'\ im „Biologischen Centralblatte"

1890 eingeíiilirt, und zwar ftir ein unpaares Gebilde auf der membra-

nósen Decke des Vorderhirns der Cranioten, eine der Epiphyse (dem

Pinealauge) selir áhnliche Ausstiilpung derselben. „Wie das Zwisclien-

liirn seine Epiphyse, so hat das Vorderhirn seine Parapliyse" áusserte

sich danials Selenka. Er scliloss namlicli aus der Aehnliclikeit beider

dieser Gebilde auf eine áhnliche morphologische Bedeutung beider ; auch

die Paraphyse solíte nach ihm, wie es dies bekanntlich bei der Epiphyse

(dem Pinealorgane) der Fall ist, ein rudimentares Sinnesorgan sein.

Es wurde von ihm in jenem Aufsatze sogar die Meinung ausge-

sprochen, die Paraphyse konnte niit der Ohrblase der Ascidien

homolog sein. — Die Epiphyse (das Pinealorgan) haben, wie bekannt,

schon friiher W. B. Spekcer und H. W. de Graaf mit dem Auge

derselben Thiere homologisirt.

Yon Selenka stimmt also der jetzige Name und die obige

Deutung dieses Gebildes als eines rudimentaren her; dasselbe wurde

aber schon friiher abgebildet und beschrieben. Die Prioritát ihrer

Entdeckung gehort eigentlich dem Embryologen C. K. Hoffmann [15],

der sie schon 1885 bei Reptilien [Tropidonotus und Lacerta] fand.

Vor dem Erscheinen des Aufsatzes Selenka's wurde sie weiter noch

in einer gTosseren Abhandlung P. rRAxcoTTE's „Recherches
.
sur la

Développement de rÉpiphyse" [9] ") beschrieben und abgebildet,

*) Abgebildet schon 1887 in der vorláufigen Mittheilung zu dieser Arbeit. [8].

Mathematisch-natnrwissenschaftliche Classe. 1890. 1
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und zwar an Keptilienembryonen. [An Anguis fragilis ; Selenka beschrieb

sie auch an Embryonen von Lacerta und Anguis]. Gedeutet wurde

dieses Gebilde von Francotte damals als erster Anfang des Plexus

chorioideus.

Seit dem Erscheinen dieser Arbeiten, besonders aber der von

Selenka, wurde der Paraphyse von den Anatomen eine grossere Auf-

merksamkeit gewidmet, und dieselbe wurde bald an dem Gehirne

verschiedenster Wirbelthiere gefunden. Selenka selbst [22] konsta-

tirte ihre Existenz ausser bei den;;Reptilien auch bei den Selachiern;

spater fand sie Eycleshymer [7] bei Amblystoma, Burckhardt bei

Ichthyophis [3 ; als „Plexus cho. superior" bezeichnet] und Protopterus

[4], KuPFFEB bei Acipenser, [18] His bei verschiedenen Cranioten [14],

S. P. Gage [11] bei Diemyctylus, Humphrey [16] bei den Cheloniern

[Chelone, Chelydra] u. s. w. Francotte [10] fand sie zuletzt auch am
embryonalen menschlichen Gehirne. „La paraphyse (á Tétatembryon-

naire) existe dans toute la série des vertébrés" kann dieser Forscher

bereits 1893 behaupten.

Wie ja fast in allen Gebieten der Anatomie, so herrscht auch

in unserem Falle in der Benennung dieses erst unlángst entdeckten

Organes eine grosse Unbestandigkeit. Der Namen „Paraphysis ce-

rebri" ist zwar der gebrauchlichste, doch wenden manche Autoren

auch andere Namen fiir das betreífende Gebilde an. So gebraucht

R. Burckhardt in einer Arbeit [4] den eigentlich der Epiphyse seit

Alters her gehorenden Namen „Conarium", His [14] und Letdig

[20] den Namen „vordere Epiphyse", unter dem Namen „hintere

Epiphyse", die eigentliche Epiphyse oder das Pinealorgan verstehend.

Sorensen [27] nennt die „Vordere Paraphyse", indem er als „hintere

Paraphyse" den „Zirbelpolster" Edinger's und Burckhardt's be-

zeichnet.

Es wurde, wie ich schon oben sagte, die Meinung ansgesprochen,

die Paraphyse des Wirbelthiergehirns stelle uns ein' rudimentares

Sinnesorgan dar. Diese Hypothese, obzwar sie auf nichts anderem

basirte, als auf der Aehnlichkeit ihres Entwickelungsvorganges mit dem
des Pinealorganes, verbreitete sich doch gar sehr in der anatomischen

Litteratur, und die Paraphyse wird fast allgemein in der Reihe der

sogenannten Parietalorgane neben dem Pinealorgane (der Epiphyse)

und dem Parapinealorgane (dem Parietalauge) als ein drittes parie-

tales Sinnesorgan angefhrt.

Ein directer Beweis dafítr, dass sie ein rudimentares Sinnes-

organ ist, fehlte also noch, als da Ende 1893 von zwei Seiten zu-
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gleicli das vordere Parietalorgaii der Petromyzonten, das nacli seinem

anatomischen Baue zu schliessen sicher ein rudimentáres Sinnesorgan

und zwar ain walirsclieinlichsten ein Auge ist, als Paraphyse gedeutet

wurde. Es gescliah dies von S. P. Gage [11] und ein wenig spáter

von E, BuRCKHARDT [5]; aucli Kuppfer [19] deutete in seiner vor

einem Jahre erscliienenen Entwicklungsgescliichte des Kopfes von

Ammocoetes jenes Organ in demselben Sinne.

Durch diese Entdeckung der vermutliliclien Paraphyse der Petro-

myzonten wurde die Frage von der morphologischen Bedeutung der

Paraphyse, wie man meinen konnte, definitiv gelost.

Bei meinen Untersuchungen iiber die Anatomie des Petro-

myzontengehirnes hábe ich mich auch mit der Paraphysenfrage befasst

;

die Resultate, zu denen ich gekommen, sind aber in mancher Be-

ziehung von denen der zuletzt genannten Forscher abweichend. Ich

will also von diesen Resultaten meiner Arbeiten hier etwas mittheilen

und hiemit einen kleinen Beitrag zu der vergleichenden Anatomie der

Paraphyse und des Wirbelthiergehirns iiberhaupt liefern.

Seinerzeit wurde von F. Ahlborn [1] das vordere der zwei von

ihm entdeckten an der dorsalen Seite des Petromyzontengehirns eng

an einander liegenden rudimentaren Orgáne als ein abgetrennter

Theil des hinteren, der Epiphyse beschrieben, Dieser durch einen

leicht erklárlichen Irrthum in der Beobachtung entstandenen Deutung

schlossen sich die meisten Forscher auf diesem Gebiete an, so Beard,

OWSJANNIKOW, ScOTT, GaSKELL.

In meiner Abhandlung „Sur les organes pariétaux de Petro-

myzon Planeri" 1893 [23] wurden zuerst verschiedene Beweise daflir

angefiihrt, dass das vordere (untere) Organ der Petromyzonten mit

dem hinteren (oberen), der wirklichen Epiphyse [Orgáne pinéale] in

keinem Zusammenhange ist. Ich bezeichnete damals dieses selbst-

stándige Organ mit dem Namen „Orgáne parapinéal", und homologi-

sirte es mit dem Parietalauge der Saurier; es mit der Paraphyse zu

homologish^en erschien mir damals aus manchen der unten anzu-

fiihrenden Griinde als nicht moglich.

Eine zweite in bohmischer Sprache geschriebene Arbeit von

mir [24], die in einem kurzen Abstracte von Prof. Dr. Vejdovský

auch im „Zoologischen Centralblatte" 1894 [25] erschien, enthielt

eine weitere Bestátigung der Selbststándigkeit beider Orgáne.

Zu diesen zwei Auífassungen kam unlángst die schon oben be-

sprochene Deutung von S. P, Gaoe, R. Burckiiardt und C. v. Kupfper:
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Das hintere Organ der Petromyzonten ist eine Epiphyse, das vordere

(untere) soli eine Parapliyse sein.

In den folgenden Zeilen werde icli jetzt die Richtigkeit meiner

Auffassung der Parietalorgane der Petromyzonten darzuthun trachten

und einige Details iiber die wirkliclie Parapliyse derselben beibringen.

A. Meine Griinde fiir die Behauptung, das vordere Parletalorgan

der Petromyzonten sei keine Paraphyse, sondern eher ein Parieíalauge.

1. Der hauptsáchlicliste Grund ist der, dass die Petromyzonten

vor dem betreffenden Orgáne auf der Vorderhirndecke eine andere

Ausstiilpung, die man als die eigentliche Paraphyse auffassen kann,

besitzen. (Nálieres davon miten.)

2. Nicht minder wichtig ist das Factum, dass das vordere Pa-

rietalorgan nach seinem Entstehen unmittelbar vor der Commissura

superior (nach dem gánzlichen Ausbilden derselben!) sich befindet

[KuPFPER |[19] Taf. IIL, IV., Fig. 6. 7.], wáhrend die Paraphyse

immer entfernt von dieser entsteht. Wie schon Selenka [22] bemerkt,

entsteht die Paraphyse an der Grenze des Vorderhirns und des

Zwischenhirns ; und dass beim Petromyzon die betreífende Commissur

jene Grenze bilden solíte, ist nach dem Vergleiche mit anderen Thier-

gruppen nicht wahrscheinlich.

KuPFFER sieht in einem Falle, an einem 4 mm langen Embryo

die erste Ausstiilpung des vorderen Organes von der Commissura

superior etwas entfernt, und stíitzt durch diesen Befund seine Auf-

fassung der Parietalorgane. [19. Pag. 11.] Man sieht an der be-

treffenden Abbildung [19. Taf. IV., Fig. 5.] wirklich zwischen dem

Orgáne und den Fasern der Commissur einen kleinen Theil diinner

Gehirnwand sich erstrecken.

An Fig. 6. und Fig. 7. [19. Taf. III.]. die die Parietalorgane

grosserer 5 und 6 mm langer Embryonen darstellen, sehen wir aber

diese kleine Strecke diinner Gehirnwand nicht mehr, die Commissura

mit den Ganglien hat erst hier ihre hochste Entwickelung erreicht,

und der Raum bis dicht an das vordere Organ ist jetzt mit Nerven-

fasern der Commissur erfiillt. Erst in ein wenig spáteren Stadien

der Entwickelung wird das vordere Organ durch den Druck des mit

ihm verbundenen Ganglion habenulae nach vorne, weiter von der

Commissur, verschieben (19. Taf. V., Fig. 8).

3. Das vordere Organ ist, wie von mir in meiner Abhandlung

[23] iibrigens schon von Aulborn [1] gezeigt wurde, zu den Ganglia
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habenulae in einer gewissen Beziehimg [Innervation !], wáhrend die

wirkliche Paraphyse anderer Thiere von diesen immer weit enfernt

liegt. Auch das Parietalauge der Saurier ist nach von Klinckow-

STR0E3I [17. Fig. G. mi Texte] an Igiiana, und von mh' an Lacerta*)

[24, Taf. XIX., Fig. 4] gemachten Untersuchungen mit dem Imken

Gangiion habenulae vor der Commissura superior vorhanden. Ver-

muthlich ist diese Uebereinstimmung nichts zufálliges.

Das vordere Organ der Petromyzonten ist nach meiner [23] von

KupFFER [19. Pag. 21] bestatigten Beobachtung bald nach seinem

Entstehen mit beiden Ganglien habenulae verbunden; dauernd bleibt

aber nur die Verbindung mit dem linken Gangiion. Die bekannte

Verlángerung des linken Ganglions und die Differenzierung des vor-

dersten Endes desselben in ein besonderes Centrum, in den „Zirbel-

polster" Ahlboens [23. PÍ. I., Fig. 8., Kupffer 19. Taf. V., Fig. 8.]

ist etwas secundares. Entscheidend fíir unsere Frage ist nur das

Factum, dass das vordere Organ zeitlebens mit einem Theile des

Zwischenhirns, dem Gangiion habenulae, verbunden bleibt.

Zum besseren Verstandnis dieser Yerháltnisse sei folgendes

angefhrt

:

Die Decke des Ventr. III. der Petromyzonten ist dadurch

charakterisiert, dass an ihr einige dem Zwischenhirn gehorende Theile

durch excessives Wachsthum bis in das Bereich des Grosshirns, in die

Gegend des Foramen Monroi gelangen. Das bezieht sich auf den

vordersten Theil des linken Gangiion habenulae [den Zirbelpolster

Ahlboens] und an das ihm aufsitzende vordere Parietalorgan.

4. Das vordere Parietalorgan der Petromyzonten ist weder

seiner Entwickelung, noch seiner definitiven Form nach der wirklichen

Paraphyse náchster Thiergruppen, der Ganoiden, Dipnoer etc. áhnlich

;

dagegen geht seine Entwickelung, wie ich schon [23. Pag. 35.] hervor-

gehoben hábe, ahnlich vor, wie die der vorderen Blase des Coregonus

nach Hill's [12] Untersuchungen und nicht unáhnlich auch der des

Parietalauges der Saurier.

Das vordere Organ der Petromyzonten, von mir seiner Lage

nach „Parapinealorgan" genannt, ist also keine Paraphyse, sondern ist

eher der von Htll [12., 13.] aufgefundenen „vorderen Epiphyse" der

*) Der Parietalnerv gelit hier deutlich in die Commissura superior hinein.

Einzelne Nervenfasern desselben kann man durch die Commissura hindurchgehen

[24. Taf. XIX., Fig. 3.] und in dem Verbindungsstúcke beider Ganglien habenulae

(der linken Seite náher) endigen sehen.
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Teleostier *) und der Amia, der praepinealen Ausstiilpung der Anuren

[Béraneck 2. PÍ. XI., Fig. 33.] und dem Parietalauge der Saurier

homolog.

B. Die eigeníliche „Paraphysis cerebri" der Petromyzonten.

Nachdem sicli die beiden Parietalorgane der Petromyzonten

schon lángst ausgebildet haben, liebt sicb, sclion bei einer ganz jungen

Larv, die diinne Decke des Ventr. III., die Anlage der spáteren

Tela cliorioidea in zwei niedrige Falten, die beiderseits den Eaum
zwisclien den Parietalorganen und den Hemispháren ausfuUen [23.

PÍ. II., Fig. 8. 24. ; Tab. XIX., Fig. 1 b.] Vorn, wo sich beide diese

Falten vereinigen, befindet sich eine einfache Ausstiilpung, die

in den Raum zwisclien die beiden Bulbi olfactorii gewendet ist, und

streng genommen als eine vordere Fortsetzung jener Falten gelten

kann; dies ist jenes Gebilde, das icíi als die eigentliche Parapliyse

der Petromyzonten auffasse.

leh zeichne diese Ausstiilpung an meiner Fig. 1. von einer ganz

jungen Larv von Petromyzon Planeri ; sie ist in dem hier gezeichne-

ten Stadium der Entwicklung noch wenig entwickelt.**) Einen voU-

kommenen Grád der Entwicklung erreicht sie erst an mittelgrossen

[etwa 1 dm langen) Ammocoeten. [23. PÍ. L, Fig. 8 im Lángsschnitte,

an Fig. 2—5. in dieser Arbeit im Querschnitte gezeichnet.]

Am besten ist sie natiirlich bei den erwachsenen Petromyzonten

entwickelt, wo sie die Form eines ziemlich weiten Sackes hat. [Taf.

Fig. 6, 7 und die Textfigur a. in dieser Arbeit; 23. PÍ., I. Fig. 9.

PÍ. IL, Fig. 1.; Ahlborit 1. Taf. XV., Fig. 56.]

Bei manchen Thieren, besonders den álteren, theilt sich das

distale Ende dieser Ausstiilpung in mehrere kleinere Ausstiilpungen

[Taf. Fig. 2.] Wenigstens eine solche secundáre Ausstiilpung finde

ich constant bei allen untersuchten Petromyzonten. [Taf. Fig. 6, 7.;

23. PÍ. IL, Fig. 1. oberhalb der „t. ch."]

Diese Ausstiilpung der Vorderhirndecke, die man als ein be-

sonderes constantes Organ betrachten muss, ist aus diinnen ein-

"*) Der sogen. Zirbelpolster [Edingee, Burckhardt] der Teleostier, den ich

einmal [23. Pag. 36.] mit dem Parapinealorgane zu homologisiren versuchte, kann

nach inneren heutigen Kenntnissen [Burckhardt 6] mit den wirkliehen Parietal-

organen nicht verglichen werden.

**) An Kuppfer's Fig.8. [19,'Taf. V.] ist der Anfang dieser Ausstiilpung nicht

so gut za sehen, wie an meinen Praeparaten.
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schiclitigen Zellenwánden gebilclet, die voii aussen direct von den

Hirnhiillen bedeckt siiid. Der Bau dieser Ausstiilpímg ist also der-

selbe, wie der tibrigen Tla chorioidea, in die sie nach liinten íibergeht.

Sie bildet streng genommen auf dem Petroinyzontengehirne, wie ich es

schon einmal [26. Pag. 312.] aussprach, die vorderste Endigung der

Tla chorioidea des Ventr. III, die hier ungemein einfach und undif-

ferenciert ausgebildet ist. Ein Zirbelpolster [Burckhardt ; hintere Pa-

raphyse Sorensen's] ist hier nicht zur Ausbildung gekommen, wahr-

scheinlich durch den schon oben besprochenen Druck des nach vorne

sich drángenden iinken Gangiion habenulae. Ebenfalls kommen hier,

wie schon Burckhardt [5.] bemerkt, die Plexus hemisphaerium nicht

zur Ausbildung, und jene Aussackung, die ich als Paraphyse auffasse,

grenzt vorn unmittelbar an die ein wenig verdickte Gehirnwand, die

Lamina supraneuroporica.*)

Fig. Fis-, h.

Fig. a. DieDecke des Yentr. III. des Gehirnes von Petromyzon Planeri. (Schémat.)

Fig. h. Die Decke des Ventr. III. des GeMrns von Protopíerus annectens

(nach Burckhardt).

Die Auffassung dieses Gebildes als einer Paraphyse findet eine

Sttitze in dem Vergleiche derselben mit jener von nahé verwandten

Thieren. In dieser Beziehung finde ich eine auífallende Aehnlichkeit

derselben mit der Paraphyse des Protopterus [Burckhardt 4. Taf. I.,

Fig. 1., Taf. III., Fig. 20., unsere Textfigur 6.]; weiter mache
ich aufmerksam auf die Aehnlichkeit mit der Paraphyse einer Kaul-

*) Bdbckhardt [5.] rechnet zu dieser die ganze Vorderhirndecke bis zu

dem Parapinealorgane, also auch bis zu dem Iinken Gangiion habenulae.
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quappe von Pelobates fuscus [Taf. Fig. 8. Vergleiclie mit Fig. 5.

ailf derselben Tafel!] imd anclerer niederer Cranioten, wo sie diinn-

wandig ist.

Man kann iibrigens diese Aussttilpung mit kelner anderen an

der Vorderhirndecke anderer Thiere homologisiren, als eben nur mit

der Paraphyse.

Gegen meine Auffassmig dieses Gebildes als einer Paraphyse

wird man gewiss das Factum einwenden, dass sie sich relativ sehr

spát, erst im postembryonalen Leben zu entwickeln anfangt [Taf.

Fig. 1.], wáhrend die Paraphyse anderer Thiere immer friih im em-

bryonalen Leben, manchmal, so bei den Reptilien, fast gleichzeitig

mit der Epiphyse [Hoffmann 15., Francotte 9., Léydig 20. Taf. I.,

Fig. 4, 7.*)] entsteht.

Wiewohl dieser Einwand ziemlich schwerwiegend zu sein scheint,

so lásst er sich doch beseitigen. Eine áhnliche, nur nicht so auf-

fallende Zeitdifferenz besteht bekanntlich auch zwischen dem Er-

scheinen beider Parietalorgane [24. Pag. 3. ; 18.], indem dieselben

sich bei den Reptilien fast gleichzeitig oder gar nicht lange nach

einander entwickeln, wie von verschiedenen Autoren [z. B. Béraneck,

Leydig, Francotte etc] besclirieben wurde. Uebrigens entsteht nach

KiiPFFEB,'8 Untersuchungen auch bei Acipenser die wirkliche Para-

physe erst in einem sehr spáten Stadium der Entwicklung, sehr lange

nach dem Entstehen der Epiphyse. [Vergleiche die Abbildungen

Kupeper's 18. Taf. VI., Fig. 18. und Tafel VIII., Fig. 19.] Dasselbe

kann man iibrigens auch bei unseren einheimischen Amphibien sehen;

doch weder bei dem Acipenser, noch bei diesen ist jenes Zeitinterwall

ein so grosses, wie in unserem Falle bei dem Ammocoetes. Noch

geringer ist es natiirlich bei den noch hoher organisirten Reptilien.

Der Leser wird sich diese Thatsache nach den allgemeinen

Principien der Entwickelung der Organismen jedenfalls leicht erkláren

kónnen: Ein Reptilienembryo verlauft in seiner Entwickelung selír

schnell binnen einiger Tage alle jene Entwicklungsstufen, die ein

Embryo eines niedriger organisierten Thieres erst in einer viel lán-

geren Zeit durchmacht.

*) Es verclient liier bemerkt zu werden, dass man sie an diesen Figuren, die

ihr fast gleichzeitiges Erscheijien mit dera Parietalauge darstellen (an Embryonen
von Lacerta agilis), aus .5 Anlagen entstehen sieht, doch kann dies eine se-

cundáre Erscheinung sein. An Fig. 10. sieht man schon nur eine Paraphyse.

Auch Francottk 10. PÍ. II., Fig. 23. zeichnet zwei Anlagen der Paraphyse u. zw.

von Embryonen der Lacerta muralis.
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Nach meinen" Untersiichimgeu liabeii die Petromyzonten also

eine Parapliyse, die iiiclit die am^besten in der Reilie der Wirbel-

tliiere eiitwickelte ist, wie man nacli den ziúetzt erschienenen Arbeiten

meinen konnte, sondern deren Form eine ganz einfaclie, einfaclier

als irgend anderswo ist.

Aucli bei keinem anderen Tliiere finden wir die Parapliyse in

ilirem Baiie einem Sinnesorgane áhnlich; die Hypothese Selenka's

niuss meiner Ansiclit nach also noch weiter als eine Hypothese be-

trachtet werden. Das eine wird aber nach Annahme meiner Auf-

assung klar: die sog. Paraphyse ist kein Organ von hohem Alter,*)

ihre spáte Entwickelung bei Petromyzon Planeri, iibrigens auch bei

Acipeuser, stimmt entschieden dagegen.

Die sog. Paraphyse finde wir in der Thierreihe in den meisten

Fállen in der Form einer membranosen, sackformigen Ausstíilpung.

Besonders^weit mid von deráibrigen membranosen Wand des Vorder-

hirns wenig diíferenzirt finden wir sie bei Petromyzen, sehr áhnlich

auch bei Protopterus. Als eine engere mit verengter Basis dem

Vorderhirndache aufsitzende Aussackung finden wir sie z. B. bei den

meisten Amphibien und Pieptilien. [Anm^a, Lacerta, Anguis etc]

Ganz rudimentár ist sie meinen Untersuchungen zufolge an einem

Teleostier, dem Lophius námlich,|wie ich davon unten berichten werde

;

auch am menschlichen Gehirne ist sie ganz rudimentár. Nach von

P. Fraxcotte gelieferten Photographien [10. PÍ. II., Fig. 20—22] hat

sie an einem embryonalen, menschlichen Gehirne die Form wie eine

gewohnliche ganz unbedeutende Aussackung der Plexus chorioidei.

Die Paraphyse entwickelt sich in der Wirbelthierreihe zu zwei

Extremen. Den einen bildet die Paraphyse."des Acipenser, des Cera-

todus (?) und die von Ichthyophis, den anderen soweit bekannt die

Paraphyse "der ^ Ophidier.

Bei Acipenser entwickelt sich die Paraphyse aus einer ganz

einfachen Ausstíilpung, wie sie Kupffer 18. Taf. VIII., Fig. 19.

zeichnet, durch die Bildung zahlreicher secundárer Ausstiilpungen

in eine Art von nach aussen gewendeten, Plexus chorioideus [Unsere

Taf. Fig. 9. 26. Taf. L, Fig. 3. 4]; etwas^ áhnliches ist auch bei

manchen Amphibien bekannt [Burckhardt bei Ichthyophis 3. Taf.

XXXI ^Fig. 1.] wahrscheinlich auch bei Ceratodus nachWiLDER. [28.

Fig. 1, 2. Supraplexus ?]

*) Vergl. Eycleshymer [7. Pag. 217.] der der Paraphyse aucli aus dem-

sclljeu Grande eine ,.lcs3 important ancestral function" zuschreibt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



10 v. F, K. Studnika

Diese manchmal, so gerade bei Acipenser, sehr umfangreiclie

Paraphyse liat ohne allen Zweifel dieselbe Funktion, wie jeder an-

dere Plexus cliorioideus.

Etwas fremd erscheint uns die Paraphyse der Ophidier, die an

Tropidonotus untersucht wurde und die Francotte 10. PÍ, II., Fig.

19. von einem ganz jungen, ich 24. Tab. XIX., Fig. 5, 7, von einem

iii der Entwicklung sehr vorgeschrittenen Embryo zeichne. Dieselbe

macht durch ihre regelmássige Form und mit ihren verdickten

Wanden einen sehr stattlichen Eindruck, wie ein einst wichtiges,

jetzt degenerirtes Organ; sie ist hier [an den von mir untersuchten

Postembryen] grosser und auffallender als die Epiphyse selbst.

Die vergieichende Anatomie weiss jedoch heute bestimmt noch

nichts von einer solchen Bedeutung der Paraphyse, so dass wir uns

durch die Form derselben bei den relativ so hoch stehenden Ophidien

nicht verleiten lassen diirfen. Es kommt mir beim Betrachten des

stattlichen Organes von Tropidonotus so vor, wie wenn wir hier eher

ein erst sich bildendes Organ vor uns hatten.

Die sog. Paraphysis cerebri bei den Teleostiern.

Von der Existenz einer Paraphyse an dem Teleostiergehirne

finde ich in der Litteratur keine bestimmte Angaben, Es wird all-

gemein angenommen, die Paraphyse komme bei diesen Fischen iiber-

haupt nicht zur Erscheinung.

Diese Ansicht kann ich in dieser Arbeit corrigiren, indem ich

im Stande bin, von dem Auffinden einer wirklichen Paraphyse in

dieser Thiergruppe Bericht zu geben.

Schon an KABL-KtrcKHARD's Abbildungen [21.] Taf. XII., Fig. 1,

2. íinde ich an der oberen Gehirnwand in der Gegend vor dem Zirbel-

polster einige Unebenheiten, die man als Homologa der Paraphyse

betrachten kann,

Eine ganz deutlich entwickelte Paraphyse gelang es mir un-

lángst an den Gehirnen von Lophius piscatorius und von Anguilla

vulgaris zu finden,

Von Lophius piscatorius L, untersuchte ich eine Série von

Querschnitten durch das Gehirn eines entwickelten Fisches, das ich

mú- bei Gelegenheit meines Aufenthaltes an der k, u. k. zoologis.chen

Station in Triest conservirt liatte, Ich fand in der Gegend, wo bei
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(len nachst clen Teleostiern verwandten Ganoiclen die Paraphyse sich

befindet, vor dem sog. Velm transversum námlich, eine kleine blasen-

fórmige, vorne in einige Zipfel gespaltene, mittelst eines engen Stengels

an die Gehirnwand sich ansetzende Ausstiilpung. [Unsere Taf. Fig. 14,

15.] Eine kleinere secundare und zwar nach hinten gerichtete Ausstiil-

pung fand ich an dem Stiele der grosseren [Taf. Fig. 17.]. Denjenigen

Theil der membranósen Wand des Gehirns, wo sich die Paraphyse

an dieselbe ansetzte, fand ich merklich verdickt [Taf. Fig. 16. 17.].

Eine áhnliche Verdickung fand ich an derselben Stelle der Gehirn-

wand auch bei einem anderen Teleostier, wo die Paraphyse nicht

zur Erscheinung kam, bei einem kleinen Exempláre von Scardinius

erythrocephalus námlich. [Fig. 12].

Bei jungen, etwa 1 dm. langen Exemplaren von Anguilla vulgaris

L., die ich der Giite meines Freundes J. F, Babor verdanke, fand

ich die Paraphyse in der Form einer relativ grossen diinnwandigen

Blase , die mit verengter Basis mit dem Gehirn sich verbindet.

[Fig. 10.] Gleich hinter dieser Blase íinde ich an anderen Quer-

schnitten der Série den Zirbelpolster, der hier durch den Druck des

Pinealorganes an seinem vorderen Ende in zwei Theile gespalten ist.

[Fig. 11].

Prag, 31. Jánner 1895.
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Anatomie der Paiaphyse des Wirbelthiergehirns. 1§^

Erklárung der Abbildungen.

Gemeinsame Bezeiclinungen:

P. zzi Das Pinealorgan. Pf. =: Die Paraphyse,

Pp. zz: Das Parapiiiealorgan. Gh. == Ganglion habenulae.

Zb. z= Zirbelpolster, [Die hintere Epiphyse Sorensens].

TcJi. = Tla cliorioidea des Vorderhirns.

Ls. =: Lamina supraiieuroporica,

Fig. 1. Ein Lángsschnitt durch die Parietalorgaue und die sich erst

bildende Paraphyse von einem ganz jungen Ammocoetes von

Petromyzon Planeri Bl, Reiohert, Obj. 6. Oc. 2.

Fig. 2, 3. Zwei Querschnitte durch die Parietalorgaue von einem

Ammocoetes. Reichert, Obj. 3. Oc. 3.

Fig. 4, 5. Wie die vorangehenden, Dieselbe VergTosserung.

Fig. 6, 7. Die Paraphyse eines Petromyzon Planeri Bl. (Querschnitt.)

Eine kleine secundáre Ausstíilpung wendet sich von derselben

nach oben. Reichert, Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 8. Aus dem Querschnitte des Geliirns einer Larv von Pelohafes

fuscus Wagl. Reichert, Obj, 3. Oc. 2.

Fig. 9. Die in einen Plexus chorioideus umgewandelte Paraphyse

von Acipenser sturio L.
;
pig. == Weisse in den Hirnháuten

gelagerte Pigment. Reichert, Obj. 1. Oc. 2.

Fig. 10, 11. Die Paraphyse eines ganz jungen (etwa 1 dm. langen)

Exemplares von Anguilla vulgaris L. An dem hinteren Schnitte

[Fig. 11] ist die eine Hálfte des Zirbelpolsfeers getroffen.

Reichert, Obj. 6. Oc. 2.

Fig. 12. Die Decke desVentr. IIL von einem Scardinius. Die Stelle,

wo sich anderswo die Paraphyse befindet, ist deutlich verdickt.

Reichert, Obj. 6. Oc. 2.

Fig. 13—17. Die Decke des Ventr. IIL von Lophius piscatorius L.

P. = Der Stiel des Pinealorganes. Sein an dem in Fig. 13.

dargestellten Schnitte noch einfaches Lumen ist in Fig, 14,

in zwei Theile getrennt, in Fig, 15, sind wieder beide Theile

vereinigt. Der nervenfiihrende Stengel des Pinealorganes von

Petromyzon Planeri spaltet sich, wie ich in meiner ersten

Arbeit [93 a. Pag. 18.] mitgetheilt hábe, iihnlich; oft in zahl-

reiche wieder sich vereinigende Stránge. Reichert, Obj. 3. Oc. 3.

Alle Abbildungen sind mit Hilfe einer Abbé'schen Camera lucida

gezeichnet.

Verlag der kunigl. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Druck von Dr. Ed. Grágr Prag 1895.
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I

VI.

Píspvek k morfologii stefanitu.

Napsal Viktor Nejdi v Praze.

(Pedloženo dne 8. února 1895).

Stefanit zpracoval r. 1886 monograficky prof. K. Vrba^) a sta-

novil pro krystaly Píbramské na základ 20 pesných mení úklon

P(lll) : c(OOl) a ^(011) : c(OOl)

pomr poloos

a:l'.c — 0-62913 : 1 : 0-68514,

kterýž nepatrn se liší od parametr Haidingerových, Schroderových

a Mortonových.

ada krystallová stefanitu dle práce uvedené vykazuje 89 zji-

štných tvar, 3 pak tvary nejisté totiž ^^{190} co P9, který uvádí

Da2ía bez úlil mených a bez nalezišt ; dále jest to tvar W{212}P2

uvedený Schrodrem na jediném krystalu z Andreasberku, též bez

udání iihl; tetí tvar uvádí Vrba z Píbrami I^{727}P|. Dvojí ode-

tení pomocí lupy skytlo úhly

Meno Potem

r(727) : /3 (101) 70 8' 7« 361'

:P(111) 17" 47' 17" 15i'.

Nejbohatší vývoj jeví krystaly Píbramské, na nichž pozorováno

bylo Vrbou celkem 68 tvar jednoduchých v kombinacích typu hra-

nolového, jehlanového a brachydomatického. Z eských lokalit popsány

dále stefanity z Jáchymova, na nichž stanoveno bylo 16 tvar, z Ra-

tiboic, jež skytly 11 tvar, ze Staré Vožice vykazující 13 tvar

a z Remišova o 20 tvarech. Zajímavou jest zajisté okolnost, že na

') Beitrag zu einer Monographie des Stehpanit von Karl Vrba. Mit 10 Taf.

Sitzungsb. d. k. bohm. Ges. d. Wiss. 1886.

T. mathematicko-pírodovdeeká 1895, 1
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2 VI. Viktor Nejdi

stefanitech z eských lokalit nebyl pozorován vývoj tabulkovitý dle

oP. Mimo obyejný zákon dvojatný na stefanitu — rovina dvojatná

plocha hranolu základního o{110} <x> P — stanovil Vrba na krystalech

z Píbrami a ze Staré Vožice nový zákon dvojatný — rovina dvoj-

atná plocha jr{130} oo pS — , kterýž byl pozdji Artinim pozorován

též na stefanitu z Baccu Arrodas a Giovanni Bonu a to na srost-

licích penetraních i kontaktních. Zákon tento nemá analogie na

aragonitu, avšak na cerussitu z Diepenbachu a ze Španlska znám

jest. Oba zákony bývají dle Vrby i Artiniho zaasté realisovány na

jediném komplexu dvojatném a sice tak, že dvojata dle ojllO] oo p
opt dvojatn se k sob druží dle 7r{130} oo P3 a podmiují tak

složené skupiny dvojatné.

O krystalech stefanitu z Vejprt, které jsou bud ojedinlé, neb

ve skupinách narostlé v dutinkách bílého, vrstevnatého barytu a žlu-

tého, zrnitého fluoritu, iní zmínku v. Zepharovich^). Krystaly z to-

hoto nalezišt jeví pseudohexagonální habitus podmínný tvary

0(110} oo P, 6(010} oo P^, c{001}oP,

a zárove jsou polysynthetickými dvojaty dle o{110}ooP. Zepharo-

vicH pozoroval tvary pevládající

cí001}oP, 7(112}iP, P{111}P, f/{021)2P^, 0(110} oaP,

(ÓlO}ooPooA(310}ooP3,
a podízené

w«{113}|P, r{221}2P, e(041}4P^.

Stefanit z Frohnbachthalu u Wolfachu (Wenzelsgang) popisuje

Sandberger*) ; uvádí jen jednoduché kombinace

1. c{001}oP; P{111}P; tZ{021}2P^; o(110}ooP; }i[ll2}\P.

2. 0(110} ooP; 6(010} ooPáo; (í(021}2P^, ^{011}P^ ; P(111}P;

P(121}2P2; c(001}oP.

3. P(111}P; (í!(021}2Pó6; o(110}ooP; 6(010} oo Px.; c(001}oP.

Dvojata z nalezišt tohoto jsou skoro vždy narostlá s chalko-

pyritem a sfaleritem na tetraedritu.

Dv analysy stefanitu uveejnil G. T. Prior. ^) Substrátem první

analysy byl stefanit z Copiapo v Chili, na nmž Miers stanovil go-

niometricky

c{001}oP; (?(021}2Po6, ^•(011}Pqó; /(133}P3 P(111}P.

1) y. v. Zepharovich. Min. Notizen XI. „Lotos" 1889.

2) Groi, Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 13. 409.

3) Min. Magaz. 1890, 9, 9.
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Druhá analyse provedena se stefanitem z Wheal Boys v Corn-

wallii, který ml dle Piuoka hustotu 6-24 pi 17° C. Miers uril

na nm

c{001}oP; P{111}P; /3{101}Poo; h{112}lP: o{110}ooP; A{310}ooP3;

a {100} coP^; r{371}7P|

a srst dvojaitný dle obou zákonu, jakož i hemimorfní vývoj dle verti-

kály. Luební rozbor obou uvedených krystal potvrdil známý vzorec

Daviesem "^) popsané krystaly z Wheal Ludcotu v Cornwallu

jevily dle ]\Iiersa tvary

c(001}oP; o{110}ooP; ;«{113}JP; /^[112}^-P; P{111}, í{023}|P

({021}2PoD

00

a srst dvojatný dle obou zákon, o{110}ooP a 3r{130}coP3.

H. A. MiERS^) popsal na stefanitu z Wheal Boys, Endellion,

vývoj hemimorfní dle smru vertikálního
;

pozorovali na obyejném

dvojeti dle o{110}ooP stefanitu kombinace

c{001]oP; a{100}ooPo; o{110}ooP; d{021}2P^: P{111}P

na plochách hranolových šikmé rýhování, které svíralo s vertikální

hranou hranolovou úhel 20° 21,V. Na hoení polovin sloupeku ob-

jevovalo se toto rýhování na všech plochách o [110] coP, a odpovídalo

smru kombinaní hrany tvaru P{371}7P| s tvarem o{110]coPa .sice

vždy jen dle dolejších ploch P{371}7P|.

Zejmji vystupuje tento hemimorfiií vývoj, který jest takka kon-

stantn maskován hemitropním srstem dvojatným dle cjOOl] oP, kde

tato plocha je rovinou soumrnosti obou jedinc a plochy P{o71}7P^

jsou vyvinuty na jednom pólu. Tu pak pi zmínném srstu dvoj-

atném dle c{001JoP vzniknou v pásmu hranolovém malé zapulílé

hrany dvojatné a na plochách hranolových dvojatná, rýhováním

patrná ára, dlící zdánliv jednoduchý krystal ve dv soumrné

polovice. Takové kontaktní dvoje vykládá Miers, jako na pyrargyritu,

již díve ScHDSTER^), pak on sám byl uinil, dvojatnou orientací dle

o{110}ooP a srstem dle c[001]oP.

>) Geol. Magaz. 1866. .3. 432.

'') Groth, Zeitáclu'ift f. Kryst. u. Miu. IS. Cs.

^) Groth, Zeitschrift f. Kryst. u. Min. 14. 7{).
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I ta okolnost upomíná na pyrargyrit, že plochy r{311}lPl,

hemimorfismus podmiující, mohou se objevovati bucT dovnit k sob
obráceny, tedy na negativním konci vertikály, bu od sebe odvráceny,

nahoe na positivním konci osy c. Zajímavo jest dále, že skoro vždy

dv, neb nkolik takto vytvoených dvojat znovu dvojatn srstají

dle ploch o{110}ooP. Miers pozoroval také krystalky zdánliv holoe-

drické, které jevily svrchu zmínné šikmé rýhování
;
pi bližším ohle-

dání ukázalo se však, že rýhování na obou pólech je rzné; jednak

rýhování s úklonem 23° 21^' ku hran o{110}ooP, tedy rovnobžné

ku hran kombinaní [Fo], jednak rýhování, svírající s hranou

o{110}ooP úhel 40° 46', podmínné tvarem í>{241}4P2, kteréžto rýho-

vání ploch hranolových již díve byl popsal Vrba na stefanitu z An-

dreasberku na Harzu jako obyejný zjev.

Hemimorfní tento vývoj rozpoznal Miers na krystalech z Wheal-

Boys, Endellionu a Cornwallisu, pozdji na exempláích z Freiberka,

Andreasberka, Gersdorfu, Guanaxuato a Chanarcillo.

Miers uvádí ve jmenované práci též tvary nové. Na stefanitu

z Freiberka, jehož kombinace stanovena

c{001}oP; ž{021}2Po6; ^{011}P^; ;{023}|P^; a{045}|PGo; P{111}P;

r{221}2P,

pozoroval nový tvar >S'{065}|P». Urení toto zakládá se na úklonu

Meno Potem

c{001) : S(06b) 39" 26' 39''25i'.

Na jednom krystalu z Píbrami pravdpodobn uvádí Miers co

tvary nové:

i){213}|P2,

Í¥{316}JP3,

^{059}|P^,
na kombinaci

o{110}ooP; c{001}oP; w{113}iP; 7*{112}^P; P{111}P; s{012}ia6;

/<;{011}Pá6; d{021{2P^\ g{114}iP; Z{223}|P; 'r{221}2P; /3{101}Pd6:

i)2{554}iP; P{142}2P4; JS. 13. 6} V'i^¥ 5 0{152}|P5 «); ž:{311}3P3;

r{512}|P5; *í;{131}3P3; |{312}iP3; i) {213}-|P2 ; if{316}iP3;

^{059}|Poo

') Místo & má být & dle oznaení Vkboa^a.
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a odvoduje symboly uvedené úhly pozorovanými, k nimž pipojeny

jsou úhly theoretické

mereno poetem

c (001) :: D(213) 37° 14' 37« 16^'

D(213) : D'(2I3) 20° 55' 20''56i'

c (001) : lf(316) 29° 37' 29° 5i'

: ^(059) 20^ 45' 20" 50'.

Roku 1891 vydal E. Abtini^) práci o stefanitu z Baccu Arrodas

a Giovani Bonnu, ve které uvádí tyto nové tvary pro stefanit, kterým

jsem pipojil signatury, nebo ARTI^I uvádí jen symbol Millerv,

znaku Neumannovu a Lévt-ovu.

?^{510}ooP5

(7{230}ooP| :

F{0.5.11}t\P^
* Z{818}P8

e,{18.5.5}',«PV

ž:, {13.4.4} V PL3^

@{7.ii.9}ypv
*Z{372}tPíPÍ
*i^ {141}4P4

Y{2 . 10 . 1}10P5
* 0{161}6P6.

Hvzdikou oznaené tvary stanoveny byly na krystalech z Gio-

vanni Bonu. Stanovení tchto tvar opírá se o velmi etná mení
úklon ku tvarm známým. Srst dvojatný na krystalech obou na-

leziš pozoroval Artiki dle týchž zákon jako Vrbou a Miersem byl

popsán.

Na materiálu z Píbrami, který mn laskav poskytl pan prof.

Dr. K. Vrba vyskytly se nkteré tvary na stefanitu sice již známé,

ale na krystalech z této lokality dosud nepopsané; jsou to

(7(230}ooP|

*\íl90]ooP9

a{013jjP.^.

Dále tvary pro stefanit vbec nové, totiž

1) Glomale di Min., Cristal et Petrografia dir. dal Dott. F. Sansoui. Fasc.

4. Yol. n. 1891.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



6 VI Viktor Nejdi

r3{441}4P"'

/.,{9.13.18}[fPV

Í3{8.33.16}f^PV

Tvar (7{230}ooP| skytl reflexy slabé, umožující toliko odetení

lupou. Tvar /, {190} možno pokládati za zjištný, nebo byl pozorován

též Artinim na stefanitu z Baccu Arrodas, a i on jako Vrba uvádí

tvar ten za pochybný, neudávaje úhl mených. Zjištní mé opírá

se o trojí mení úklonu 6(010) : ?'^(190), jež skytlo 10*^6' (sted), což

je s theoretlckým úklonem poítaným z parametr Vrbových na

10° O' 56" souhlas dosti dobrý, uváží-li se, že plochy tvaru \ byly

siln rýhovány, a jinak vyznamenávaly se znanou rozsáhlostí. Tvary

«{013}jP^, iVÍ522}|P| a r3{441j4P jevily se co drobné facetty,

z nichž první reflektovala velmi dobe, druhé dv daleko slabji. Za-

jímavé a charakteristické jest pro stefanit objevení se nových ploch

vicinálních 7^2 {9.13.18} [|PL3 a Í3{8.33.16}f|PV ,' kteréž ob re-

flektovaly velmi dobe. — Již Vrba poukázal ve své monografii na

okolnost, že tvary jednotlivé stefanitu tvoí po pípad arithmetické

ady. Nelze upíti, že jednoduché arithmetické vztahy index ploch

mají svj morfologický význam zejména tehdy, jedná-li se o realitu

té oné plochy vicinální, kde mohou po pípad býti — mimo to že

leží v uritém pásmu ploch — dležitým kriteriem, jak vhodn již

Vrba ukázal pro plošný komplex o^, co, ra,, oj^, to- a cog.

Uvedený krystal stefanitu skytl celkem 33 jednoduché tvary,

které by, vytvoeny jsouce všemi plochami zárove, podmiovaly

komplex 208plochý.

V následujícím jsou sestaveny a tvary pro Píbramský stefanit

nové oznaeny f ,
pro stefanit vbec nové hvzdikou.

6{010}coP.^; c{001}oP; A{310]ooP3; o{110}ooP; t(7{230}ooP§

f/{120}ooP2; 7r{130}ooP3; /{150}ooP5; \i^{lQO]ooP^-^ t«{013}jP56

/í{011}Pgo; (Z{021}2P&; e{041J4P^; e{311}3P3; *iV{522}|P.^

m{113}iP; A{112}.íP; Ž{223}|P; P{111}P; i){332]|P; r{211}2P:

r,{331}3P; *r3{441}4P; * /^^ {9.13.18} {fP^^ ; eo3{3.9.11}/iP3;

a3,{3.9.10}jVP3; /{133}P3; í;{132}|P3; «t;{131}3P3; P{142}2P4;

í., {3.13.6}V^ V; %{8.33.Í6}f|PV^ ^{155}P5.

Symboly uvedených tvar stanoveny byly z úhl mených níže

uvedených, k nimž pipojeny úklony theoretické.
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Píspvek k morfologii stefanitu.

6(010)

c(001)

0(110)

P(lll)

6(010)

;^(ii2)

/(190)

7(150)

jr(130)

Í7(120)

C(230)

0(110)

fe(311)

A(310)

a(0l3)

^(011)

c(021)

e(041)

/(133)

v{n2)

©3(3.9.11)

095(3.9.10)

r,{Ul)

r,(331)

r(221)

i?(332)

P(lll)

?(223)

Mn2)
m(113)

/(133)

K{lbb)

yfe(Oll)

N(b22)

^(311)

P'(1I1)

w(131)

^.3(3.13.6)

í,(8.33.16)

r(142)

7^2(9.13.18)

^.•(132)

/(133)

003(3.9.11)

©,(3.9.10)

Meno (sted)

10° 6'

17 I2V2

27 58V4
38 2OV2

46 5IV2

57 49V2
73 23

90 3V2
12 517,

34 247,

53 5OV4

69 52'
/a

37 47

49 18

32 24

34 5OV2

10^5474

14 3VU
21 13

54

23V2

147*
47

'/2

I6V2

46V2
54

27 437^

49 427,

29 23V2

37 26

38 54

39 42V2
66 27^2

47 59

17 5OV2

15 58V2
16 37 V2

27

37

49

57

66

25

31

41

24

Potem

:

10« O' 56"

17 38 7

27 54 57

38 28 32

46 39 33

57 49 28

73 19 24

90 O O

12 51 52

34 24 59

53 52 44

69 57 13

37 47 18

49 18 39

32 23 26

34 54 30

10 59 45

14 31 29

21 13 14

27 23 29

37 51 20

49 22 44

57 14 48

66 47 13

25 16 13

31 45 O

41 56 10

24 3 37

27 42 26

49 43 34

29 24 21

37 29 21

38 51 40

39 43 29

66 30 42

47 55 52

17 49 34

15 58 30

16 39 30
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VI. Viktor Nejdi
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dmi)

Píspvek k morfologii stefanitu.

Meno (sted) Potem:

#2(3.13.6) 17 2V2 17 3 13

iH332) 49 14 49 13 19

e(311) 70 47 70 51 12

Pracemi Miersa, Abtiniho a autora rozhojnna byla ada kry-

stalová stefanitu, Z 89 tvar zjištných a 3 nejisté tvary, vzrostla

na 108 tvar zjištných a 3 tvary nejisté, totiž

^{510}ooP5, W{212}P2, T{121]PJ-.

Pro nové tvary na stefanitu stanovené po publikaci monografie

Vrbovt poítal jsem úlvoly ku tem pinakoidm, brachydomatm

A'(011}Po& a íZ(021}2Pq6, hranolu základnímu, jakož i k jehlanu zá-

kladnímu. Výsledky sestaveny jsou v tabulku podobnou jako v mono-

grafii Vrbové, kterou dopluje.

Ku konci uvádím dležitjší pásma, ve kterých nové tvary leží.

z/ (510) —[a^Xob]

C (230) — [aoCTTb]

F(0.5.11) —[cVMb]
A (059) — [c5^^&]

B (065) — {cktidhX

Z (818) — [/3PPZ]

e^ (18.5.5) a ^,(13.4.4) — \aUx^Pl-\

J/(316) — [ciif|š:/i]; [/3'/-^imt-6]

^(212) —\cJ)WI:L\\ IpWEW})]
iV(522) —\amP^
Z>(213) —'{p^l-BluhY, \cDwi:l\

^3(441) —\cliPr^6\\ \ar^QWe\

7?2(9.13.18) — [/3V2M^t'6]

0(7.11.9) —\g^P@\
Z(312) —[divZQo]; [^pxZb]

#3 (8.33.16) — [/3V2/íí;Í36]

Í2(141). — [/3PPÍŽ&]; [ar^QSle]; [v^íio]

F(2.10.1) —[cKyYI]\ [grQYh-]

^(161) — [/3PP^&].

Nákladem Královské eské Spolenosti Nauk. — Tiskem dra. Edv. Grégra v Praze 1895.
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VIL

Ziir klinogonalen Darstellimg der Rotationsíiaclien.

Von Prof. Carl Pelz in Graz.

Mit einer Tafel.

(Vorgelegt den 22. Feber 1895).

1. Unter allen mir bekannten Autoren, welclie der schiefen Pro-

jection ihre Aufmerksamkeit geschenkt liaben, liat keiner das Wesen
imd den Wertli dieser Projectionsmethode so treífend cliarakterisirt,

wie es durch die biindigen Ausfiilirungen, die das ausgezeichnete

„Lelirbucli der darstellenden Geometrie" von Herrn Geli. Hofrath,

Prof. Ch. Wiener diesem Gegenstande widmet, zum Ausdruck ge-

braclit wurde.^)

Wenn der construirende Geometer bei der Darstellung der

Kaumgebilde, in schiefer Projection, die axonometrisclie Methode an-

wendet, d. h. das klinogonale Bild des Gebildes mittelst der Pro-

jectionen der Coordinaten seiner Punkte — in Bezug auf ein reclit-

winkliches Coordinatensystem — entwirft, so gelangt er alsbald zu

der Úberzeugung, dass ihm dieser Vorgang nur dann praktisclie Vor-

theUe bietet, wenn er sich mit speciellen Lagen des Axensystems

gegen die Bildebene begniigt.

In der That beweist Wiener am cit. Orte, dass die Anwendung
der schiefen Projection nur dann gerechtfertigt erscheint, wenn man
die Bildebene parallel mit einer Coordinatenebene, etwa mit derjenigen

(X) (Z)^ stellt. „Jede mit dieser Ebene parallele Figur erhált dann

^) Siehe pag. 444. Bd. I. und 600 Bd. II. des genannten Buclies.

2) Um jede Verwecliselung zu vermeiden und Zweideutigkeiten hintauzu-

lialten, bezeiclinen wir die Punkte im Raume mit Meinen, Linien mit grossen

Buchstaben, die wir mit runden Klammern versehen. Ihre schiefen Projectionen

mit demselben Buchstaben ohne die Klammer. Eine Ausnahme macht nur der

Coordinatenanfangspunkt, den wir, sammt der Coordinatenebene (^){Z), in der

Bildebene liegend annehmen und mit A bezeichnen. Ein in die Bildebene umge-

Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. 1895. 1
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2 Vil. Carl Pelz

eine mit ihr congruente unci parallele Abbildung;" ein Yortheil den

die ortliogonale Axonometrie, bei welcher bekanntlich alle Coordi-

natenaxen znr Bildebene geneigt angenommen werden miissen, nicht

bieten kann. Man wird also die schiefe Projection insbesondere dann

anwenden, „wenn bei dem abzubildenden Gegenstande Ebenen von

iibereinstimmender Stellung vorkommen, welche wegen ihrer Wichtig-

keit congruent abgebildet werden sollen." Da bei der Abbildung

krummer Flachen dieser Umstand nicht in Frage, der erwahnte Vor-

theil daher nicht zur Geltung kommt, wáhrend sich die Nachtheile

der schiefen Projection gerade hier empfindlich bemerkbar machen,

so ist die klinogonale Projection zur Darstellung von krummen

legter Punkt wird mit einer eckigeu oder geringelteu Klammer versehen, ebenso

eine Gerade. Da die ZKxe in der Bildebene stets vertical angenommen wird, so

konnen die iiblichen Bezeichnungen der Coordinatenebenen' als Aufriss- oder Verti-

calebene, Grundriss- oder Horizontalebene und Seitenrissebene beibehalten werden,

wobei die erstgenannte zugleich Bildebene ist. Es ist also gerechtfertigt die

Bilder der Spuren einer Ebene 2 mit 2'" oder S^, S^ und 2^ resp. zu bezeicbnen.

p" p' p'" sind Bilder der orthogonalen Projectionen eines Punktes (p) im Raume
auf die Aufriss-, Grundriss- und Seitenrissebene bezieliungsweise, wobei infolge

der getroffenen Annahme 2^" ^-^^cli die senki-ecbte Projection von (p) auf die

Bildebene ist. Im Wesentlicben ist unsere Bezeichnungsweise dem Wieneschen
Lehrbuche entnommen, nur werden dort die Punkte mit grossen und Gerade mit

kleinen Buchstaben bezeicbnet. Eine andere Bezeichnungsweise hat in der schiefen

Projection Herr L. Burmester in seiner Abbandlung „Grundzge der schiefen Pa-

rallelperspective", „Zeitschrift fúr Mathematik und Physik" 16. Bd. pag. 449 ein-

gefiihrt. Er bezeichnet den Punkt im Raume mit eiuem grossen Buchstaben und

der Marke r, z. B. A7; sein klinogonales Bild mit A. Diese Bezeichnung wurde

von einigen Autoren acceptirt und angewendet. leh hábe sie aus dem Grunde

nicht gewáhlt, weil sich der Geometer bei vielen Problemen genothigt sieht, in

derselben Figur mehrere durch gewisse Beziehungen verwandte Punkte mit dem-

selben Buchstaben zu bezeichnen, die er durch Indices unterscheidet. In Ver-

bindung mit der Marke wíirde dies — allerdings nur im Text — zu einer etwas

complicirten Bezeichnung fhi-en, was ich vermeiden wollte. Dagegen ist die An-

nahme des Axensystems — wie aus dem friiher Gesagten hevorgeht — hier

genau dieselbe, wie sie Burmester in seiner cit. Schrift trifft, und seiner hierauf

basirten Losungsweise der Grundaufgaben in schiefer Projection zolle ich vollen

Beifall. Sie hat — nach meiner subjectiven Ansicht — vorjener, die Herr Wiener

in seinem trefflichen Lehrbuche entwickelt (siehe pag. 449 Bd. I.) und mit Zu-

hilfenahme einer zur Bildebene parallelen Hilfsebene durchfiihrt, den Vorzug

einer grósseren bildlichen Anschaulichkeit. Man vergleiche Fig. 12 auf der zweiten

Tafel der Burmester'schen Abhandlung mit Fig. 309 (verknixpft mit Fig. 307.) I.

Band Wiener, welche dieselbe Aufgabe behandeln. Ohne Text wird man— glaube

ich — bei der ersten den Inhalt sicherer und schneller lesen, als bei . der

zweiten.
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Klinogonale Darstellung der Kotationsfiáchen. 3

Flaclien im Allgemeinen niclít geeignet imd diese werden in jener

nur dann abgebildet, wenn man — wie Wiener treffend bemerkt —
„wegen anderer vorherrscliender Gegenstande die schiefe Projection

gewahlt hat."

Unter allen krummen Flachen treten jedoch die Rotationsfláchen

am liaufigsten als integrirende Bestandtheile von abzííbildenden Ge-

genstanden in der technisclien Praxis auf. Sie bilden also frequenter

als jede andere Fliicliengattung den Gegenstand klinogonaler Dar-

stelliingen. Wenn ich daher im Nachfolgenden auf die Construction

von Contoiiren allgemeiner Rotationsfláchen in schiefer Projection

nálier eingehe, so erscheint dies niclit nur vom theoretisclien sondern

auch vom praktischen Standpunkte durcliaus und um so melir ge-

rechtfertigt, als das tiber diesen Gegenstand bereits producirte in

keinem Betracht etwas nennens- und beachtenswerthes bietet, und

eine directe (obne Transformation des Objectes oder der Projections-

ebenen durchgefiihrte) Losung des Problems bisher meines Wissens

nicht versucht wurde.

WiewoM die im Naclistelienden erláuterte Contourbestimmung

fiir Flachen von viel allgemeinerer Art, als die Rotationsfláchen sind,

in schiefer Projection gilt, so beziehe ich sie doch ausschliesslich nur

auf die letzteren, denn nur fiir diese involvirt — gemáss der prakti-

schen Bestimmung der klinogonalen Projectionsmethode — die ge-

gebene Losung einen unbedingten Werth.

2. Der wesentlichste Unterschied zwischen der schiefen und der

orthogonal-axonometrischen Projection besteht bekanntlich darin, dass

die Contour der Kugel in jener als Ellipse, in dieser als Kreis sich

darstellt. Dieser Umstand muss als Nachtheil der schiefen Projection

gegeniiber der orthogonalen Axonometrie bezeichnet werden, der sich

insbesondere bei der Construction der Umrisslinien von Rotations-

fláchen in schiefer Projection fiihlbar macht, da diese als Enveloppen

der Contouren, von der Rotationsfláche eingeschriebenen Kugeln, nicht

so erfreulich einfach gezeichnet werden konnen, wie in orthogonaler

Projection.^) Vortheilhafter gestaltet sich in schiefer Projection die

Construction der Contourcurve einer Rotationsfláche mit Hilfe der

Umrisslinien von Rotationskegeln, welche die Fláche nach Parallel-

ki-eisen beriihren. Die praktische Durchfíihrung der Contourbestimmung

') Siehe Fiedler's Musterwerk „Darstellende Geometrie" pag. 490 des

zweiten Bandes, dritte Aiiflage.

1*
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4 VII. Carl Pek

der Rotationsfláchen in cliesem Sinne erfordert jedoch eine einfache

nnd gewissen particularen Bedingungen entsprechende Losung der

Aiifgabe der Bestimmung der Polare S eines Punktes s beziiglich

einer Ellipse, von welclier zwei conjugirte Durchmesser, oder blos

ein Durchmesser, die Lage des conjugirten und die Richtung von 8
gegeben sind. Da die Construction dieser Polare und ihrer Schnitt-

punkte mit der Ellipse auch dann, wenn s ausserhalb der verfugbaren

Tafelgrenze liegt, einfach durchfuhrbar sein muss, so sind hier die

bekannten, aus der affinen Beziehung des Kreises zur Ellipse resul-

tirenden Losungen der Aufgabe, gleich von vornherein ausgeschlossen,

weil sie fiir die erwáhnte Voraussetzung umstandliche Hilfsconstructi-

onen erheisclien und infolge dessen kein genaues Resultat bieten

konnen, Eine ftir unsere Zwecke wesentlich vortheilhaftere Losung

erórtert der nachfolgende Artikel.

3. In Fig. 1 (sielie beiliegende Tafel) ist eine Ellipse E durch

die conjugirten Durchmesser aa^, bb^ gegeben, man bestimme die Po-

lare S des Punktes s beziiglich E.

Wir erhalten den Schnittpunkt « von S mit aa^, indem wir die

Ellipsentangente des Punktes a^ mit ms in á zum Schnitt bringen

und áa
1

1 zu a-^s ziehen. Denn schneidet die durch s parallel zu &5i

gefiihrte Gerade den Durchmesser aa-^ in w^, so folgt aus der Áhn-

lichkeit der Dreiecke ma^^á, ma^s und ma^ ma^s^ dass hier die Re-

lation

:

ma^ ' =: ma . mcc^

besteht, daher aa^aa^ vier harmonische Punkte sind.

Ebenso erhalten wir den Schnittpunkt /3 von S mit ^, indem

wir br\\ zu aa-^ und r/3|| zu bs ziehen. Dadurch ist die Polare S
bestimmt. Sie wird (siehe Fig. 2) von ms im Centralpunkt n der ihr

in Bezug auf E zugehorigen Involution geschnitten, wahrend ihre

Schnittpunkte I, II, mit bs und bt respt, ein conjugirtes Punktepaar

dieser Involution bilden. Die Schnittpunkte lyp^ von S mit E genúgen

daher der Relation:

wp^ =z ni . nll.

Wird also I/l =z nll aufgetragen, so schneiden sich die mit

dieser Strecke aus II und /I beschriebenen Bogen in ip derart, dass

mjj z=. np :::z np^

ist.
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Ebeiiso einfach gestaltet sicli selbstreclend die Losung der

dualen Aufgabe.

In Fig. 3 ist eiiie Ellipse E durch die conjugirten Durchmesser

aa^ , b\ gegeben ; man construire den Pol 5 der Geraden S beztiglich

E. Wir bringen S mit bb^^ iind aj)-^ in den Pimkten /3, e respt, zum

Sclinitt, ziehen ^h\\ zu a&j und eh\\ zu aa^^. Dann hat bji die

Richtung des Durchmessers ms. Denn betrachten wir die Ellipse als

scliiefe Projection des Kreises, so ist im Raume (Ji) der Hohenschnitt

des Dreiecks {bj)((i)(e).

Infolge Fig. 1 ist bs\\ zu /5r, somit s bestimmt. Die Schnitt-

punkte 2^1 von S mit E geniigen wie friiher der Relation:

np"^ zz ni . nll.

4. Wird s unendlicli fern angenommen so konnen wir auf zwei

verscliiedenen Wegen zum Ziele gelangen.

a) Wir verbinden (sielie Fig. 4) a mit s und bringen diese Ver-

bindungsgerade mit bb^ in c zum Sclmitt, Wird die Hypotenuse eb

eines aus den Katlieten mb, mc construirten rechtwinkligen Dreiecks

beiderseits m auf bb^ aufgetragen, so gehen die nach s gerichteten

Tangenten T, T^ von E durch die so erhaltenen Punkte d, d^. Der

Beweis resultirt aus dem bekannten Satze, dass die Šumme der Qua-

ch\ate zweier conjugirten Durchmesser der Ellipse constant und gleich

ist der Šumme der Quadrate ihrer Axen, angewendet auf die Pro-

jection der Ellipse und zurecht gelegt, fiir den besonderen Fall, wenn

die Projectionsrichtung parallel ist zur Ebene der Ellipse. In der

Figur wurde nur eine T von den beiden Tangenten gezeichnet und

wir erhal.ten ihren Beriihrungspunkt ^, indem wir die Ellipsentangente

a mit T in t zum Schnitt bringen und a^p
\

\
zu mt ziehen. Oder

:

Wir ziehen ch
]

|
zu a& und mp

\
\
zu b-Ji. Denn es ist — wie schon

vorher bei Fig. 3 hervorgehoben wurde — im Raume (Ji) der Hohen-

schnitt des Dreiecks (aJCb-j^JC^l): wenn E als schiefe Projection des

Kreises gedeutet wird.

Wáre umgekehrt aa-^, der dazu conjugirte Durchmesser bloss

der Lage nach und T gegeben, so kann man die Lange bbj^ erhalten,

indem man (siehe Fig. 4) die Lage des Durchmessers aus e mit der

Liinge 7nd durchschneidet.

/3) Ist s der unendlich ferne Punkt der durch b (siehe Fig. 5)

gezeichneten Geraden bc und ch
\

\
zu ab, so hat aJi die Richtung

der gesuchten Polare 6'. Diese geht durch m und ist also der Lage
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6 VII. Carl Pelz

nach bestimmt. Bringeii wir S mit 6c, der Ellipsentangente b mid

der durch a\\ zu hc gezeichneten Geraden zum Schnitt, wodiirch

die Punkte I, II und 1 respt. erhalten werden, so ist:

mp^ = ml . mil

und iiberdies mp auch gleich der Lange der Hypotenuse eines aus

den Katheten ml und ml construirten rechtwinkligen Dreiecks.

5. In den beiden vorausgehenden Art. haben wh' alle vorberei-

tenden Constructionen vorgefiihrt und begrimdet, die zur allgemeinen

Losung des Problems der Contourbestimmung einer beliebigen Ptota-

tionsfiáche in schiefer Projection erforderlich sind.

In Fig. 8. stellt ^ die Projection der Rotationsaxe (^) und M
die Projection einer beliebigen Meridiancurve (M) einer allgemeinen

Rotationsfláche in klinogonaler Darstellung vor. Die durch die conju-

girten Diameter xx-^, yy-^^ bestimmte Ellipse Z"^ ist die Projection des

dem Punkte {x) von (M) zugehorigen Parallelkreises {Kx). Die zweite

zu (M) beziiglich (z/) orth. symmetrische Hiilfte (ilfj der vollstán-

digen Meridiancurve, wurde im Bilde nicht gezeichnet. Demungeachtet

wurden aber einzelne Punkte von M^^ welche — da M-^ schief sym-

metrisch zu M fiir das homologe Punktepaar xxy ist — jederzeit

leicht bestimmt werden konnen, in die Construction dann einbezogen,

wenn es die Deutlichkeit, Anschaulichkeit und Úbersichtlichkeit der

graphischen Darstellung zu begiinstigen schien. Durch die gegebenen

Daten ist das Bild der Flache vollstandig determinirt und kann ge-

zeichnet werden.

Es sei {Ka) ein beliebiger Parallelkreis der Flache, (w) sein

Mittelpunkt und {n) der Scheitel des die Flache entlang {Ka) beríih-

renden Kegels. Dann hat {Ka) zur schiefen Projection eine mit Kx

ilhnliche und áhnlich gelegene Ellipse Ka^ von der wir zwei conj.

Durchmesser der Lage nach erhalten, indem wir durch' m die Paral-

lelen zu ícíc^, yy^ ziehen. Der zu xx^ parallele Diameter ist auch der

Lange nach direct gegeben, da ein Endpunkt a desselben auf M
liegen muss, wáhrend die Lange des zweiten Durchmessers — wie

wir sofort sehen werden — zur weiteren Construction nicht erfor-

derlich ist. Die Ka beriihrt die Contourcurve der Flache in den

Punkten pp^^ deren Verbindungsgerade P die Polare von 7t beziiglich

Ka ist. Diese Polare hat eine constante Richtung und zwar jene des

zu zJ conjugirten Durchmessers der Ellipse K^,. Wird daher durch
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Klinogonale Darstelhing der Rotationsflácheu. 7

y^ clie Parallele zu ^ bis zum Schnittpunkte y' mit xx^ gezogen unci

(lie durch y' zu xy.^ gelegte Parallele mit yy^ in h zum Schnitt ge-

braclit, so ist xji parallel zu clen Beriihrungssehnen aller Parallel-

kreisprojectionen mit der Contourcurve der Rotationsflache. Ob nun

der Punkt tc — der als Schnittpunkt von J mit der in a an M ge-

legten Tangente T erhalten wird — innerhalb oder ausserhalb der

Tafelgrenze liegt, ist ftir die Construction ganz gleicligiltig. Wir er-

halten (infolge Fig. 1) den Schnittpunkt « von aa^ mit P, indem wir

(siehe Fig. 8) ad\\ zu yy^ und da
1

1 zu T ziehen. Dadurch ist die

Polare P der Lage nach bestimmt; sie wird von T und ad in einem

homologen Punktepaar jener Involution geschnitten, von welcher die

gesuchten Beríihrungspunkte ^;pi die Doppelpunkte sind und deren

Centralpunkt n auf ^ liegt. Um die Úbersichtlichkeit der Figur zu

heben, haben wir P nicht mit T und ad sondern mit der Tangente

T^ (im Punkte a^ an M^ in 1 und der durch aJ |
zu yy.^ gezogenen

Geraden in 2 zum Schnitt gebracht. Dann ist:

np'^ zzz ni . n2.

Die Tangenten der Contourcurve in den gefundenen Punkten

ppy gehen durch tc und wir werden im nachfolgenden Art. einfache

Constructionen derselben fúr den Fall angeben, wenn n ausserhalb

der Tafelgrenze liegt.

Im Punkte h der Curve M ist die Tangente T parallel zu ^.

Hier geht also P durch den Mittelpunkt m der zugehorigen Ellipse

Kb und wird von den durch 6j zu z/ und
«/«/i

parallel gezogenen

Geraden in den Punkten 3, 4 resp. geschnitten, welche die gesuchten

Beríihrungspunkte qq-^^ harmonisch trennen. Es ist also:

mq^ zzi m3 . m4.

Die Piiickkehrpunkte rr^. . . der Umrisslinie der Rotationsflache

liegen auf den Contouren jenes Cylinders, den die Geraden (P) im

Raume in ihrer Gesammtheit erzeugen und dessen Querschnitt (P^;)

auf der Ebene {^){x) den geometrischen Ort des Punktes (a) bildet.

Zur Bestimmung der Contourgeraden dieses Cylinders ist jedoch in

unserer Figur die Curve P^, weniger geeignet, als das Bild Fy seines

Schnittes, mit der Ebene {/í){y). Die Construction der Curve Fy be-

darf keiner erláuternden Auseinandersetzung. Der zu yy-^ parallele

Durchmesser von Ka wird mit der Beríihrungssehne pp-^^ zum Schnitt

gebracht; dieser Schnittpunkt /3 ist ein Punkt von Fy.
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Auf den zu x-Ji parallelen Tangenten der Curve Fy liegen die

fragiichen Riickkelirpunkte. Eine solclie Tangente beriihrt Fy in y und

schneidet J in v. Wir zielien durch y die Parallele zu yy^ bis ^ in

ft geschnitten wird und zeiclinen den zu xx^ parallelen Durclimesser

ccj des Bildes jenes Kreisschnittes der Rotationsflache, dessen Mittel-

punkt (ft) ist. Schneidet die Tangente c^ der Curve M^ die Gerade

yv in I und ist II der Schnittpunkt von yv mit der durch c^ zu yy^

gezogenen Parallelen, so sind die auf yv liegenden Piíickkehrpunkte

rr-^ durch die Relation:

vr^ :=: vl . vl\

bestimmt,

Unsere Fig. enthalt noch eine zweite zu x-Ji parallele Tangente

der Curve Fy. Diese beriihrt Fy in y, und schneidet z/ in v^. Die

auf ihr liegenden Riickkehrpunkte r.^r^ werden in derselben Weise

wie rr-^ gefunden. Wir ziehen y-^^i.^
\

\ zu yy-^^ , dann n-^dW zu xx-^
,

u. s. w.

Die Tangenten der Punkte rr^ gehen durch den Schnittpunkt q

von J mit der Tangente c-^ der Curve M-^^ und jene von r^r^ durch

den Punkt q^ , in welchem z/ die Tangente d der Curve M schneidet.

Von Wichtigkeit sind noch die auf ^ liegenden Punkte f, cp

der Contourcurve. Sie sind die Schnittpunkte von ^ mit jenen Tan-

genten, die parallel zu xv und x-^v an M gelegt werden konnen, wobei

v einen der beiden Endpunkte des Durchmessers ^ der Ellipse K^

bezeichnet. Wir bringen — um í; genau zu erhalten — lix^ mit ^
in % zum Schnitt und ziehen durch y-^ die Parallele zu Jix^ bis zu

ihrem Schnittpunkte v mit J. Dann ist ov gleich der Hypotenuse

eines aus den Katheten ov, 0% construirten rechtwinkligen Dreiecks.

6. Wird die Rotationsaxe {-d) der Fláche parallel zur Bildebene

angenommen, so resultirt hieraus keine wesentliche Vereinfachung fiir

die Construction der Umrisslinie der Rotationsflache. Wir erortern

einen solchen Fall um auf einige Particularitaten, die zu beriihren

bisher keine Gelegenheit sich ergab, hinzuweisen. Bekanntlich kann

hier, ohne Schadigung der Allgemeinheit der Annahme, die Rotations-

axe {/úl) der Flache als in der Bildebene liegend angesehen werden,

sobald die klinogonalen Bilder ^, lí der Axe und des Hauptmeri-

dians') der Fláche gezeichnet vorliegen. Hier ist H congruent und

parallel mit (íZ), was einen Vortheil fiir die Construction gewiihrt.

•) Ist die Rotationsaxe der Rotationsfláclie parallel zur Bildebene, so be-

zeichnen einige Autoren die zur Bildebene parallele Meridiauebene als Hauptme-

ridianebene.
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Kliuogonale Darstellung der Rotationsflácheii. 9

Uiiter dieser Voraiissetzung sei aa-^ (sielie Fig. 6) der in der

Bildebene liegende Durclimesser eines beliebigen Parallelkreises (K)

der Kotationsflaclie und s der Sclieitel des der Fláclie entlang dieses

Kreises umgeschriebenen Kegels. b\ ist die scliiefe Projection des

auf aa-^ senkrecht stehenden Durchmessers (5)(&i) des Kreises (A')

imd folgiicli bm das orthogonale Bild des schiefen Projectionsstraliles

(&)5. Fr den Schnittpímkt « von aa^^ mit der Polare P des Punktes

s beziiglich K wenden wir dieselbe Coiistruction wie friiher an. Es

wird aá
\ \

zii hh^ und áa
\

|
zu as gezogen. Hier konnen wir aber fiir

a nocli eine andere einfaclie Construction in Anwendung bringen.

Betracliten wir den Holiensclmitt o des Dreiecks accá, so ist — infolge

der Entstehungsweise dieses Dreiecks — ao senkrecht auf as und oa

normál auf mb. "Wir erhalten daher «, indem wir in a die Senkrechte

auf as errichten, diese mit z/ in o zum Schnitt bringen und oa nor-

mál auf mb fállen. Diese Construction kann aucli durch raumliche

Betrachtung und zwar mit Hilfe einer dem Kegel lángs (K) einge-

schriebenen Kugel bewiesen werden. Der Punkt o ist der Mittelpunkt,

oa die Bildtrace und (P) die Grundrissspur der Ebene der Selbst-

schattengrenze dieser Kugel, fiir (6)6 als Lichtstrahl u. s. w.

Ziehen wir durch die Grundrissprojection 6' von b die Parallele

zu a^b bis bb^ in g geschnitten wird, so ist ag\\ zu P. Hiedurch

ist die Polare P als auch ihre Punktinvolution beziiglich K und zwar

durch den Centralpunkt n und das conjugirte Punktepaar I, II be-

stimmt. Die Construction der Doppelpunkte pp^^ erfolgt wie friiher.

Wir machen lA = nll und beschreiben mit dieser Lange aus A und

II Kreisbogen; ist i!j ein Schnittpunkt derselben, so ist:

n-^ z^np =: np^.

Nebenbei sei noch bemerkt, class der Schnittpunkt /3 von P und

bb^ mit der Seitenrissprojection b'" des Punktes b auf einer zu bs

parallellen Geraden liegt. Ebenso ist 6"'/3 parallel zu h^s. Wird iiber-

dies mc = mc-^ =: ma aufgetragen, und durch 6'" die Parallele zu bc^

bis zu ihrem Schnittpunkt h mit 66^ gezogen, so ist o/3
|

]
zu c h.

Liegt s ausserhalb der Tafelgrenze, so gelten fiir clie Bestim-

mung der Tangentou der Contourcurve in den Punkten jp, p^ nach-

folgende Constructionen

:

a) Ist v der Schnittpunkt der Geraden as mit der Senkrechten,

die von p auf J gefállt wird, und e der Schnitt von J mit der Nor-

mále von p auf as, so ist ps normalgerichtet auf sv.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



10 VII. Carl Pelz

/3) Die durch m
| ]

zu a-^p gezeichnete Gerade trifft ad im Punkte

t und dieser liegt auf ^s. Desgleichen enthalt die durch m\\ zu ap

gefiihrte Gerade den Schnittpunkt t-^^ den die Ellipsentangente a^ mit

ps hervorbringt.

Wie die Ellipsentangenten der Punkte aa-^ konnen auch jene

von &6j zur Construction der fraglichen Contourtangenten verwerthet

werden. Wir ziehen durch m die Parallele zu h^p^ bis die Ellipsen-

tangente in r geschnitten wird ; dann liegt t auf p^s.

Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, dass da die Richtung

fiir alle P dieselbe ist, die Bestimmung der zu h\ parallelen Dia-

meter bei den Projectionen der weiteren Kreisschnitte der Fláche

íiberíiussig erscheint. Der Lage nach werden diese Diameter nur

dann gezeichnet, wenn es die Construction der Curve Fy (siehe Fig.

8) — behufs Ermittelung der allfalligen Ptiickkehrpunkte — erfordert

7. Ist die Axe (^) der Rotationsfláche zur Bildebene geneigt

so kann — wie Fig. 8 beweist •— die Projection M irgend eines

Meridians {M) der Fláche als Basis fiir die Construction der Con-

tourcurve geAváhlt werden. Vortheilhafter erscheint es jedoch in diesem

Falle den Vorgang zu befolgen, den Fiedler in seinem classischen

Werke bei der Construction des Umrisses einer Rotationsfláche in

centraler Projection angibt.') Námlich statt einer beliebigen Meri-

diancurve jene {H) im Bilde darzustellen, welche durch die End-

punkte der zur Bildebene parallelen Durchmesser aller Parallelkreise

der Fláche gebildet wird. Da diese Durchmesser im Bilde in der

wahren Lange erscheinen, so ist zur Construction von H nur ein

Reductionsmassstab, jener von {^) erforderlich.

In Fig. 7 wurden die Coordinatenaxen X, Z in der Bildebene

liegend angenommen und y stellt uns die Projection jenes Punktes

{y) der (F) Axe vor, dessen Entfernung von A gleich ist dem Rá-

dius des um A in der Bildebene beschriebenen Kreises íi. Hiedurch

ist das Axenkreuz und die Projectionsrichtung vollstandig bestimmt.

Die Axe (^) einer Rotationsfláche ist durch ^ und das Bild J' ilirer

Grundrissprojection gegeben.

Wir construiren die orthogonale Projection J" von (^) auf der

Bildebene und ein neues Axensystem, dessen eine Coordinatenebene

H auf (z/) senkrecht steht und eine Coordinatenaxe mit der Bildspur

2;^ von H zusammenfállt. Wird 2; durch {y) gelegt, so geht 2J'' durch

') Siehe Fiedles „Darstellencle Geometrie", clritte Auíiage, Bel. II, pag. 488.
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y imd wird mit Hilfe der Projection e des Holiensclinittes (e) des

durch die Geraden A^, (z/') uiid x-^{y) gebildeten Dreiecks x^v'{d) er-

hilten.

Z^ ist parallel zii íc^e, wáhrend E^ auf z/'' senkreclit stelit,

Betrachten wir die von (^) auf 2;^ gefállte Normále als die zweite iu

2 liegende Coordinatenaxe, so erhalten wir den neuen Coordinaten-

aufangspunkt 2Í als Fusspunkt der von A auf E^ gefallten Senk-

recliten. Die di'itte Axe ist parallel zu (z/) und folglich das neue

System vollstandig bestimmt. Wird auf die neuen Axen vom Ur-

sprungspuiilíte 2Í eine Strecke aufgetragen, deren walire Lange gleicli

ist 2í(ž/), somit gleich der Hypotenuse sy eines aus den Katlieten

Az^ A% construirten recktwinkligen Dreiecks Asy^ so erhalten wir

im Bilde die Punkte |, y und t,. Hiebei wurde 2l| direct gleich sy

aufgetragen, '^t, jedoch mit Hilfe der Umlegung von (-J) erhalten. Es

wurde bloss der Grundrissdurchstosspunkt (li) von (z/) umgelegt und

\]i\ mit dem Durchstosspunkte v, den (z/) mit der Bildebene hervor-

bringt, verbunden. Schneidet yh die Ax in i und wurde der Rádius

A'/, des Kreises íi normál auf z/" gefallt, so ergibt sich \]i\ als

Schnittpunkt von ni mit der in h" auf ^" errichteten Senkrechten.

Auf [z/] wurde v[ií\ =: sy aufgetragen und durch \u\ die Parallele zu

h[li\ bis zum Schnittpunkt u mit z/ gezogen ; dann ist vu r=z 2í^.

Ist nnn a ein beliebiger Punkt von iíZ, so erhalten wir den

Mittelpunkt m der Projection K„ des durch den Punkt (a) gehenden

Parallelkreises (Z^), indem wir am parallel zu I^" zeichnen. Um die

auf Ka liegenden Punkte ^j)i der Contourcurve zu bestimmen, ist es

nothwendig zunachst die Richtung der Verbindungsgeraden P dieser

Punkte zu ermitteln. Dies kann auf zwei verschiedene Arten er-

folgen

:

d) P ist parallel zu jenem Durchmesser der durch die conju-

girten Halbdiameter 9Í|, %y bestimmten Ellipse, dessen conjugirter

die Lage 5Í^ hat. Die Construction wurde in Fig. 8. erortert.

/3) Im Raume ist (P) parallel zur Schnittlinie der Ebene ^ mit

einer auf dem Projectionsstrahl (^)í/ senkrecht stehenden Ebene S.

Wir legen S durch den Punkt x\ die Bildspur 8"^ steht normál auf

Ay und schneidet H'" in ti. Die {S'') steht auf der Grundrissprojection

von {y)y senkrecht und da das Bild der letzteren zu As parallel ist,

so hat S^ die Richtung des zu Az conjugirten Diameters jener El-

lipse, die durch die conjugirten Halbdurchmesser Ax^ Ay bestimmt

ist. "SYir legen durch den Schnittpunkt /, von Az mit xy. die Parallele
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fg zu Ay unci ziehen Ag \\ zu x-j^\ dann ist g ein Punkt von S^\

Die Spuren 2^% S'' schneiden sich in ^ und í)0 ist parallel zu P.

Die weitere Construction der Punkte pp^ ist bekannt. Man
zieht aá

\
\
zu 5Í^ und d^a

1
1 zur Tangente as des Punktes a der Curve

H, bis «ííž in « geschnitten wird. P geht durch a und wird von den

Geraden as, ad in den Punkten I, II getroffen, welche pp^ harnio-

nisch trennen. Der Halbierungspunkt n von pp-^ liegt auf ^ u. s. w.

8. Auf die Behandlung specieller Rotationsflachen und insbeson-

dere jener von der zweiten Ordnung hier náher einzugehen, halte ich

angesichts meiner dariiber vor Jahren publicirten Abhandlungen/) in

welchen die Contourcurven von allgemeinen Fláchen zweiten Grades

in centralen, klinogonalen und orthogonalen Darstellungen durch di-

recte Ermittelung senkrechter Axen bestimmt wurden, fiir vollig iiber-

fliissig. Bloss eine auf die Contourbestimmung einer Oberflache zweiten

Grades bezughabende Aufgabe soli hier erortert werden, weil sie in

theoretischer Hinsicht fiir die klinographische Axonometrie von emi-

nenter Wichtigkeit ist, und aus diesem Grunde bereits von mehreren

Autoren verschiedenartig gelost wurde; namlich: Aus den Projectionen

dreier conjugirten Kugelradien die wahre Lange des Halbmessers und

die Contour C der Kugel constructiv zu ermitteln.^)

Unter Zulassung schiefer Projectionsstrahlen konnen — infolge

des Pohlkeschen Fundamentalsatzes — die erwáhnten Projectionen

ox, oy, 02 der Richtung und Lange nach beliebig gewáhlt werden;

durch ihre Annahme ist die Projectionsrichtung vollstandig bestimmt.^)

Denken wir uns irgend zwei von den gegebenen Strecken z. B. ox,

oy — siehe Fig. 9 — als conjugirte Halbmesser einer Ellipse E

*) Fúr klinogonale Darstellung siehe insbesondere meiue Abliandlimg:

„Uber eine allgemeine Bestimmungsart der Brennpunkte von Contouren der

Fláchen zweiten Grades" Sitzb. der k. Akademie der Wissenscbaften Jalirg. 1877.

^) Eine sehr einfache Losung des Problems hat Herr Prof. A. Beck iu

Eiga in der Abbandlung: Uber die Fundamentalaufgabe der Axonometrie" ira

CVI. Bd. des Journals fúr reine und angewandte Mathematik gegeben.

^) Bei oi"th. Projection kann man bekanntlich bloss zwei von den Strecken

ox, oy, oz beliebig wáblen, z. B. ox, oy, da durch diese Wahl oz der Lage und

Lange nach bestimmt ist. oz fállt — der Lage nach — mit der kleinen Axe der

durch die conjugirten Halbdiameter ox, oy bestimmten Ellipse zusammen und ist

gleich der Excentricitát dieser Ellipse. Oder man kann, in gewissen Grenzen, die

Lángen der drei Strecken beUebig annehmen, ihre gegenseitige Lage ist hiedurch

bestimmt. Siehe diesfalls die licht^olle Darstellung in K. Eohn Tf, E. Papeeritz

treffiichem „Lehrbuch der darstellenden Geometrie" I. Bd., pag. 109.
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aufgefasst iind ilire Brennpunkte mit ff^ bezeichnet, so liabe ich in

der cit. Abliandlimg gezeigt, dass die Contourciirve C confocal ist

mit jener Ellipse, von welclier o/, os conjiigirte Halbdiameter sind.

Die Losiing der Aufgabe ist also einfach imd mit Hilfe der Chasles'-

sclien Construction der Brennpunkte einer Ellipse, die drnech zwei

conjugirte Halbmesser bestimmt ist, leicht dmxhftihrbar. Von x wird

die Normále auf oy gefallt und auf dieser xc^=ixdz=. oy aufgetragen

;

dann lialbiren die Axen von E die Winkel cod und (180— cod).

Die Brennpunkte ff-^ werden mit Hilfe eines durch die Punkte

cd gelegten Kreises, dessen Mittelpunkt ft auf der Nebenaxe von E
liegt, erhalten. Wird diese Construction nocli einmal und zwar ftir

die Ellipse mit den conjugirten Halbdiametern o/, os durcligefiihrt,

so erhalten wir die Brennpunkte FF^ der Umrissellipse C. Wir

fállen von /^ die Senkrechte auf o^, machen f-^g =-f-Ji =: os und

zeichnen die Halbirungsgeraden der Winkel goli und (180— goli).

Ein durch die Punkte gli gelegter Kreis, dessen Mittelpunkt v auf

der Nebenaxe der in Rede stehenden Ellipse liegt, geht durch die

gesuchten Brennpunkte. Zur weiteren Bestimmung der Umrisslinie

C genúgt die Bemerkung, dass die Contourgeraden eines jeden der

Kugel umgeschriebenen Cylinders Tangenten von C sein milssen.

Wenn wir also z. B. parallel zu oy die Tangenten an die Ellipse mit

den conjugirten Halbdiametern oíc, os legen, so werden diese auch C
bertihren. Von einer dieser Tangenten construiren wir den Fusspunkt

}e der auf sie von F gefállten Normále iV, die oy in n schneidet.

Gemass der erorterten Construction ist x\x normál auf iV, daher

der Fusspunkt ^ die senkrechte Projection von x auf dieser Geraden.

Ziehen wir si parallel zu oy^ d. h. projiciren wir s ebenfalls ortho-

gonal auf JV, so wird infolge des bereits wiederholt citirten Satzes,

von der Šumme der Quadrate zweier conjugirten Durchmesser der

Ellipse, ny. gleich sein der HyiDotenuse eines aus den Katheten w|,

ni construirten rechtwinkligen Dreiecks. Der Punkt % liegt auf dem

Scheitelkreise der grossen Axe aa^ der Ellipse C, folglich ist 05í =
Ort = ortj == Fh. Die kleine Halbaxe óh von C ist gleich dem ge-

suchten Kugelradius. Die grosse Axe hat die Richtung der senk-

rechten Projection des Projectionsstrahles und ^ oF}) ist gleich dem

Neigungswinkel des letzteren mit der Bildebene.

Die erorterte Aufgabe wird von den Geometern gewohnlich in-

direct — mit Beniitzung umgeschriebener Cylinderflachen — durch
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14 VII. Carl Pelz

vorhergehende Bestimmung zweier conjiigirten Diameter, oder eines Dia-

meters, der conjugirten Riclitiing und eines Pimktes von C, mit Hilfe

der Affinitat, gelost. Auch von diesem Gesichtspunkte aufgefasst,

lásst sich die Lósung einfacher, genauer und ubersichtliclier durch-

fiiliren, wenn man von der affinen Bezieliimg des Kreises zur Ellipse

keinen Gebraucli macht, dafíir aber die in Fig. 4 und 5 gelieferten

Constructionen in Betraclit zieht.

In Fig. 10 sei ox^ oy^ os ganz beliebig gegeben; man bestimme

ein conjugirtes Durclimesserpaar aa^, j3/3-^ von C.

Wir construiren zu íc, y die diametral gegentiberliegenden Punkte

íCp y^ und walilen os als Lage des Durchmessers aa^. Dann ist /3/3j

parallel zu x-Ji\ wobei y^y' \\ zu os und y''}i\\ zu xy^ gezogen wurde.

Sind — fíir xji als Projectionsrichtung — o|, ori die Projectionen

von oíc^, oy^ auf der Geraden oz^ so ist:

Oa^ ZZ. 0|^ -{- 07f -(- os'^ = 0£^ -\- os^,

die Lange oa ist daher gleich der Hypotenuse s^ eines aus den Ka-

theten oe, os construirten reclitwinkligen Dreiecks eo^.

Den rechten Winkel dieses Dreiecks bentitzen wir auch zur

Construction von o/3. Tragen ou =: ox auf die Katliete ož; auf und

durchschneiden aus s mit dem Rádius yu diese Katliete in y ; dann ist

oyzzo^zz 0/5-^

Hier geniigt es zu bemerken, dass os als Hypotenuse eines aus

den Katheten o|, 07] construirten rechtwinkligen Dreiecks, gleicb ist

dem halben (der Lage nacli) mit os zusammenfallenden Durchmesser

der Ellipse xx-^^ yy^^ woraus, durch zweimalige Anwendung des Satzes

von der Šumme der Quadrate zweier conjugirten Durchmesser einer

Ellipse, die Richtigkeit der Construction resultirt.

Aus, den conjugirten Diametern aa^, ^(i^ lassen sich die senk-

rechten Axen von C leicht bestimmen, Unter den vielen bekannten

Constructionen, welche die Aufgabe dieser Axenbestimmung lósen,

kann fiir den vorliegenden Fall die nachstehende als die zweckmás-

sigste bezeichnet werden.^)

') Siehe meinen Aufsatz: „Construction der Axen einer Ellipse aus zwei

conjugirten Diametern". III. Programm der Staats-Realschule in Teschen 1876,

pag. 9, Fig. 7 u. 8.
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Klinogonale Darstellung der Rotationsfláchen. 15

Wir erricliteii in o die Senkreclite auf aa^ uiid tragen oc =: oa

aiif; verbinden c mit i\ und beschreiben um c mit dem Rádius c/3

den Kreisbogen, bis c/3j in d geschnitten wird. Dann liat (id die

Riclitung einer — hier der grossen — Axe der Ellipse C. Diese Axe

sclineidet cd im Halbirungspunkte v der Strecke /J^íž und es ist: cv

gleich der grossen, v^^ =: vd, der kleinen Halbaxe von C.

Die Gerade ov ist die orthogonale Projection des Projections-

strables, vd der Kugelradius u. s. w.

Verlag der konigl. bohm. Gestllschafl der Wissenschaftcn. — Driíck von Dr. Ed. Grégr. Prag 1805.
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C.Pelz : Zurklinogonalen DarstellimgderRotaiionsflacheri.

Autor (lei in.Geselisdi dVvisser: s^diaii:. MsihemainaturwissCteselSSS.
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VIII.

Pásmo IX.

útvaru kídového v okolí ípu.
epinské podoll.

Sepsal enk Zahálka v Roudnici.

S 5 tah. a 3 ohr. v textn.

(Pedloženo dne 22, února 1895.)

1. Pehled orografických a geologických pomr epín-
ského podolí.

Stopovavše jednotlivá pásma kídového útvaru z ipské vyso-

iny do vysoiny Dubské, došli jsme na Mlnicku do dolního oddílu

Kokoínského dlu v okolí Mlnické Vrutice a Hlesebí. Divoce ro-

mantický Kokoínský dl, ve svém horním a stedním oddílu úzký

a sráznými pískovcovými stnami omezený, ztrácí na svém pvabu
již v okolí Lhotky a Hledsebí. Tu a tam zíme ješt vystupovati

blíže dna údolního mohutné kvádrové pískovce pásma VIII. — po

vyšších kvádrovcích náležejících pásmu IX., není tu již stopy. Však

u Hledlseb zmizí již v pravé stráni dlu i pilíe kvádrovce pásma

VIII. a u Vrutic, kde Kokoínský dl se rozvírá nejvíce do šíky,

nevidíme již ani po levé stran nápadn je vystupovati, a poslední,

slabé však jen stopy pískovc, nalézti lze ve stržích, úvozech a lo-

mech pod Hostinnou, jak jsme se o tom pi popisu pásma VIII. zmí-

nili. Píinou vymizení malebných tchto pískovcových skal jest zmna
faciová, která nastává tém ve všech pásmech zdejšího útvaru kí-

dového, sleduj eme-li je z vysoiny Kipské do vysoiny Dubské, ba

ona se stupuje až do oboru severoeských pískovcových skal na

úpatí Sudet. Ztrácejíce slinitých souástí a pibírajíce za to kemen-
ného písku mní se vrstvy petrograíicky v uvedeném smru vždy

víc a více. Proto mizí ponenáhlu i hrubozrnné kvádrové pískovce od

T mathematicko-pírodovdecká 1895, 1
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2 VIII. enk Zahálka

Kokoína ku Mlníku, vrstvy jejich mní se v jemné sliníte pískovce

deskovité, pozdji v písité sliny a vápence u samého ipu. Práv
v tch místech Kokoínského dlu, kde oividná tato zmna faciová

nastává, ústí do Kokoínského dlu epínský dl. Proto je žádoucno,

abychom ped návštvou labyiinthu pískovcových skal krajiny Koko-

ínské a ústední ásti vysoiny Dubské tohoto dlu blíže si po-

všimli.

epínským dlem oznaujeme v krajin mlnické dl, který

v délce 6 km. smrem asi východozápadním od epína (dno 218 m
n. m.) až po Kokoínský dl (dno 188 m n. m.) sahá. Má spád 57oo-

Prmrná šíka dna údolního obnáší as 100 m. Pi úpatí strmí sráz-

njší strán as 40 m nade dnem, pak se strán povlovnji zdvihají

do znané výše. Éepín, jenž zaujímá na Shonech 303 m n. m., zdvíhá

se 87 m nade dnem údolním. Protjší strá Libeská dosahuje na

vrchu Libni 299 m n. m. ili 83 m nade dnem dlu. Jeníchovská

strá dosahuje v Jeníchove 286 m n. m. to jest 98 m nade dnem

údolním, kdežto protjší strá dosahuje na vrchu Hostinné 280 m n.

m. ili 92 m nad týmž dnem dlu, Kepínský dl je však jen dolní

oddíl 15 Jem dlouhého dlu, jehož poátek padá až mezi Nebužely a

Velký Oujezd do výše 310 m n. m. Tam pi samé silnici Mšenské

vzniká ze dvou malých ale náhle hluboko se zarývajících roklí Husv
dl, smující ku JV. až mezi Zivonín a Chorušice (dno 240 m n. m.),

kdež má hloubky 60 m pod povrchem okolním. To jest vlastn horní

oddíl epínského dlu o délce 4"5 hm a spádu 15"56"/oo- Odtud až

mezi Kepín a Eadou (dno 218 m n. m.) je dl velmi klikatý celkem

asi smru JJV., zarývá se až 83 m pod nejvyšší strá v epín. Má
délku 4'5 km a spád 4*897oo- To je vlastn stední oddíl epínského

dlu. Po celé své dráze perušeny jsou strán epínského dlu vtšími

neb menšími roklemi pínými, z nichž nejvtší jest Jeníchovský dl.

Levá strá dlu prohloubena je blíže svého ústí soubžným údolím

Kouty mezi Raholinami a Hostinnou, nkolika pínými roklemi v Bo-

rech po obou stranách ediové Homole, pod Radouní a Zahájkem.

epínský dl mezi epínem a Kokoínským dlem, o nmž tuto

pojednati hodláme, má podobný ráz povrchový jako pilehlý Kokoín-

ský dl, proto jej ješt k Dubské vysoin poítejme. Má také svou

dležitost po stránce geotektonické, jak jsme již ve zpráv své „Geo-

tektonika kídového útvaru v okolí ipu" uvedli. epínským dlem
naznaena jest dislokaní ára smru ZV., kterou jsme nazvali e-
pínskou dislokací. Na dislokaci tu pišli jsme již v krajin mezi

Chlomkem a Mlnickou Vruticí, v prodlouženém smru epínského
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Pásmo IX. útvai'u kídového v okolí ípu. q

dlu. Vrstvy útvaru kidovélio ležící po levé (jižní) stran epínského
dlu mají mírný sklon SSZ. Pravá strana (severní) epínského podolí

perušena jest napí iistím Jenícliovskélio dlu. Mezi epínským,
Kokoínským a Jeníchovským dlem má tém pásma VIII. sklon 12'

k JJZ. Sklon ten uren je z trojúhelníka Debí, Kozlovec, Štampach-
Stemy, kde tém pásma VIII. vychází ve výši: 222-27, 225'!, 231-76

m n. m. S tím souhlasí též výchoz pásma VIII. od Debí až ku Je-

nichovskému dlu, který jde ku VJV., dle smru vrstev, a proto je

vodorovný (obr. 48.). Výchoz tém pásma VIII. ve stráni od Jení-

chovského dlu až pod Kepín se též nápadn od vodorovné polohy

neodchyluje. Bude to smr vrstev, jichž sklon nebylo však možno
zjistiti, ponvadž nám chybí výchoz tém pásma VIII. mimo e-
pínský dl ležícího. Západn od Jeníchovského dlu je sklon tém
pásma IX. 47*5' k JJZ., což vychází z trojúhelníka: Debí-Jeníchov,

Štampach-Stemy, Bonov-Nebužely, kde vrcholy trojúhelníka mají

výšku: 266, 280, 289 m n. m. Také východn od Jeníchovského

dlu jest sklon tém pásma IX. ku JJZ. však o velikosti 25-5', což

vyplývá z trojúhelníka: epín, Topolka, Kušálov, jehož vrcholy mají

výšku 277, 270, 287 m n. m. Srovnáme-li sklony nižších a vyšších

pásem útvaru kídového na jednom a témž míst epínského podolí,

jako ku p. sklon tém pásma VIII. se sklonem tém pásma IX. zá-

padn od Jeníchovského dlu, shledáme, že sice sklon míí u obou

ku JJZ, že však velikost jeho není stejná; u pásma VIII. obnáší 12',

u pásma IX. 47-5'. Píinou toho je ta okolnost, že pásmu IX. ve

smru SSV. na mocnosti pibývá. Rovnž pibývá v tom smru moc-

nost pásma IX. v okolí Repína a po levé stran epínského dlu,

jak to zejména (na obr. 49.) od Hostinné ku Homoli, totiž ku SSV.

znatelno jest.

Pi ústí epínského dlu shledáváme tatáž pásma útvaru kí-

dového jako v pilehlém Kokoínském dlu. Nejhlubší vrstvy pi
samém dnu náleží pásmu VI. Pásmo VIL jsme nedaleko odtud v Hle-
sebí nevidli celé, zde jest pístupno úpln až k základu. Následkem

mírného sklonu vrstev však mocnjšího spádu údolního dna, ztrácí se

brzy pásmo VI. pod zemský povrch. Výchoz pásma VII. udi^žuje se

pi úpatí až ku Jeníchovskému dlu, pak zmizí i toto pod dnem dlu.

Mocné pásmo VIII., které na Debí ve Skalkách, pi ústí epínského

dlu dosti vysoko nade dnem nlo, vroubí z poátku boky strání, za

Jeníchovským dlem až pod epín úpatí, až konen za mostem staré

silnice epínsko-Libeské zmizí poslední kvádrovce pode dnem dlu.

Pásmo IX. zaujímá nejvtšího místa, protože jest nejmocnjší a úpln

1*
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4 VIII. enk Zahálka

nad povrchem dna diilu vystupuje. Nejmladší pásmo našeho útvaru

kídového v okolí ípu — pásmo X. — zachováno jest jen v nej-

vyšších místech našeho podolí a to kol epína, Jeníchova, Hostinné

a Libn.

Mocné nevrstevnaté hlíny diluvialní kol Repína, Libn a Jení-

chova chrání co píkrov pásmo X, ped snadným vtráním a spla-

vením. asto nalézáme pod diluvialní hlinou vrstvu diluvialního štrku,

jenž složen jest z kousk slinitého vápence stmeleného blavým
mastným jílem slinitým. Jak štrk, tak i tmel jeho pochází z nej-

vyšších vrstev pásma X. Diluvialní hlína poskytující velmi úrodné

pozemky pokrývá nejen pásmo X., nýbrž prostírá se široce po vyšších

vrstvách pásma IX. ba mnohdy zahaluje i nejspodnjší vrstvy pásma

toho, ím se pibližuje až k úpatí Repínského dlu, jako jest to ku

p. pi cest Libeské, Za Vinicí, pod východním koncem epína.

Výminen sahá diluvialní hlína i pes pásmo VIIL jako to jest pod

nejjižnjším koncem Repína, kde nalezl v ní mohutnou stoliku od

Elephas primigenius pan uitel J. Jansa v epín. Z takové polohy

diluvialní hlíny lze souditi, že již za doby usazování se tchto hlín,

Repínský dl z vtší ásti ml svou podobu nynjší. Díve již

zmínná Repínská dislokace, jejíž vznik s velkou pravdpodobností do

doby tetihorní klásti lze, byla velmi nápomocna ku svádní dešo-

vých vod dle sklonu souklonných vrstev v místa, kde je ára dislo-

kaní, ím vymílání vrstev a prohlubování Repínského dlu nastalo.

etné rokle, ktoré rozrývají levou stranu podolí od Radoun až ku

Hostinné mají také smr SSZ., souhlasný se sklonem tamjších vrstev

útvaru kídového.

Alluviální náplavy, zvlášt pískové, pokrývají dno dlu neb po-

stranních údolí a roklí, jakož i etné strán v nich, zahalujíce vrstvy

útvaru kídového.

Vyvelé horniny prorážející útvar kídový v Repínském podolí

zastoupeny jsou ediem a ediovým tufem.

V Borech mezi Hostinnou a Libní vystupuje mezi dvma hlu-

bokýma roklema pi cest Byšické kopec zvaný Homole. Ve vrcholu

jeho vystupoval ped léty pevný ernošedý edi. Když na pítom-

nost edie tohoto upozornil pan uitel J. Jansa z Repína, byl vybírán

pevný edi pro štrk na silnice až do hloubky asi 30 m, i povstala

po vybrání jeho obrácen kuželovitá dutina. Stny této dutiny posud

se skládají ze sloupovitého edie. Sloupy tyto sotva delší jednoho

metru jsou kolmé ku stnám dutiny kuželové a ve styku s písitým

slínem, jenž ediovou Homoli objímá. Zbylý edi jest kehký, proto
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nevybírán pro štrk. Ve styku s ediem jest slin málo zmnn. Jest

též kehí i ponkud do žlutá zbarven. edi obsahuje veliké množ-

ství augitu ve sloupkách deskovitých 1 až 5 mm dlouhých, s plochami

ogPoo.oo P.P. Také vápenec v kulikách o prmru až 5 mm je

hojný. Vápenec i augit vtrají blíže povrchu a barví edi v šedý,

žlutý až rezavý. Písitý slin pi vrcholu Homole náleží souvrství c

pásma IX. zdejšího útvaru kídového.

t/ Homole. S.

Prúe^^ Homolt u.RepzrhcL

.

Zajímavé jest vyskytování se ediového tufu v epínském dlu,

na nž upozornil mne pan uitel J. Jansa. ediový tuf tvoí žíly

svislé vypliiující rozsedliny v útvaru kídovém smru JS. Jedna z tch
rozsedlin nalézá se v lomu jižn pod epínem. Jdeme-li z Éepína po

silnici do dlu, odbouje ze silnice cesta na východ pi dolním konci

obce pod . d. 194. u kížku. Odmíme-li od kížku dle této cesty

úseku 70 m dlouhou a na tuto pak kolmou poadnici 30 m k se-

veru, octneme se u tufové ediové žíly v lomu, ve kterém se do-

bývá ku stavb písitý slin pásma IX. a. v mocných stolicích. Tuf

jest fialov ervený, mkký, takže se krájí nožem jako jíl. Vystaven

dešti, rozpadává se v bláto velmi snadno. iní dojem tuf, jaké spa-

tujeme v údolí Bly v eském Stedohoí. Tufová žíla jest na svém

výchozu 0'6 m široká, dále do skály, k severu, se zužuje tak, že ve

vzdálenosti 3 m jest jen 0*3 m široká. Dále k severu nebylo možno

žílu tufovou stopovati. Ve smru svislém pístupna byla do výše 3 m.

Vyvení ediového tufu mlo patrný vliv na sousední horninu. Nebo
pi samém tufu jest písitý slin zdejší zbarven do ruda až do vzdá-

lenosti 1 neb 2 cm. Za tímto pak jest písitý slin ješt do vzdále-

nosti 8 cm zbarven hndožlut. Teprve za touto obrubou jest slin
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neporušený barvy šedé jako v celém lomu. V rudém i hndožlutém

promnném písitém slinu, který svou barvou jako obruba žilu tu-

rovou sprovází, nalézaji se nepravidelné pecky svtlejšího slinu písi-

tého, který v kyselin ve. Pecky obaleny jsou 1 až 3 mm silnou

tmavohndou železitou krou. Tato kra a promnný písitý slin

v kyselin více nevou. V jedné ze jmenovaných pecek písitého slinu

nalezl jsem Volu quinquecostatu Stol.

Z

^^^^^^ Vio r>^--^ei.

Ndrys iíly z ediového tttfvt

u Hepinu .

CÍ. = cedicovy tuf. pS~ písiiy shn. pp.S-it^iprominen^

.

S

^J,
p.S.

J

IXa.

^Q-6n<-

Vodorovný rez tí^ze xíly.

Podle pana uitela Jansy nalézá se podobná žíla ediového

tufu smru JS nedaleko od pedešlé na západ. Jdeme-li po silnici od
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Pásmo IX. útvaru klidového v okolí ipu. 7

nejjižnjšího konce epína na jih, otáí se sihiice v pravém úhlu na

západ. Od tohoto ohybu 40 m na západ má se nalézati rozsedlina

s ediovým tufem. Proráží zde nad silnicí nejvyšší ást kvádrovce

pásma VIII. a na nm spoívající písité sliny pásma IX. a. Když

jsem r. 1894 s panem uitelem Jansou místo to ohledal, bylo ssuti-

nami úpln zahaleno.

Vytknutými temi erupcemi sotva bude poet jejich vyerpán.

Západn pod obcí Hostinnou ve výši 257 m n. m. pi cest do Ml-
nické Vrutice nalézají se pi hlubším kopání velmi pevné a stvrdlé

desky glaukonitického vápnitého slinu z pásma X. a., z nichž mnohé

jsou velmi porovité. Tyto utvrdlé sliny iní dojem slín, jaké nalé-

záme v blízkém kontaktu s ediem. Hned vedle tohoto nalezišt jsou

sliny pi povrchu zase v jíl rozpadlé a dále od povrchu týchž vlast-

ností jako všude jinde v okolí zdejším.

2. Petrografie.

Horniny v pásmu IX. epínského podolí náleží písitým slínm,

vápencm a pískovcm.

Písité sliny. V erstvém lomu, dále od povrchu jsou šedé,

lámou se ve stolice až 1 m mocné, jak to vidti v lomech pod Ée-

pínem a nad mostem pi staré silnici k Libni. Na povrchu se rozpa-

dávají v tení desky a mají-li více glaukonitu neb pyritu, žloutnou.

Pi ústí epínského dlu, ve stráni Jeníchovské, zvlášt ale Hostinnské,

pevládají v pásmu IX. písité sliny, V nejhlubším souvrství a. pásma

IX. jakož i v souvrství c. udržují se tém v celém dlu. Nkde
jsou sliny tyto velmi písité zejména tam, kde jsou na pechodu

v pískovce. Tak jest tomu v nejspodnjší ásti souvrství . v nmž
pibývá od západu k východu vždy více písku, takže pod epínem
a Libní ve velmi slinité jemnozrnné pískovce pecházejí.

Hruhosmné písité sliny. Jsou nejmén zastoupeny v pásmu IX.

Obyejn v souvrstvích c. a d. Pod Libní a v epín pechází ve

slínitý hrubozrnný pískovec na povrchu sežloutlý neb zrezavlý.

U Hostinné obsahuje v sob nepravidelné blavé partie vápnitjší.

Kemitý vápenec. Jest jako v jiných pásmech i zde vrným
prvodcem písitých slín. Jeho lavice pevné a tvrdé nejsou v erstvém

lomu na prvý pohled od písitých slín k rozeznání. Po bližším ohle-

dání rozeznáme jej však nejen dle tvrdosti, ale i dle tmavší, modravé

barvy od šedého mkího písitého slinu. Na povrchu zemském se

ovšem pozná na prvý pohled tím, že z oboru snadno zvtrajících

»
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vrstev písitého slinu vynivá v pevných lavicich. Na povrchu mni
svou modravou barvu v šedou. V oboru souvrstvi c, zídka v jiném

objevují se ve vrstvách písitého slinu vedle vrstev kemitého vá-

pence též ojedinlé pecky neb koule kemitého vápence. Na stráních

aneb v úvozech snadno koule takové vypadávají. Kde vrstvy písitých

slín pecházejí v pískovce, tam také v nich obsažené kemité vá-

pence stávají se písitjší a mní se ve vápnité pískovce velmi pevné

a tvrdé.

Pískovce. Rozšíeny jsou hlavn v souvrství h. Jsou rozmanité.

Jemnozrnné šedé velmi slinité pískovce jsou na povrchu deskovité.

Šedé neb žluté drobnozrnné aneb hrubozrnné pískovce mají velmi

chudý slinitý tmel; vystupují jako holá skaliska neb v souvislých

stnách z povrchu jsouce rozdleny v mocné kvádry. Chudý tmel

jejich snadno se vodou vylouží a kemenná zrnka jejich od sebe se

oddlují. Ve vyšší poloze hrubozrnných pískovc souvrství h. objevují

se místy jako hrách velká zrna kemenná roztroušená. Pod Libní

a epínem soustedna jsou zrna ta ve vrstv jediné ve velkém

množství, takže tvoí slepenec. V nejvyšší ásti souvrství h. pod Ho-

stinnou nalézáme písité sliny s kemitými vápenci. Dále odtud ku

Libni pibývá tmto vrstvám kemitého písku tou mrou, že se mní
v pískovec jemnozrnný. Pískovec tento nevystupuje ješt kvádrovit,

nýbrž jest na samém povrchu v nápadn žlutý písek rozpadlý jako

ku p. pi cest Byšické pod Homolí aneb pi silnici k Jeníchovu.

Ješt dále na východ ku epínu a Libni pibývá pískovcm tm
drobných zrnek kemenných a již poínají se objevovati tu a tam

v holých skaliskách kvádrového pískovce. Když konen pod Repínem

a Libní pibudou pískovcm tm i hrubá zrna kemene, pak poínají

se objevovati v souvislejších tarasech kvádrových.

3. Stratígrafíe a palaeontologie.

Pásmem IX. v okolí ípu nazýváme ono pásmo, které zaujímá

polohu mezi starším pásmem VIIL a mladším pásmem X. Chceme-li

vymeziti celé pásmo toto v epínském podolí, teba zjistiti pesn
uvedený jeho základ i patro.

O základu pásma IX.

Bylo již na jiném míst dokázáno, že vyšší ást pásma VIIL

sledována jsouc z okolí Roudnice podle Labe ku Sttí pechází nad

Šttím ponenáhle ve kvádrový pískovec. Tento kvádrový pískovec
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stopovali jsme zárove s ostatními pásmy podle etných strání jednak

pes Libchov k Tupadlm, jednak do Mlnická až do dolního oddílu

Kokoínského dlu a stanovili tak, že jest kvádr tento spodním ili

prvým Kokoínským kvádrem. Poslední popisy kvádrovce pásma VIII.

vztahují se ku západní stráni Hostinnské výšiny, východn od Ml-
nické Vrutice^) a ku stráni nad Hlesebí^) pod Vystrkovem. Nalezišt

tato jsou po obou stranách ústí Repínského dlu. Kvádrovec pásma

VIII, ili prvý Kokoínský kvádr vystupuje pod Vystrkovem v holých

souvislých skalách na povrch a lze jej stopovati až do Skalek v Debí,

to jest až na pravou strá pi ústí Repínského dlu.

Zde má pásmo VIII. následující složení a polohu:

Pásmo IX. 34*46 m nade dnem údolí. 222-27 m n. m.

[ 11. Kvádrový pískovec drobnozrnný nahoe hrubozrnuý, šedý ^

neb žlutý . . . 10-80 ml
10. Kvádrový pískovec hrubozruný šedý neb žlutý ..... 1-80 „

f"

16-2

9. Kvádrový pískovec drobnozrnný šedý neb žlutý .... 4-32 „ J

f>- 8. Pevná lavice bílého pískovce 0-22 „ |

7. Pískovec chudý tmelem, žlutavý na povrchu v písek roz-

padlý 0-86 „

6. Pískovec pevnjší šedý 0*11 „

5. Pískovec slinitý jemný sypký šedý 1-94 „

4. Velmi písité sliny šedé s lavicí kemitého vápence . . 2-16
„

3. Pevná lavice kemitého vápence šedého 0*22 „

2. Písitý slin šedý . • . . . 1-08 „

1. Písitý slin hrubozrnný • . . . 0-86 „

Pásmo VIL 10-81 m nade dnem údolí. 198-62 m n. m.

Odtud pozorujeme celé pásmo VIII. na východ až ku Jeníchov-

skému dlu. Za Jeníchovským dlem, pod Bednící, ztrácí se již pod
povrchem spodní ást pásma VIII. složená z jemných pískovc, z pís-

itých slín a kemitých vápenc a pod Hrašticí a Pustou Vinicí již

jen svrchní ást, totiž kvádrový pískovec, v úpatí strán vystupuje.

Zde se láme jako pevný a trvanlivý kámen ku stavb. Vzdoruje v-
trání i když dešti po dlouhý as je vystaven, kterouž vlastnost jinde

u kvádrovce toho jsme nenalezli. Pod epínem u mostu Starolibeské

silnice, ztrácí se konen pod povrch zemský i nejvyšší kvádrovec

pásma VIII. následkem výstupu dna údolního. Proti mostu má násle-

dující polohu:

7-45

^) Pásmo VIII. útvaru kídového v ok. ipu. Vstník Kr. es. Spol. Nauk
1893. K tomu profily obr. .84. a 41.

2) Tamtéž. K tomu profily obr. 35. 37. a 41.
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Pásmo IX. 5-91 m nad mostem. 221*91 m n. m

Pásmo VIII. Nejvyšší ást kvádrového pískovce s chudým tmelem, 1

drobnozrnný, šedý neb zažloutlý 1-4 m I

> 5*91 m
AUuvialní písité náplavy zakrývají kvádrový pískovec .... 4-51 „ I

Dno epínského dlu. Most staré silnice Libeské. 216 m n, m.

Podobn jako na pravé stran, vychází pásmo VII. i po levé

stran epínského dlu. Od zmínného mostu pes Bory do Raholin,

pi em je asto porostem lesním kryto a pak ve stráni pod obcí

Hostinnou. Nad mostem má takovou polohu:

Pásmo IX. 5'85 m nad mostem. 221'85 m n. m.

Pásmo VIII. Nejvyšší ást kvádrového pískovce drobnozrnného, šedého
neb zažloutlého 5-85 m

Dno epínského dlu. Most staré silnice Libeské. 216 m n. m,

V Raholinách jest pásmo VIII. valn lesy pokryto. O jeho po-

loze nejnižších vrstev pouuje nás však pedce následující proíil dle

cesty z Debí k Raholinám:

Nejvyšší bod cesty hostinnské v Raholinách. 203-88 m n. m.

p I 2. Pískovec slinitý hrubozrnný šedý 0-60 1 . _„

.=§1 1. Písitý slin šedý 1-19|

202-09

o <

Ph

8. Pískovec slinitý hrubozrnný šedý rhynchonellový 2-38'

Obsahuje: Vola quinquecostata (h), Rhynchonella plicatilis (h),

Fucoidy (vh).

7. Pískovec slinitý šedý na povrchu rozdrobený 1-19

6. Poloha nepístupná pískem s hry splaveným pokryta .... 1-19

5. Pískovec slinitý šedý málo pístupný 1-19

4. Pískovec slinitý drobnozrnný jako 3. na povrchu rezavý 1-19 m\
mocný s Rhynchonellou plicatilis. ! ^,^„

3. Pískovec slinitý drobnozrnný šedý 1-19 m mocný s Rhynchonellou i

plicatilis a Fucoidy. )

2. Pevná lavice pískovce vápnitého bílého 0-21

1. Písitý slin šedý 2-38

: 191-38

5^ í Písitý slin šedý (0-88) s pevnou lavicí kemitého vápence
"'

l nahoe (0-31) 1-19

,11 . Náplav písitý zakrývá hlubší vrstvy útvaru kídového a
AUuvium.

^yjfiuje dno údolí 2-38

Dno epínského dlu poblíž svého ústí do Kokoínského údolí pod
Debí 187-81 m n. m.

1) Ponvadž vrstvy ku epínskému dlu se skloují, jest skutená moc-

nost pásma VII. menší nežli 10-71 m. íslo 10-71 m jako každé jiné v profilu

znaí výSku jakou zaujímá výchoz pásma a tato výSka jest jen tehdáž rovna

mocnosti pásma, jsou-li vrstvy vodorovné. Pi nepatrném sklonu se vý^ka pi-

blížené mocnosti rovná.
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Pod Hostinnou nalézáme pásmo VIII. ve vtší výši, což porov-

náním základu jeho se základem v pedešlém profilu na jevo vychází.

To se také shoduje s popsaným sklonem zdejších vrstev.

Pásmo IX. 231-35 m n. m.

I

Kvádrový pískovec nahoe hrubozrnný, dole drobno-
]

„ zrnný
^"42S-79 m

Souvrství písitých slín, kemitých vápenc a pí-
[

skovc 15-79 „ J

Pásmo Vn. 207-56 m n. m.

Popis zevrubný jednotlivých vrstev pásma VIL i VIII. v tomto

profilu uvádíme níže.

Ze severní strán Hostinnské picházíme na západní strán, vý-

chodn od Mlnické Vrutice, kdež jsme již pásmo VIII. popsali (Pásmo

VIII. útv. k. v ok. ipu).

Pásmo VIII. uloženo jest na pásmu VIL, jak jsme uvedli již

v profilu pod Raholinami a mimo to popisem jeho složení i polohu

v profilu v severní stráni Hostinnské a v profilu cesty v Debí, ímž
doplní se dívjší studia naše o tomto pásmu v Hlesebí (Pásmo VIL
utv. k. v okolí ípu. Z profil obr. 35.. 37. a 4L).

O patru pásma IX.

Patrem pásma IX. je velmi charakteristické souvrství a. pásma

X. (Viz: Pásmo X. útvaru kid. v ok. Ripu). I zde složeno je

z glaukonitického vápnitého slinu a chová místy též tenké vrstviky

hrubozrnného pískovce. Význaná jsou v nm též ojedinlá hrubá

zrna kemenná, která nkdy i velikosti hrachu dosahují a barvu ze-

lenavou asto mají. Nesmírné množství tmavozelených až erných

úlomk spongií, hladkých jader gastropod a Ai^c. i vápencových

ostreí nalézáme všude, kde souvrství to na povrch vychází. Mocné

diluvialní hlíny pokrývající pásmo IX., zakrývají též souvrství X. a.,

pec však odkryto je souvrství to na nkolika dležitých místech ve

styku s nejvyššími vrstvami pásma IX. Jedno takové místo popsali

jsme již pod Hostinnou. Druhé nalézá se pi cest vedoucí od SZ.

konce obce Libn pes vixh Libe na silnici epínsko-Libeskou.

Místo to má výši as 180 m n. m. blízko lesa. Tetí nalezišt je pi
staré silnici epínsko-Libeské, SZ. od Libn v místech, kde odbo-

uje cesta vozová do dlu k lomm ve výši 279 m n. m. tviié na-

lezišt jest ve Hraštici, 1 lem na JZ. od Éepínského kostela, ve hlu-

bokém úvozu ve výši 273 m n. m. Páté nalezišt ornicí ki7té a pouze

náhodou pi kopání jámy pro kompost odkryté jest pi jihozáp. konci
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Kepína „Za humny" na stráni pod . d. 125. ve výši 274 m n. m.

Šesté nalezišt jest na jihu od Jeníchova, pi silnici ve výši 250 m
n. m. Palaeontologických pomr tchto naleziš povšimneme si ješt

v následujících profilech.

Nad souvrstvím X, a. následují souvrství b, c, d. pásma X.,

která z vápnitých slín a slinitých vápenc jsou složena. Vápnité

sliny nadržují vodu, proež obce podolí epínského : Repín, Jeníchov,

Hostinná, Libe (podobn Radou a Vtelno) založeny jsou v oboru

tohoto pásma. Z pevných, velkých a rovných desek shnitého vápence

bílého, který tu sluje Midlák provádí se stavby. Na epín, kde

kidlák mocnou diluvialní blinou je pokryt, teba k vli dobývání

kidláku hloubiti ve hlín jámy až ku kidláku, naež se ve vodo-

rovných chodbách kámen vybírá. Palaeontologických pomr souvrství

vyšších pásma X. povšimneme si ješt pozdji.

O souvrstvích pásma IX.

Pásmo IX. v Bechlín u Roudnice vykazuje v dolní ásti 6 m
slinitých jíl modrých, pak 2 m šedých slinitých jíl a nejvýše 2 m
písitých slín; úhrnem 10 m mocnosti (Pásmo IX. útv. k. v okolí

Ripu.). Od Roudnice ku Mlníku stává se však pásmo IX., jak již

popsáno, písitjší a písitjší. Tak na Chlomku u Mlníka je pásmo

to složeno v dolní ásti z písitých slín, které se stídají s kemi-

tými vápenci, výše jsou hrubozrnné písité sliny. Mocnost pásma celého

obnáší tu již 14 m Nad Vruticí Mlnickou, západn od Hostinné, kde

jsme pozorováni naše ukonili, složena je též dolní ás pásma IX.

z písitých slín a kemitých vápenc, výše z velmi písitých slín,

které iní pechod v jemnozrnné slinité pískovce a na povrchu v písek

jsou rozpadlé. I tyto chovají lavice kemitých vápenc. Nejvyšší vrstvy

tvoeny byly hrubozrnnými písitými sliny. Výška povlovn sváženého

výchozu tohoto obnášela zde 18 w, mocnost však bude o nco vtší,

an vrstvy ku SSZ se skloují.

Pejdeme nyní ze západních strání Hostinnské výšiny na strá

severní. Tím picházíme zárove v levou strá epínského dlu. Vrstvy

útvaru kídového pístupny jsou nejlépe v cest, která z údolí „Kouty"

vstoupá z poátku povlovn až ku kižovatce (214 m n, m,), pak

píke až ku pláni lesní, též „Kouty" zvané, západn pod obcí Ho-

stinnou. (Obr. 44.) Profil dle jmenované cesty jeví se s hry dol

takto

:
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Pásmo X. Souvrství a. Pi cest z Hostinné do Vriitic. 257 m n. m.

X

j f
Hrubozrnné písité sliny šedé na povrchu zažloutlé s bílými vápni-

'' '\ tjšími partiemi • 3"42

253-58

[ Pískovce velmi slinité drobnozruné šedé na povrchu rezavé s pev-

c.l nými peckami šedého velmi písitého kemitého vápence takka
[ vápnitého pískovce 3'42

250-16 —
Velmi písité sliny s velmi písitj'mi kemitými vápenci. Obojí

barvy šedé a tvaru deskovitého 8-55

241-61

[ Písité sliny šedé stídají se s lavicemi kemitého vápence šedého.
a.l Místy je kem, vápenec uložen v podob pecek a je velmi

[ etný . 10.26
231-35

Í15. Kvádrový pískovec hrubozrnný šedý neb žlutavý zakonen v nej-

vyšší ásti velmi hrubozrnným pískovcem, jehož zrna etná ve-

likosti hi-áchu dosahují 4-0

14. Kvádrový pískovec drobnozrnný bílý neb šedý 4-0

13. Pískovec drobnozrnný deskovitý, na povrchu rezavý, v písek
rozpadlý, stídá se s pevnjšími lavikami téhož pískovce . . 1-0

12. Velmi písitý slin šedý • . . 0-5

11. Kemitý vápenec modravý na povrchu šedý, pevná lavice ... 0-2

10. Velmi písitý slin šedý deskovitý 1-3

9. Kemitý vápenec šedý, pevná lavice 0*3

8. Písité sliny šedé, deskovité 2-0

7. Pískovec chudý tmelem, bílý, sypký na povrchu, pevnjší než 5. 0-2

6. Pískovec slinitý drobnozrnný', žlutý, tence deskovitý . . . . 0-4

5. Pískovec chudý tmelem, žlutav rezavý, velmi sypký, jemný,
Fukoidový 0-1

4. Písité sliny šedé, lámající se v pkných deskách 3-35

Kižovatka 214 ?re n. m,

3. Velmi písitý slin na povrchu zažloutlý, dále od povrchu šedý.

Láme se dále od povrchu v pkných deskách jako 4 1-07

2. Velmi písitý slin šedý na povrchu rozdrobený 1-07

1. Naplavený písek zahaluje vrstvy. Pouze stopy kemitého vápence
lze pozorovati 4-30,

207-56

r 9.

8.

h-í

|-> 7.

O. 6.

5.

4.
Ph

3.

Pískovec slinitý hrubozrnný, šedý, rhynchonellový 1-07

Pískovec slinitý drobnozrnný, zažloutlý neb šedý, rhynchonellový
s písitj'mi lavicemi kemitého vápence šedého též s Rhynchonellami 1-07

Pískovec slinitý šedý, rhynchonellový 1-07

Písitý slin šedý 0-64,
^^

Hrubozrnný písitý slin šedý deskovitý 0*32

Písitý slin šedý v pkných deskách 1-29

Nepístupné, splaveným pískem ukryté vrstvy 0-96

Písitý sJín šedý s dvma lavicemi kemitého vápence .... 1-07
'|

4- 1. Písitý slin šedý v pkných deskách . 1-071

Nejnižší místo cesty hostinnské v údolí Kouty, SZ. od Hostinné . 199 m n. m

Ve vrstv 5. pásma VIL jest

:

Lima multicostata Gein., velké, (li)

Rhynchonella plicatilis Sow. (h)

Spongites saxonicus Gein. (zr)

Fucoides (h).
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Ve vi'stv 6. pásma VIL:

Ehynchonella plicatilis Sow. (h)

Fucoides (vh).

Ve vrstv 7. pásma VIL:

Rhynchonella plicatilis Sow., v chomáích (vh)

Spongites saxonicus Gein. (z).

Ve vi^stvách 8. pásma VIL:

Lima multicostata Gein. (z)

Vola quinquecostata Sow. sp. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow., v chomáích (vh)

Fucoides (vh).

Ve vrstvách 9. pásma VIL:

Vola quinquecostata Sow. sp. (h)

Exogyra conica Sow. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow., v chomáích (vh)

Fucoides (vh).

Rhynchonelly dosahují v tomto pásmu velkých rozmr.
Vrstva 5. pásma VIII. jest úpln propletena tenkými co brk

Fucoidy.

Ve kvádrovci 15. pásma VIII. jsou 1 m od dola:

Lima multicostata Gein. (z)

Vola quinquecostata Sow. sp. (z).

V souvrství c. pásma IX, jsou vemi hojné Fucoidy.

V nejvyšší ásti souvrství d. pásma IX. je Rhynchonella pli-

catilis Sow.

V souvrství a. pásma X. nalézají se vedle již uvedených zka-

menlin (Viz pásmo X. Hostinné.) ješt tyto:

Actinocomax Stehlensis Fr. [v] (vz)

Mitra Romeri Orb. [g] (z)

Acteon ovum Duj. [g] (z)

Area subglabra Orb. [g] (z)

Exogyi'a conica Sow. [g] (vz)

Serpula gordialis Schl. [v] (vh)

Plocoscyphia. [g] (z)

Camerospongia monostoma Rom. [g] (vz)

Verrucocoelia vectensis Hinde [g] (vz).

Ze souvrství X. d., které jsme byli již díve popsali (Viz

Pásmo X.) uvádí Fric*).

*) Priesener Schichteu. S. 34. 35. Stud. im Geb. d. bOhm. Kreideorm. 1893.
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Oxyrhina angustidens.

Osmeroides. Šupiny.

Cyclolepis Agassizi.

Dercetis?

Aptychus.

Inoceramus Cuvieri.

Pecten Nilssoni.

Anomia.

Ehynchonella (cf. pisum).

Callianassa brevis.

Stenocheles.

Holaster.

Micraster.

Sequoia Reichenbachi.

Confervites fasciculatus.

Také zde na poátku Repínského dlu jsou si vrstvy pásma IX.

ješt dosti podobny; skládají se hlavn z písitých slín, z nichž vy-

nívají pevné lavice kemitých vápenc. Nejvyšší vrstvy pásma IX.

liší se tak jako všude, i zde od hlubších svými hrubozrnnými písi-

tými sliny obsahujícími blejší vápnitjší místa. V tomto nejvyšším sou-

vrství, které obsahuje nápadnou Rhynchonellu plicatilis poznáváme nej-

vyšší souvrství pásma IX. v epínském dlu, které pod souvrstvím

X. a. vystupuje a bohato jest Rhynchonellami. Poznamenáváme je

s d. Pi bedlivém prohlédnutí vrstev pod souvrstvím d. ležících shle-

dáme však pedce malé rozdíly ve složení petrografickém. Nejspod-

njší vrstvy a., jsou jako nad Vruticí složeny z obyejných písitých

slín s lavicemi kemitého vápence. V takovém složení nalézáme je

v celém epínském dlu. Nad souvrstvím a. jsou sice též písité sliny

s kemitými vápenci, však oboje jsou mnohem písitjší. Vtší rozdíl

petrografický mezi souvrstvím « a shledáme dále na východ. Mezi

souvrstvím b. a d. jsou vrstvy tak písité, zeje velmi slinitými pískovci

nazvati mžeme. V tomto souvrství c. jest také kemitý vápenec velmi

písitý a objevuje se též v ojedinlých peckách neb koulích jako to

uvidíme v souvrství c. pod Libní a v Éepín.

Mocnost pásma IX. ve vytknutém profilu bude obnášeti o nco
mén, než jeho výška 25'65 m; zaujímá pak výšku nadmoskou

231•35—257 m.

S jednotlivými souvrstvími pásma IX. i jeho základu setkáváme

se v téže podob pi cestách, které od severního konce obce Hostinné

na západ, sever a východ se svažují. Mezi vrchem Hostinnou a Vy-
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16, VIII. enk Zahálka

sokou Libní zakryty jsou vyšší vrstvy pásma IX. mocnou cliluvialní

hlínou, zvlášt u Harbaska. Splavený písek z vyšších vrstev pásma IX.

zakrývá tu více tam mén výchozy vrstev útvaru kídového ve strá-

ních Raholin, v Kloukách, v Borech i v Babin, pec však v úvozech

cest pkné profily vrstev jsou odkryty, zejména v Borech, po obou

stranách ediové Homole. Pozorujeme-li blíže petrograíické pomry
pásma IX. ve vytknutých stráních, shledáváme, že souvrství a. z-
stává nezmnno, souvrství h. však písitjším se stává tak, že v Bo-

rech již v pískovec je promnno; však pískovec ten není ješt kvá-

drovým. Spodní vrstvy souvrství h. jsou ješt deskovité, velmi slinité

a jemné pískovce, také vynívají z nich pevné a tvrdé lavice kemi-

tých vápenc a i v tch vidíme píbytek písku a mnohé z nich iní

dojem vápnitých pískovc. Nejvyšší poloha pásma IX. se prozrazuje

v Borech co rezavý písek, který povstal zvtráním pískovce drobno-

zrnného se slinitým tmelem. Souvrství c. jeví se složeno z písitých

slín a kemitých vápenc, kdežto nejvyšší souvrství d. v Borech

i v Babin v pískovec slinitý deskovitý, dosti hrubý, se promuje,

následkem pibývání hrubých zrn kemenných. V té podob s hoj-

nými Rhynchonellami plicatilis nalézáme jej nad Babinou pi cest

1500 m na západ od Libn, kdež pod souvrstvím X. a. na povrch

vychází. Proíil dle cesty Byšické z Repínského dlu k Homoli jeví

se takto:

Vrchol Homole as 263 m n. m.

><í

I Písitý slin šedý s keniitým vápencem. Dává dobrou pdu lesní a
j

^*
j

bývá lesním porostem zakryt as 12 jm

!2.
Pískovec drobnozrnný slinitý, žlutavý, na povrchu v žlutý neb
rezavý písek rozpadlý.

1. Velmi slinité deskovité pískovce šedé s kemitým vápencem neb
vápnitým pískovcem. 1 -|- 2. =z as 16 m.

a. Písité sliny šedé stídají se s kemitým vápencem . . . as 12 m
j

Pás. VIII. Kvádrový pískovec šedý neb žlutavý 11 in

Dno Repínského dlu. 206 m n. m.

Mocnost souvrství a. jen málo se zvtšuje pi postupu našem

od západu k východu. Za to však mocnost souvrství h. se tém zdvoj-

násobuje a ješt vtší mrou roste souvrství c. a íž., jak nás o tom

pouuje proíil obr. 45. od mostu v Éepínském dlu, podle staré sil-

nice na Libe, doplnný velmi pkn odkrytými vrstvami v roklích,

lomech a v úvozech cest na východ od silnice, pod Libní a Radouní.
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Temeno vrchu Libe. 299 m n. m.

Diluvium žlutá hlína „ervenka" s cicváry

297

as 2 m

X
kryté žlutou diluvi-

alní hlínou

d. Slinitý vápenec bílý „kidlák

h. c. Vápnité sliny modravé vodu

a. Vápnitý slin glaukonitický s hrubšími zrnky kemene
279

." . . . . 1

nadržující j

1.1
18

X

Ph

d.

{:

Slinitý pískovec hrubozrnný šedý po zvtrání žlutý až
rezavý 5

Hrubozrnný písitý slin šedý s pevnjšími lavicemi téhož 4

268-9

•85 I

•25
j

í 3. Písité sliny šedé drobivé stídají se s pevnými lavi-

cemi kemitého vápence šedého, které na povrchu

I
v koule se oddlují. Také tvoí kemitý vápenec oje-

j dinlé pecky kulovité 12-65 >

I
2. Šedé písité sliny 0^74

|

I 1. Šedé hrubozrnné písité sliny 0"32 I

255^19 — ^

M

( 13. Pískovec chudý tmelem, žlutý, velmi kehký . . ^ . . 0^53 \

12. Pevná lavice pískovce blavého 0-11

11. Kvádrový pískovec s chudým tmelem, drobnozrnný, šedý
neb žlutý 2-34

10. Týž pískovec s hrubými jako hrách zrny kemene . . 0-21

9. Kvádrový pískovec s chudým tmelem, drobnozrnný, šedý

^ neb žlutý 6-59

8. Šedý kemitý vápenec 0-21

7. Velmi slinitý pískovec šedý 1-38

6. Šedý kemitý vápenec 0*21

5. Velmi slinitý pískovec šedý kehký 0-74

4. Šedý kemitý vápenec 0-21

3. Velmi slinitý pískovec šedý, kehký 3-27

2. Pevná lavice slinitého pískovce šedého 0-21

1. Slinitý pískovec šedý, jemnozrnný 4-57

234-61

U

2. V erstvém lomu mocné stolice písitého slinu šedého
s pevnjšími lavicemi kemitého vápence šedého neb
zamodralého, který s písitým slinem splývá v jednu
stolici 6-38

1. Písitý slin šedý s pevnjšími lavicemi téhož 6.38

221-85

= j Kvádrový pískovec drobnozrnný, šedý neb zažloutlý, jehož nejvyšší

I
ást vystupuje na povrch v nejnižším míst Repínského dlu í <»

/ lO

Most staré silnice Vysoko-Libeské (jízdní dráha) v epínském dlu. 216 m n. m.

Ve vrstvách IX. a. 1. jest Exogyra conica Sow.

Vrstva IX. b. 11. obsahuje v horní ásti velmi mnoho Fucoidil

V souvrství IX. c. 3. je Trigonia Umbata Orb. vzácná.

V souvi'ství IX. d. 1. nalézá se:

Trigonia limbata Orb.
Ostrea semiplana Sow. (z)

T. mathematicko-pírodovdecká. 1895. 2
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18 VIII. enk Zahálka

Exogyra lateralis Reuss. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow. (vh).

V souvrství IX. d. 2. objevuje se BhynchoneUa plicatilis Sow. všude

hojn, velmi hojn však v prostedních vrstvách, kde nkteré kusy

pískovce takka ze samých Rhynchonell sestávají a pískovec jen co

tmel slouží. V prostedních vrstvách objevuje se též Vola quinque-

costata. Sow. V nejvyšší poloze objevuje se hojn Magas Geinitzi

Schl, v menším množství Rhynchonella plicatilis Sow. a zídka Ostrea

semiplana Sow. a Biflustra PrasaM Nov. Hned nad touto vrstvou

spoívá

souvrství X. a., které obsahuje:

Natica vulgaris Reuss. (z)

Trochus Engelhardti Gein. (z)

Aporhais? (z)

Inoceramus Brongniarti Sow. (z)

Magas Geinitzii Schl. (vh)

Parasmilia centralis Mant. (z)

Úlomky spongií (vh)

V uvedeném profilu udrželo souvrství a. pásma IX. ješt svj

ráz. Skládá se i zde z písitých slín a kemitých vápenc. Upotebuje

se jich jako výborného kamene stavebního. Spodní ás souvrství h.

(vrstvy 1.—8.) jsou však ješt písitjší než-li v Borech a horní ást

souvrství b. jest ješt hrubozrnjší než-li v Borech a vystupuje již v kvá-

drech na povrch. Ve vrstv 10. jsou zrna velikosti hrachu. Souvrství c.

se takka nezmnilo a skládá se z písitých slín a kemitých vápenc,

kteréžto poslední se též v osamocených koulích objevují. Mnohem
vtší zmnu nabylo souvrství (ž., nebo má v souvrství 2. pískovec

hrubozrnný. Mocnost celého pásma IX. od Hostinné až k Libni se více

než zdvojnásobila.

Obrame se nyní ku pravé stran Repínského podolí, ponouce

opt od ústí dlu v Kokoínský dl, tedy od Debí. D^ebímjde nová

silnice do Jeníchova. Ve Skalách odbouje od silnice cesta na jih,

která vede pak do Hostinné. Podle této cesty odkryty jsou zeteln

vrstvy pásma VII. a spodní ás pásma VIII. (Obr. 47.) V samém

dlu jest lom na vrstvy pásma VII. a VI. U silnice ve Skalkách

odkryta je pásma VIII. ást horní a v úvozu silnice souvrství a.

pásma IX. a spodní ást souvrství b téhož pásma. Svrchní ást sou-

vrství 6. je nepístupna. Za to lépe souvrství c. a d. Pod samým
Jeníchovem poíná pásmo X. Jednotlivé wstvy tohoto pouného profilu

následují s hora dol takto:
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Hruška, idu m ua severozápad od Jeuícliova. •289 m. u. m.

X

^a.\

X

4. Vápníto-slinitá orníce povstalá vtráním vápnitého slinu 0*3

0. Pevný deskovitý sliuitý vápenec bílý (kidlák) . . . 0'5

2. Vrstva modravého vápnitého slinu, obyejn v kousky
neb bílý jíl rozpadá • 1*5

1. Pevný deskovitý slinitý vápenec bílý (kidlák) as ... 1-5

( Vápnité sliny modravé, vodu nadržující, na povrchu v mastný,

\
mokrý jíl rozpadlé, žlutou hlínou diluvialní kryté ....

f Vápnitý slin glaukonitický rozpadlý na povrchu ve žlutavý

I
mastný jíl s tu a tam hrubším zrnem kemene ... l-O

Rozcestí. 266

2. Pískovec slinitý šedý jako 1. který po zvtrání zrezaví 6-25

1. Pískovec slinitý šedý 1-25

258-5 .

8. Písité sliny zažloutlé s kemitým vápencem 1*25

7. Hrubozrnné písité sliny šedé s pevnjší lavikou . . . 1-25

6. Pískovec slinitý ponkud hrubší, šedý 2*50

5. Nepístupné vrstvy 2-50

. <
Váha. 251

4. Vrstvy na povrchu v rezavý j)ísek rozpadlé . . Vci^^tA
0. Pískovce šedé, na povrchu rezavé i ,^^-g
2. Pískovec velmi slinitý obsahuje lavici vápnitého

} g ^ >í

pískovce bílého I -^ j^.-;:^

1. Pískovec šedý neb zažloutlý slinitý •'S'* >
248 ^ _

6. Ornice písková zakrývá polohu pískovcových vrstev

237-4

10-60

5.

3.

2-

1.

Velmi písité sliny šedé 3-24

Pevná lavice velmi kemitého vápence šedého 0-22

Velmi písitý slin šedý 0-65

Pevná lavice velmi kemitého vápence šedého .... 0-22
{

Pískovec rezavý, místy velmi písitý slin šedý .... 1-08
J

231-99

). Písité sliny šedé stídají se s pevnými lavicemi ke-
mitého vápence šedého 5,

2. Písitý slin šedý stídá se s pevnými lavicemi kemi-
tého vápence šedého 3-

1. Hrubozrnný písitý slin šedý . . . • 1-

222-27

11. Kvádrový pískovec drobnozi-nný, nahoe hrubozrnný, šedý neb
žlutý •

10. Kvádrový pískovec hrubozrnný šedý neb žlutý

9. Kvádrový pískovec drobnozrnný šedý neb žlutý

8. Pevná lavice pískovce bílého

7. Pískovec, chudý tmelem, žlutavý na povrchu v písek rozpadlý
6. Pískovec pevnjší šedý
5. Pískovec slinitý, jemný, sypký, šedý
4. Velmi písité sliny šedé s lavicí kemitého vápence
3. Pevná lavice kemitého vápence šedého
2. Písitý slin šedý
1. Písitý slin hrubozrnný

198-62

10-80

1-08

4.32

0-22

0.86

0-11

1-94

2-16

0-22

1-08

0-86

2*
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9. Týž pískovec co ve vrstv 8. ale pevnjší ......... 0.22
'

8. Pískovec málo slinitý hrubozrnný žlutavý, velmi sypký rhyncho-
nellový, dál od povrchu šedý 2.16

7. Pevnjší stolice velmi písitého slinu hrubozrnného rhyncho-
nellového ili velmi slinitého hrubozrnitého pískovce .... 0*54

6. Písitý slin šedý . .... 0*43

5. Pevná lavice kemitého vápence šedého 0-22

4. Písitý slin šedý 0"65

3. Pevná lavice kemitého vápence na povrchu šedého, dál

modrého 0-43

2, Týž písitý slin nad lomem jako 1. v lomu 0*65 I ^.k„
1. Písitý slin šedý vybírá se v lomu 1'94 -.

j

191-38

>

xn

-; / 2. Pevná lavice modrého kemitého vápence. Pístupna v lomu "j g
"^ < jen do hloubky 0*32 > og

<^ \ 1. Alluvialní pda písitá pikrývá hlubší vrstvy pásma VI. . . 2*06 4, tkl

Rozcestí v Debí pi ústí epínského dlu. 189 m n. m.

Ve vrstv VIL 5. je Rhynchonella plicatilis.

Ve vrstv VII. 7. je:

Lima multicostata Gein, (z)

Vola quinquecostata Sow. sp. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow. (h)

Fucoidy (vh).

Ve vrstvách VIL 8. jsou:

Area siibglabra Orb. (z)

Vola quinquecostata Sow. sp. (h)

Exog'yra conica Sow. (z)

Exogyra lateralis Mls. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow. (vh)

Fucoidy. (h).

Vrstvy VIII. 6. a 8. obsahují Fucoidy.

Vrstva IX. a. 2. má nejvýše Exogyru conicu Sow. (z)

Vrstvy IX. c. 1. obsahují Fucoida.

Vrstvy IX. c. 7. mají Exogyi'u lateralis Rss. (h).

Ve vrstvách IX. d. 2, jsou:

Rhynchonella plicatilis Sow. (z)

Biflustra Pražaki Nov. (z).

Ve vrstvách X. a. jest množství úlomk spongií a gastropod,

které svou zelenavou barvou pro toto souvrství jest význano.

Ve vrstv X. d. 3. jest Inoceramus (h).

Profil z Debí do Jeníchova svdí o tom, že také od Hostinné

na sever vrstvy pásma IX. ztrácí na slinu, a písku kemenného jim

pibývá. Nejen pístupné vrstvy dolní ásti souvrství h. na to pouka-

zují, ale i souvrství c. a d, jichž vrstvy u velké míe ve slinité
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pískovce jsou promnny. Vyšší ást souvrství &., která tu není pí-

stupna a kterou jsme vidli pod Libní z kvádrového pískovce složenou,

bude i zde v pískovec, teba nebyl kvádrový ješt, promnna. Pdy
jsou totiž v oboru nepístupných jeho vrstev pískové a pak nedaleko

odtud, sotva 1 km na východ spatujeme vyšší ást souvrství 6. v po-

dob kvádrového pískovce ve stráních Jeníchovského díilu vystupovati.

Zajímavé jest, že takové slinité vápence Inoceramové d. pásma

X., které u Eoudnice zídka kdy zrnko kemenné (mikroskopické)

chovaly, zde u Jeníchova neobyejn mnoho mikroskopických zrnek

kemenných mají, jak Fri^) uvádí. Že se také písitjším stalo pásmo

VII. a VIII. u porovnání s profily po východních stráních Vrutických

pod Hostínem, to vychází na jevo srovnáním dotených profil.

Že mocnosti pásma IX. od Hostinné k Jeníkovu pibylo valn,

též z porovnání profil následuje.

Stopujeme-li nyní pásmo IX. po pravé stráni Repínského dlu
na východ ku Repínu, shledáváme, že má tytéž vlastnosti, jaké jsme

vidli u souvrství jeho po levé stran dlu. Mezi Jeníchovskýra dlem
a Repinem pístupny jsou vrstvy pásma IX. v Hraštici a na Pusté

vinici. Též v Repín samém a pod Šibenicí, zvlášt dle cesty, která

vede z Repína smrem k Libni. Tu a tam jsou nkteré vrstvy zakryty

diluvialní hlínou, co vsak na jednom míst nepístupno, to na druhém

doplniti možno. Tak zhotoveny jsou oba následující profily, z nichž

prvý jde z Repínského dlu podle silnice obcí epínem až ku kostelu,

druhý od mostu v témž dlu dle cesty ku vých. okraji Repína.

(Obr. 46.)

Kostel v Kepín. 296 m n. m.

AUuvium { Ornice, „ervenka" zvaná 0*5 až 1'05 m
294-95 —

Diluvium f
2. Žlutá hlína „ervenka" zvaná 2-o 1 .,,

\ 1. Štrk z úlomk bílého slinitého vápence ve hlín žluté . 1-0 |^^

291-95 •

X
d.

\^ ( Slinitý vápenec „kidlák", blíže povrchu bílý, dále od povrchu
modravý, v pevných velkých plotnách se lámající, stídá
se s mkími vrstvami, které se na povrchu v bílý jíl roz-

padávají

!

Vápnitý slin modravý dále od povrchu pevný blíže povrchu ^ g
v mastný modravý jíl rozpadlý. Nadržuje vodu. V nm
obecní studna

[ Vápnitý slin glaukonitický, žlutavý do zelena, na povrchu v jíl

a. I rozpadlý^ s hrubými zrny kemene. Pístupný ve Hraštici,

[ mén v Eepíné pod . d. 125 l-Q
,

275

^) Priesener Schichten S. 33. Studien im Geb. d. bohm. Kreideform. 189i
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d.

2. Vyšší slinité pískovce hrubozrnué, na povrchu rezavé, nepí-
stupné v epín. (Pístupné ve Hraštici)

1. Pískovec slinitý, žlutý deskovitý rhynchonellový') v zahrad
u . d. 61

267-5

^

S <

PM

I
o. Málo pístupné vrstvy písitých slín a kemitých vápencii

^jako ve 2

I
2. Šedé písité sliny stídají se s vrstvami šedého kemitého

c. { vápence. Kemitý vápenec tvoí též ojedinlé pecky v pís-

itém slinu. Jen hlubší ást pístupna v mocnosti 5 m
u. . d. 104

1. Hrubozrnný písitý slin šedý v mocnosti asi 0'32 m . .

. . 255-42
'

>

Nepístupné vrstvy pískovce 1*34

Kvádrový pískovec šedý neb žlutý drobnozrnný. Ve vyšší

poloze (1 m pod ís. domu 103) má hrubá zrna ke-
menná 8-45

Vrstvy pískovc jemnozrnných hloubji s pevnjšími ke-
mitými vápenci 11-35

234-28

Šedé písité sliny. V lomech tvoí lavice až l i 2 m mocné.
Velmi dobrý kámen stavební. Obsahuje též vrstvy pevnj-
šího kemitého vápence

221-91

Pásmo / Kvádrový pískovec drobnozrnný šedý neb zažloutlý. Výborný
|^

VIII.
]

kámen stavební. Na povrchu nesnadno vtrá. Pístupno
(

11-91 m

Dno epínského dlu jižn od epína. 210 m n. m.

Jaké zkamenliny objevují se v souvrství a. pásma IX., jež uvádí

Fri^) dle sbírek Jos. Pražáka, uvedli jsme již díve (Viz Pásmo IX.

útv. kid. v okolí ipu).

Ve sbírkách pana uitele Jos. Jansy v epín vidl jsem vedle

mnohých tam uvedených zkamenlin, též

Isocardiu sublunulatu Orb.
a pi tufové žíle uvedl jsem již v pedn:

Volu quinquecostatu Stol.

V souvrství IX. c. nalezl pan uitel Jos. Jansa pi . d. 104:

Pachydiscus peramplus Mant.

Trigonia limbata Orb.
Ve vrstv IX. d. 1. je:

Pachydiscus peramplus Mant.

Rhynchonella plicatilis Sow. (vh).

V nejvyšší poloze souvrství IX. d. 2. v úvozu ve Hraštici jsou

:

Area subglabra Orb. (z)

Lima multicostata Gein. (z)

') Srovnej Fric: Teplické vrstvy. Fig. 17. Vrstva 5.

^) Jizerské vrstvy. Str. 11. a 12.
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Vola quinquecostata Stol. (z)

Ostrea (z)

Exogyi'a lateralis Eeuss. (h)

Rhynclionella plicatilis Sow. (vh)

Magas Geinitzi Schl. (z)

Biflustra Pražaki Nov. (z)

V souvrství X. a. ve Hraštici jsou:

TuiTitella (vz) [g]

Natica vulgaris Reuss. (z) [g]

Aporhais Reussi Gein. sp. (z) [g]

Trochus Engelliardti, Gein. (z) [g]

Mitra Romeri Orb. (vh) [g]

Acteon ovum Dujard. (h) [g]

Area subglabra Orb. (vh) [g] s pirostlou

Serpula gordialis Schl. (vh) [v]

Venus (z) [g]

Inoceramus Brongniarti Park. (z) [v]

Exogyi"a lateralis Reuss. (z) [v]

Ostrea semiplana Sow. (z) [v]

Parasmilia centralis Mant. sp. (z) [g]

Ventriculites angustatus Rom. (z) [g]

Úlomky spongií (vh) [g].

V souvrství X. 6. c. v Repíne, nalezl pan uitel Jos. Jansa

tyto druhy:

Terebratula semiglobosa Sow.

Micraster cor testudinarium Goldf,

Haplophragmium irregulare Róm. sp.

Abies minor Vel.

Chondrites.

Týž nalezl v souvrství X. d.:

Lepidenteron longissimum Fr. s šup. po Osmeroides^)

Otodus appendiculatus^) Callianassa brevis')

Aptychus^) Holaster')

Inoceramus Cuvieri') Micraster cor testudinarium

Ostrea hippopodium^) ^ Sequoia Reichenbachi

Rhynchonella (c. f. pisum*)) Confervites fasciculatus ^).

^) Uvádí Fi-i : Priesener Schichten. S. 34. a 35.
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Okraj epína severovýchodní. 300 m n. m.

Alluv. } Ornice „ervenka" zvaná 1-0 } 1

Diluv.

2. Žlutá hlína „ervenka" 4*0

1. Štrk z úlomk bílého slinitého vápence (kidláku) v mastné
žluté hlín 1*0

294

M

b.c.

Mastný jíl modravý v zahrad . d, 14 2-0

Slinitý vápenec bílý velkodeskovitý ku stavb se vybírá ... 1*5

Slinitý vápenec modravý, vodu nadržující. Pevná lavice. Blíže

povrchu blavý
Pevné stolice vápenc slinitých pevných stídají se s mkími

na povrchu v jíl rozpadlými vrstvami; oboje jsou na po- 1 "p ''t

vrchu barvy bílé í S
Vápnitý slin modravý, dál od povrchu pevný, blíže povrchu |

v mastný jíl modravý rozpadlý. Nadržuje vodu. Zakryt j

žlutou diluvialní blinou ^

Vápnitý slin glaukonitický, krytý žlutou diluvialní blinou . . 1'0 ^

277

X

í Pískovce slinité hrubozrnné, deskovité, rhynchonellové zahaleny 1

\ jsou rovnž žlutou blinou diluvialní
J

267-73

2. Šedé písité sliny stídající se s pevnými lavicemi kemitého vá- ]

pence aneb obsahující ojedinlé pecky téhož vápence, jsou I ^
zahaleny žlutou diluvialní blinou i <^

1. Hrubozrnný písitý slin šedý 0-32
'

'"'

255-42

b.i

14. Pískovec s vápnitým tmelem, bílý, velmi pevná lavice 0-10

10. Pískovec chudý tmelem, žlutý neb šedý, velmi sypký 1-03

12. Pískovec blavý s vápnitým tmelem, velmi pevný . . 0-21

11. Kvádrový pískovec chudý tmelem, žlutý a šedý, velmi
sypký 1-29

10. Kvádrový slepenec se zrny kemene jak hrách velkými 0-46

9. Kvádrový pískovec chudý tmelem, drobnozrnný šedý neb
žlutý, sypký 6-70

8. Pískovec s tmelem vápnitým, bílý, pevný 0-21

7. Velmi slinitý pískovec šedý, jemnozrnný 5-77

6. Pískovec s tmelem vápnitým, bílý, pevný 0-21

5. Velmi slinitý pískovec šedý, jemnozrnný 1-44

4. Kemitý vápenec šedý 0-21

3. Velmi slinitý pískovec šedý, jemnozrnný 1-44

2. Kemitý vápenec šedý . .
,

0-21

1. Pískovec velmi slinitý jemnozrnný •. 1-86

234-28

4. Nepístupné vrstvy písitého slinu jako 3 3-09

3. Písité sliny šedé s lavicemi kemitého vápence šedého 2-06

2. Velmi pevná lavice kemitého vápence blavého . . . 0-21

1. Písité sliny šedé s lavicemi kemitého vápence šedého 7*01

221-91

'o

B j 2. Kvádrový pískovec s chudým tmelem, drobnozrnný šedý n. zažloutlý 1*4
|^

^ I
1. Alluvialní písité náplavy poki-ývají kvádrový pískovec .... 4-51

(

Most staré silnice Vys. Libeské v epínském dlu. 216 m -n. m.
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Tak dospli jsme, sledujíce pásmo IX. mezi jeho základem

i patrem, naproti profilu Libeskému i shledáváme, že se souvrství

pásma IX. u Kepína shodují se souvrstvími pod Libní.

Celkem jsme shledali, že lze pásmo IX. v Éepínském podolí

rozdliti ve tyi souvrství «,, 6., c, d. Jak se tato souvi'ství petro-

graficky ješt více zmní, poznáme, až proniknem z Kepínského po-

dolí dále na sever. To bude úlohou naší v budoucím pojednání. Však

již nyní vychází na jevo po stránce stratigrafické i palaeontologické,

že naše pásmo IX. ipského okolí jest aequivalentem následujících

vrstev útvaru kídového, které Fric v okolí Kokoína popsal:

j
d. =r Bryozoické vrstvy Kaninshé.

i c. =: Trigoniové vrstvy ChoroušecM.
^^-

I

. zz: Druhý kvádr Kohoinshý.

\
a. zzz Hlesebské vložhy opukové.

Souvrství IX. d. obsahuje u porovnání s týmž souvrstvím

v blízkém Živonín a v Nebuželích pomrn málo Bryozoí ješt, však

veliké množství Khynchonell plicatilis ve spolenosti hojné Magas

Geinitzii a Biflustra Pražaki jest význané pro Bryozoické vrstvy

okolí Nebužel a Zivonína, tak jako u epína a Libn, pi em všude

nejvyšší vrstvy Bryozoické pod charakteristickým patrem X. a. ze

slinitého pískovce zažloutlého jsou složeny a na povrchu v rezavý

písek jsou rozpadlé a pod Hostinnou má souvrství d. tytéž blavé

pecky slinu jako u Nebužel.

Nákladem Královské eské SpoIeSnosti Nauk. — Tiskem dra. Ed Grégra v Praze 1895.
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.ZaHÁLKA EPÍNSKÉ PODOLÍ. Tab. I.

Kouty
Kixooalka 255

i

Dle pírody inild rejsoval Zahálka

Obr. 44. Prrev dle cesty x RahoLin pod

HosiiniL

Pomr délky i -12500 Pomr oýšky 1 • 500.

Vstmk'kál.eské spolenosti náiilí.Tnda mailiemat.prirodoYd. 189^

r.il.Fdrsitý. Prahli

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



.ZaHÁLKA : EPÍNSKÉ PODOLÍ. Tab II.

Libe vrch

Dle piVi^dy mila rejsoval Zaháil^o

Obr 4.5. Prúrez z Repínského duLu na

orch Libe.
Pomr délky / 12300. Pomr oýšky V 500

Ystrálíkáleské spolenosti iiáuk. Tída TnahematpirodoYd 1895.
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.ZaHALKA EPÍNSKÉ PODOLÍ. Tah m.

rxCpirt.oych. okraj

.

Dle pírody mila rejsoval Zahálk

Obv. Ar6. Prex z epínského dlu ku

oýchiMkrojí RepíncL.

Pomr délky 1 Í2500 Pomr oýéky 1-500

Vestraktoál.esM spolenosti nauk. Tída matliemat. prírodoYd. 18B5.
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.ZAHÁLKA EPINSKÉ PODOI í. Tab.W.

.7 '/O

210

1dO

739

NadSkalkami

5 ^̂

ifuox, silnice i
ifírn
^ \ \

mz 1 1 ,i

R
li.:.^m l il

yv ^

í< Lom
"^

Strx

1 /n
I I lilii..

s1
'

' '

I .'''.'. '
r-

I
I

I I

IXb

IX<

Vlil.

VII.

VI.

Dle pírody mil a rejsoval Zahálka.

Obr U7. Prex x Repínského dúlu dle

deníchoDské cestc/ a silnice.

Pomr délky 1 5000 Pomr pýšhyl 333'3

Vstník král.eské spolenosti náak. Tída mathemat, pírodovd 1895.
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.ZAHÁLKA EPÍNSKÉ PODOLÍ.
Tab V.

i88 VI

TopoLka HraštLce epLn
Bednice h.

Shony

Obr. hS.J^árys pmví strán epinského dutu na rovin Z V. HLescbi- Repin(KosteL)

V
Líbeh.vrch Homole Hostinná

Mást
'^ia.rd silnice ^"^^ Silnice

tloLihne LoJJibne

VI. ^«^ v.

0br49.JVárys leué strán epinského duiu na rovin Libe -Homole, Homole -Rahoiiny

Pomr délky 1' 25000 Pomr oýšky 1 2000 a Homole Hostinná. Dle pírody mila rejsoval Zahálka.

^stmkyvTál.eslffi spolenosti nai. Tída mathemat. pírodovd. 1895,
I,il.rjrsk>.Pr;h.-:
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IX.

Nové zprávy o turbellariích.

(Sdlení pedbžné).

S 8 devoryty.

Sepsal F. Vejdovský v Praze.

(Pedloženo dne 22, února 1893).

Sbíraje v posledním dvacetiletí materiál k dívjším svým pracím,

setkával jsem se tu a onde s rznými zástupci fauny sladkovodní, jež

tím více pozornost moji na se poutaly, že bud pro své sporadické se

vyskytování jen zídka kdy pozorovány byly aneb se vbec neznaly,

bud pro své morfologické zvláštnosti a systematické postavení k po-

drobnjším zkoumáním vyzývaly.

Tak jsem bhem let snesl adu pozorování, jejichž výsledky

v nkolika menších pojednáních uveejniti jsem se odhodlal; i poí-

nám v pítomném pojednání s turbellariemi, o nichž v Cechách již

vícekráte bylo publikováno.^)

*) l.Vorláufiger Bericht uber die Turbellarien der Brunnenwásser von Prag,

nebst Bemerkungen iiber einige einheimische Arten. Sitzungsber. d. kón. bóhm.

Gesellsch. d. Wissensch. Prag. 1879 p. 501—507. — 2. Thierische Organismen

der Brunnenwásser von Prag. 1882. Mit 8 Tafeln. — 3. Exkrení soustava pla-

narií. Sitzungsber. kon. bohm. Gesellsch, Wissensch. Prag. 1882 p. 273—280. Mit

1 Taf. — 4, O novém rodu zemských planarií (Microplana humicola). Vstník

spol. nauk v Praze 1889. — 5. Not sur une nouv. Planaire terrestre (Microplana

humicola) Kevue biolog, du Nord de la France. 1890. 2 Planches. — 6. O rodu

Opistoma. Vstník spol. nauk v Praze 1894. — 7. Organisace nové Bothrioplany.

Ibidem 1894. Mimo to uveejnil Sekera následující práce o turbellariích: Ergeb-

nisse meiner Studien an Derostoma typhlops. Zool. Anzeiger 1886. 233. — Pí-

spvky ku známostem o turbellariích sladkovodních. I—V. Vstník spolen. nauk

v Praze 1886. 1888. Pojednáno zde: 1, O druhu Derostoma typhlops, — 2. O po-

hlavních pomrech rodu Microstoma. — 3. Ueber die Stenostomiden. — 4, Ueber

neue oder wenig bekannte Turbellarien. — 5. Anatomie a histologie Planaria al-

bissima Vejd.

T. mathematicko-pirodovdecká. 1895. 1
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2 IX. F. Vejdovský

Nyní mám za to, že nutno, aby se vše v tomto ohlede známé

sneslo, v souhlase s faunami jiných zemí srovnalo a na základ tom

pak dále pracovalo. Jest nutno totiž pipomenouti, že od vyjití vel-

kého díla Graffova o Turbellariích formám sladkovodním se celkem

málo pozornosti vnuje, akoliv jest jisto, že by se i v menších

územích na vodstvo bohatých celá ada nových a zajímavých druhii

objevila, jak nedávno Siliman v Americe a Braun z okolí Dorpatu

ukázali. Tím více zasluhuje rozmanitý charakter vod eských, aby se

zdejší fauna turbellarií zevrubnji a dkladnji poznala, než dosud.

Na jisto pak by bádání v tomto smru musilo vésti k výsledkm

dležitjším, než problematické seznamy druh z rzných rybník

eských, jež v nejnovjší dob u nás na veejnost picházejí, jejichž

bezúelnost však v tom se již jeví, že neobsahují ani jediného data

nového jak v ohlede faunistickém, tak oekologickém a tím mén morfo-

logickém. Upozoruji tedy znovu na bohatou faunu turbellarií ony,

jimž se opravdu jedná o poznání biologických pomr našich pánví

sladkovodních.

Pítomná práce rozpadá se v následující odstavce:

1. O pohlavních pomrech rodu Derostoma.

2. O dvou druzích rodu Vortex, se zvláštním zením k jich po-

hlavním pomrm.
3. O eledi Prorhynchid.

4. O novém druhu Macrostomid.

5. O slepých Planariích.

6. Nový pehled Triclad eských.

Obsáhlejší práce tato vyjde také v Zeitschrift fur wissenschaft.

Zoologie 1895.

§ 1. Pohlavní apparát rodu Derostoma.

Rod Derostoma jest v Cechách velmi rozšíený; v bahnitých

vodách, na jichž dnu etn Tubifex a Limnodrilus žije, nalezneme

rozhodn více druh derostom, z nichž jest D. unipunctatum nejobec-

njší. S ním zárove však se objevují ti jiné druhy, z nichž jeden

D. typhlops ped lety ode mne objeven a 9d Sekery podrobnji po-

psán byl. Ponvadž prvé jmenovanému druhu se strany Lippitsche,

žáka Graffova, zvláštní pozornost vnována a již ped tím Braun

mnohé zprávy o tomto rodu podal, zdá se býti tém nemožným, aby

se ješt nco nového a závažného o morfologii Derostom podalo. Ale

I
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Nové zprávy o turbellariích. 3

práv tyto práce a mn známé druhy jsou píinou, že jsem znovu

podrobil analysi zvlášt pohlavní orgány, jež teprve nyní v nejlepší

soulad bude lze uvésti s ostatními rody, jež sluuje v. Graff v ele
Vorticidae.

V hlenu klecanského rybníka u Prahy, který byl pinesen

v listopadu 1894 do mého ústavu, objevilo se Derostoma v ohromném
množství a to ihned ve 4 druzích, jež takto za sebou následovaly:

Pedn a to v nejvtším množství D. unipuncfatum, pak ponkud
spoeji D. anophthalmuni u. sp., ješt pozdji nejmenší ze všech druh
D. gracíle n. sp. a posléze D. typJilops Vejd. Tak jsem mohl otázku

o pohlavních orgánech na živém materiálu ešiti, kterážto methoda

pro poznání všeobecné polohy a tvaru jmenovaných ústrojí daleko

vtší má pednost ped methodou ezovou, a i té jsem použil.

Vzhledem k morfologickému významu jednotlivých komponent

v pohlavním apparátu jest nade vše radno znáti též jeho vývoj, kte-

rýžto obor u turbellarií až dosud velice jest zanedbán, což zase tím

lze vysvtliti, že se celý apparát velice záhy zakládá a brzy funguje.

Jakkoliv jsou v tomto ohledu i mé zkušenosti velmi nedosta-

tené, pedce mohu ponkud objasniti prvé doby pohlavního vývoje.

Y mladém 1'5 mm. dlouhém Derostoma anopMhalmum, zakládají se po-

hlavní orgány následovn: V stední áe bišní, asi v pední tetin
tla, objeví se objemné, nepravideln opsané prohloubení pokožky t-
lesné, jež jest vystláno velikými hyalinními bukami s velikými jádry.

Jest patrno, že se hypodermis vchlipuje do nitra tla, i vede tento

otvor do prostorné dutiny, v níž zmínný epithel pokrauje a na

venek vi^stvou svalovou jest opaten.

Tato dutina pedstavuje prvotné antrum, z nhož se teprve

dále ku pedu 2 sekundárná vychlípení tvoí. Jedno z nich, pravé,

pedstavuje dlouhý, tlustostnný válec, na zevnjšku slabou podélnou

a okružnou vrstvou pokrytý, uvnit vysokým epithelem vyložený.

Svtlost jeho jest nepatrná, jevící se jako uzounký kanálek, naduu-
jící na vnitním konci v tenkostnný váek.

Levé vychlípení primárného antra jest však v tomto stádiu

zruznéno již v apparát kopulaní a obsahuje zakládající se malými

ostny pokrytou pyji.

K dalším souástem mladistvého apparátu pohlavního, o nichž

se však dokázati nedá, že by povstaly vchlípením vaku tlesného,

nýbrž spíše jakožto orgány povstalé z vnitrných pletiv, náleží:

1. Váek siln svraštlý, pikládající se k slepému konci pravé

chodby. Sestává z jasných bunk, jenž na svém nitru vyluují kuti-

1*
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4 IX. F. Vejdovský

kulární blánu siln svraštlou, tak že tato svtlost váku celkem vy-

pluje. Jest to základ spermatheky . receptacula seminis (zásobárny

chámu), o níž lze tedy pijati, že vznikla jakožto sekudárné vychlí-

pení pravého válce. Dje se to patrn na tom míst, kde se nalézá

výše zmínný slepý váek.

2. Druhá souást pohlavního apparátu, která patrn však ne-

povstává z eeného vchlípení vaku tlního, pedstavuje základ trsu

zárodkového. Jest to veliká hruškovitá buka pohlavní, jejíž zúžený

konec pímo v mediáni áe tla, nad základem spermatheky jest

upevnn, kdežto naduená ást její obloukovit k bišní stran se

ohýbá. Toto stadium pohlavní buky jest po híchu velmi vzácné

k nalezení; poznal jsem je jen jedinkráte, z ehož soudím, že se po-

hlavní buka velice záhy a rychle rozdlí v zárodky vajené. Tato

buka, histologicky se lišící od pozdjších vajíek, jest dosud isolo-
\

váná, t. j. ležící v parenchymu tlesném a nesouvisící s vývodem po-

hlavním pomocí vejcovodu, kterýž dle všeho vzniká po rozdlení po-

hlavní buky z nejzevnjších bunk zárodených, jež tvoí i t. zv.

tunicu propriu na trsu zárodeném a tato prodlouživši se až k vý-

vodu spolenému stává se vejcovodem.

Z embryonálných komponent v pedcházejícím odstavci vylíe-

ných, vzniká komplikovaný apparát, jak se nachází u dosplých

Derostom.

V tomto ohlede souhlasí všecky 4 pozorované druhy. Nejprve

vzniká dififerencování prvotného antra v antrum superius a inferius,

což se dje tak, že se stny prvotného antra v stední tém zón
zaškrtí a tak povstává vlastní antrum pední a zadní; prvé silnji

roste a tak se dostane nad zadní oddíl, ímž vzniká antrum superius

a inferius. V té dob jest vajeník (obr. I. lis) opaten již adou
vajíek a vejcovodem {od) spojen se spoleným vývodem (d!c), kterýž

tedy povstal z pravého vychlípení prvotného antra. Spermatheca {rs)

jest již dutá. I možno nyní posouditi jednotlivé komponenty pohl.

aparátu následovn:

a) Antrum inferius poíná okrouhlým otvrkem, který po sta-

žení neb roztažení sval zde radiáln rozdlených, svj prmr zvt-

šiti neb zmenšiti mže. Vniterný okraj otvoru jest vtšími bukami

epitheliálnými vyložen, jež v dob pohlavní innosti živ víí.

Poruš genitalis vede do kulovit neb soudekovit nadueného

antra spodního, jež jest zevn mohutnou vrstvou sval okružných

a uvnit víivým epithelem vyloženo. Dle stahování sval mže antrum

inferius tvar svj mniti a ze své prvotné kolmé polohy do šikmé
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pejíti, v kterémžto posledním pípad pomry jeho k antru hoenímu
jsou velmi jasné. V dob, když jest antrum superius vyplnno va-

jíkem, bývá antrum inferius tím tak zatlaeno, že se jeví jako py-

skovitý val prvého.

b) Siln zúženým proximálným koncem pechází antrum inferius

do a. superius. Pokud nenastala innost pohlavní, bývá obtížno pe-
svditi se na živém materiálu o tvaru a struktue této dutiny

a rovnž tak, je-li vyplnna kokonem. V píznivých pípadech obje-

Obr I. Pohlavní orgány Derostoma unipunctatum, bezprostedné po párem.

hc antrum genitale, zastupující funkci bursy copulatrix; dc ductus communis, do

nhož ústí: spermatbeca (rs) pomocí stonku (si); vajeník (fc) pomocí vejcovodu

(od), v nmž se nalézá zrající vajíko (o) ; žlázy skoápkové {scM). — dp ductus

penialis; vg vesicula granulorum, o^ícZ vývody prostaty, vs vesicula seminalis,

vd cbamovod.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



6 IX. F. Vejdovský

vuje se antrum superius jakožto podélná, tlustostnná dutina, naplnná
jasnou tekutinou. Uvnit jest plochým epithelem, zevn mohutnou

vrstvou svalovou a posléze hyalinními žlázami pokryta. Zastupuje-li

a. s. úkol uteru, nabývá tvaru kulovitého dle kokonu; úinkuje-li a.

s. jakožto vagina, jest válcovitá neb láhvicovitá, po délce tla pro-

dloužená.

c) Ductus penialis (clp) jest v hotovém apparátu velmi krátký,

ježto se proximálná jeho ást znanji differencovala v kopulaní

apparát.

d) Ductus communis (dc) pedstavuje naproti tomu dlouhý

tlustostnný kanál, lišící se histologicky od antra; to však dle doby

pohlavní. Za doby páení jest epithel duetu vysoký válcovitý; když

jest kokon v antru, ztení se stny duetu a jeho nitro jest naplnno
zbytky žloutkových trs a jiných element zrnitých.

e) Spermatheca (rs) pokud jest prázdná, vyznauje se svou

svraštlostí, což pochází od vnití silné kutikuly, jež vykládá celé

nitro zevní tlusté a svtlé stny epitheliální. Spermatheca jest co do

tvaru rzná u D. typhlops, anophthalmum a unipunctatum ; u tohoto

pedstavuje dlouhý vak, jenž tém pod pravým úhlem pechází ve

stonek receptacula, krátký. Celkem však sestává vak ze dvou od-

stavc, bišního, slab naduelého a pecházejícího dlouhou trubicí

v hbetní silné zduelý odstavec. Tato ást jest zahnuta ku hbetní

stran, takže asto nelze spojení se spodní ástí vystihnouti.

U Derostoma typhlops jest receptaculum rovnž ze dvou odstavc

složené, z nichž spodní jest skoro kulovit naduený a úzkou sponou

spojený se hbetním, málo prodlouženým vakem. Tvar tento zeteln

vystoupí, když jest receptaculum naplnno spermaty, kdežto po vy-

prázdnní jich naplují se tlísky žláz pídatných, o emž níže se

ješt zmíním. Pokud nenastalo páení, jest receptaculum rovnž svra-

štlé a spodní odstavec jeví se jako lalonatá, z jasných bunk slo-

žená koule, sedící krátkým stonkem na spoleném vývodu.

/) Skoápené žlázy (scM) ústí do spolené chodby na stejném

míst, jako receptaculum a kratiký vejcovod.

Jeví se tedy veškeré souásti zmínné za rzijých dob života

Derostom v rzných pomrech tvaru, takže fysiologická funkce jejich

pi ojedinlém pozorování stává se záhadnou. Nejdležitjší jest ovšem

výklad nádoru pod antrem se nalézajícího, jenž v poslechli fási in-

nosti pohlavní pedstavuje dlohu, což není nesnadné dokázati, když

jest vyplnna vajíkem. Jinak jest to v prvé fási pohlavní, kdy hraje

úkol vaginy aneb chccme-li bursy copulatrix, K tomu jest zapotebí
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Nové zprávy o turbellariích. 7

sledovati tuto innost, s níž zárove ve spojení se nalézá zrání nej-

staršího vajíka ve vajeníku.

Následující pozorování objasní tento pomr.

Individua krátce po spáení pozorovaná ukazují, že dutina za

antrem následující jest naplnna hojnou tekutinou hyalínní, v níž se

hojn prohání spermat dále se pohybujících a kuliky svtlo lámající.

Dle délky doby, v níž trvá páení, bývá dutina ta bud! vtším, bud men-

ším potem spermat naplnna, nkdy jest zcela plná. Ponvadž zárove

se spermaty vycházejí produkty accessorních žláz, jež možno dobe
jako pedstojné oznaiti, jest zjevno, že i tyto pejdou do dutiny

zmínné a jsou to tudíž ony kuliky a tlíska svtlo lámající, bez-

barvá neb žlutavá, nkdy až oranžová, jež ve vtším neb menším

množství zde se nashromažují.

Tak tedy slouží nádor zaantrový v této dob innosti pohlavní

jakožto vagína neb i bursa copulatrix.

Teprve prodlením asu pechází sperma do receptacula, což se

dje nikoliv volným sthováním chámu do tohoto orgánu, nýbrž kon-

vulsÍMiím stahováním se bursy a spoleného vývodu, což se nkoli-

kráte za sebou opakuje. Nejprve stáhne se bursa a vlnou tak po-

vstalou vytlaí se nejpednjší partie spermat do spoleného vývodu,

jehož lumen se na tomto míst znan rozšíí. Na to penáší se con-

vulsivní stažení z bursy na spolený vývod, ímž posune se sperma

dále až k vrcholí svému, t. j. na basi stonku receptacula. Pi tom

nastává stažení vejcovodu v té míe, že se ústí jeho úpln uzave,

takže ani jediné sperma k vajíku se nedostane. Zatím tlaí se nové

dávky spermat touže cestou z bursy do receptacula, kteréž se však

nestahuje; zde pohybují se spermata souasn až do nejzazšího pro-

storu, pi emž vyrovnávají se vniterné kuticulárné záhyby vnitní,

a stna stává se úpln hladkou.

Úpln vyprázdnná vagína zstává naduelou jako díve, kdežto

kuliky pedstojné žlázy vysthovaly se odtud se spermatem do

spermatheky.

Druhá fáse innosti pohlavní psobí rovnž na tvar dosud po-

znaných komponent vývod pohlavních. Jí pedchází 0ráni vajíka.

To se dje ve vajeníku i mohl jsem seznati aspo utvoení ve-

ténka prvé buky polov.

V ad vajíek jest nejstarším ono, jež se nalézá v ústí vaje-

níku a vejcovod; kdežto všecka mladší za ním se nalézající jsou

terkovit k sob po ad stlaená, zkulatí se ono nejstarší vajíko,

plasma jeho jest hustší, což zvlášt platí o periferii. Skoro ve stedu
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nalézá se veliké, jasné, urit blanou opsané jádro s velikým dvoj-

násobn konturovaným jadérkem.

Takto upravené, volné vajíko shledal jsem v 10 hodin dopol.

O pl jedenácté, kdy zatím pozornost svou vnoval jsem více vnikání

spermat do receptacula, zmizela blána jádra, takže plasma jeho nyní

volná nabyla tvaru amoebovitého, aniž by však splývala se žloutkem,

anebo tento vnikal do obsahu jádra. Jadérko však dosud bylo beze

zmny. Vajíko v této dob na povrchu mnilo svj tvar, tvoíc laloky

stídav se ztahující a opt se vychlipující. Zkrátka jevilo pohyby

amoebovité. Tak bez další zmny vniterné trvalo vajíko do 11
'/a

hodiny, v kteréžto dob byl jsem nucen pozorování petrhnouti a po-

kraovati v nm až ve 2 hodiny odpolední. Vajíko trvalo na svém

míst, bylo však opt kulaté, plasma nezmnné, jadérko zmizelo a

jádro nabylo tvaru veténkovitého. Dále však se mi nezdailo ostatní

zjevy sledovati. Tolik však jest jisto, že se zde utvoilo prvé veténko

zrajícího vajíka.

Sestup vajíka do dutiny zaantrové, která od té doby hraje úkol

dlohy, dosud pozorován nebyl. Mn se jen jedinkráte podailo po-

znati procesy, které v záptí potom následují.

Vajíko bylo již v dloze i obdáno vrstvou bunk žloutkových

i rovnž i tenikou blanou . chorionem. Pes to však dosud sestu-

povaly tliska žloutková spolenou chodbou do dlohy, sprovázena

hustou, svtlo lámající tekutinou, kteráž se nalézala na celé délce vý-

vodu spoleného. Je to žlutavá, homogenní hmota, která patrn velmi

rychle tuhne, nebo již na své cest k vajíku jevila záhyby tuhnoucí

hmoty. Otázka tedy, kde vzniká látka, z níž povstává tuhá otoka

dosplého vajíka, nemže býti nijak jinak zodpovdnou, než že se

vyluuje souasn, když vajíko stoupá do spoleného vývodu. Sku-

ten zde také existují veliké a hojné žlázy jednobunné s dlouhými

vývody, jež ústí souasn s vejcovodem do dutiny spolené chodby.

Z výtoku jejich tuhne obal vajíka, což však se dje až v dloze.

S vajíkem však sestupují do dlohy také spermata ze sperma-

theky. Otázka, zdali jen ást jich, i všecka spermata receptaculum

opouští pi tomto processu, možno zodpovditi jen v posledním smyslu.

Shledal jsem totiž v pípadech, kde se nalézalo vajíko v dloze,

práv sestouplé, a tudíž ješt mkkou, bledou a prsvitnou blankou

opatené, že receptaculum seminis neobsahovalo již ani jediného sper-

matu, i že tudíž pi výstupu vajíka z vajeníku tak musí podrážditi

receptaculum, že toto vypustí tlakem veškerá spermata zde se. na-,

lézající.
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Následky po opuštní vajíka z vajeníku a vstupu jeho do d-
lohy, jsou na vývodech pohlavních velice patrné.

Pedn na spermathece a za druhé ve spolené chodb. Tato

jest siln naduelá, tenkostnná, hojnou tekutinou prsvitnou naplnná,

v níž splývají kuliky na zdání tukové a tlíska svtlo lámající, po-

dobná krpjím žloutkovým. Tmi v míe daleko vtší jest i naplnno

receptaculum. Jest to patrn obsah onch tlísek, jež pi páení ze

žláz pedstojných do receptacula vnikly a po vyjití chámu z recepta-

cula zde zetelnji vystupují.

6. Až dosud jsem neuinil zmínky o spojení trs žloutkových

se samicím apparátem. Žloutkové trsy jsou totiž pítomny již

v mladších stadiích avšak jejich kommunikace s popsanými kompo-

nentami není dosud tak zetelná, aby se mohlo udati místo, kde ústí.

Teprve krátce ped di*uhoa fásí innosti pohlavní jest to možné.

Co se týe rozdlení trs žloutkových v tle, udává se vše-

obecn dle M, ScHULTZE, že jsou u D. unipunctatum rozvtveny, tvo-

íce jednotnou sí na bišní stran. Totéž znázoruje v. Graff u D.

salinarum a Lipi udává, že žloutkové trsy do antrum superius vúsují.

Dle mých pozorováni chovají se trsy žloutkové stejn u všech 4 druh.

Jsou rovnž párovité, jako u píbuzných rod, avšak obé hlavní vtve

jsou lalonat rozvtveny, jak zvlášt v zadu zjistiti lze. V stedu

tla jsou laloky sblížené, ano mohou i splývati a pak se zdá, že jsou

trsy síovité.

Za doby, když jest spermatheka chámy naplnna a nejstarší va-

jíko se hotuje k opuštní trsu zárodkového, stávají se žloutkovody

zetelnými, ježto se plní tlísky žloutkovými. Jsou dva; z pravá a leva

jdou šikmo k spolenému vývodu a spojují se na bišní stran téhož

pímo proti ústí vejcovodu. S antrem nemají nic spoleného.

O pohlavních orgánech a jejich vývodech u Derostom psáno již

astji; považují to vše za známé, le protože se mne vc týká

osobn, musím se zde ponkud zdržeti. O. Schmidt poprvé u druhu

D. unipunctatum popisuje a kreslí pohlavní apparát, který ovšem

velmi tžko v souhlas lze uvésti s tím, co ve skutenosti existuje,

tak že mn nezbývá, než ukázati na jeho schematické znázornní na

tab. II. 5b. Ovšem jest otázka, jest-li druh tento souhlasí s mým.
M. ScHULTZE aspo správnji naznail, že spermatheka a vajeník mají

spolený vývod. Ovšem v receptaculu neshledal spermat, což patrn
závisí od oné fáse vývoje, v kterém se Derostoma pozoruje. Jinak

také z tvaru spermatheky a pomru délky spoleného vývodu nelze ni-

jak si soud utvoiti, jestli D. unipunctatum (Schmidtianum Schultze)
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jest totožné s mým. Bylo by v budoucnosti ráclno tyto orgány v pi-

rozené poloze a v tvaru dokonale znázorniti, nebo mám za to, že

specifické urení druhu také na tchto orgánech, hlavn spermathece

závisí. Dle píných a podélných ez tžko lze vlastní tvar tchto

orgán správn uriti. Zevrubnjší zprávy o pohlavních orgánech podal

Braun, u nhož jen to litovati jest, že jen dle ez uruje polohu a

tvar dotyných orgán. Dle nho jest u D. unipunctatum antrum skoro

hruškovité, do nhož ústí z pedu „ein zweizipíliger Uterus". Stranou

od pyje nalézá se stonkovitý váek, bud receptaculum neb bursa se-

minalis, ústící do vejcovodu. Na obvodu zralého vajíka i na nej-

bližších jemu vajíkách ve vajeníku shledal jádra, jako by zde byl

follikulárný epithel, což patrn byla blánka vajeníková.

U D. baUicum shledal Braun uterus vtší než u prvého druhu.

„Bursa a vejcovod ústí tsn vedle sebe, snad týmže otvorem do uteru.

Bursa jako dlouhý kanál, probíhá zprvu na hbetní stran, pak v oblouku

na zad. U D. megalops ústí do uteru pímo penis, bursa a vajeník.

Bursa jest velmi dlouhá, podkovovit ohnutá, zcela spermaty naplnná

a ústí po stran vedle penisu do uteru. Na tomže míst ústí také

vajeník velmi krátkým vývodem, jakož i trsy žloutkové.

Popisované vlastnosti uteru všech tí dotyných druh, o jejichž

hodnot se vysloviti nemohu, zobrazuje Braun jen na podélných ezech

mediáních a kreslí hlavn jen antrum, uterus a do tohoto ústící pyji.

Že ml ped sebou rzné stavy vývoje tchto orgán jest velmi

pravdpodobné; na každý zpsob však jest litovati, že nezobrazil

ústroje ty v celkové poloze a tvaru; pak by bylo teprve lze se vyšlo-™

viti, jak dalece se uchylují jmenované druhy od mých. Mnou pozorované^
D. unipunctatum souhlasí ve všech hlavních ástech, t. j. v pomru
uteru k spolenému vývodu, vajeníku a receptaculu úpln s D. typJi-

lops, o jehož samostatnosti nem iže být sporu. I jest dle toho na po-

váženou, aby druhy Braunovy, jejichž specifické vlastnosti sotva bude

lze pesn rozlišiti, tak podstatn se lišily, aby spermatheka a vajeník

samostatn ústily do uteru.

Než posoudím práci Sekerovu, zmíním se díve o tetím auto-

rovi, LipiTscHovi, kterýž rovnž jen methodou ezovou sledoval apparát

pohlavní u D. unipunctatum, pocházející z ostrova Hvaru v Dalmácii

a dle sérií ezových podélných zkonstruoval schéma, které odpovídá

celkem správnji pomrm skuteným, nic však mén nedostauje pro

posouzení polohy a ústí jednotlivých komponent.

Vlastní antrum genitale oznauje jakožto „atrium genitale in-

ferius", jež vede do „Atrium genitale superius." Do tohoto ústí na

I
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zadní stn trsy žloutkové skrze zadní jeho vychlípení, do nhož také

s hora ovidukt vyúsuje. Jest zjevno, že toto vychlípení odpovídá na-

šemu spolenému vývodu (ductus communis), což až dosud tedy jest

správné. Avšak dle jmenovaného autora receptaculum- seminis „svým
dlouhým vývodem" prý ústí do vejcovodu „dicht an der Stelle, wo
er vom Kehnstock abgeht." To jest zajisté omyl, vzniklý práv jen

sledováním sérií ezových.

Jinak jest mn nesrozumitelné, že kreslí Lipitsch ovidukt píliš

dlouhý, kdežto víme, že jest to u obou našich druh kratiká, slab
svalnatá chodbika. Dle dalšího líení jest však vidno, že ovidukt

Lippitschiiv není niím jiným, než naším spoleným vývodem, nebo
ústí do „atrium genitale superius."

Toto pak zase pedstavuje náš uterus. O žlázách skoápených,
jež ústí do spoleného vývodu, nezmiuje se nikdo, jen Sekera je kreslí;

za takové však považovali Ihering a Braun žlázy na periferii antra

a uteru rozdlené.

Již poátkem let osmdesátých znal jsem pomry pohlavní u D.

unipunctatum a typhlops tak jak jsem je výše, ovšem v jediné pouze

fási vývoje, vyznail. Pozdji odevzdal jsem Sekeroví materiál ten

k zevrubnjšímu zpracování. Mezi jiným i výkres od D. unipunctatum^

na nmž ústí do antra penis a spolený vývod. Sekera však tvrdil,

že vedle tchto souástí pozoroval ješt zvláštní „bursu seminalis,"

takže podal výkres nový, jak se v jeho práci pod ís 21. nalézá,

kdežto udání autorské zstalo nezmnným, jako by výkres ten po-

cházel ode mne. Jest to týž výkres, o nmž ve své práci Lippitsch

úvahy piiuje a k výsledku dospívá, že u Derostomy vbec nijaká

„bursa seminalis" existovat nemže. Výše jsme naznaili již svj názor

Posuzujíce pak výkres Sekerv, musíme uznati, že vidl správn nádor

uterový s jeho dutinou, v níž snad i spermata pozoroval za doby

páení, avšak souvislost její se spoleným vývodem nevystihl, tento

pak samostatn jako žloutkovod naznauje. Na druhé stran výkres

pohlavních orgán od D. typTilops, jak jej Sekera dle sérií ezových

zkombinoval, jest valn pochybený, zvlášt že pehlédl receptaculum

seminis, -že pijímá zvláštní bursu seminalis do antra vlastního ústící

a že dlohu oznauje jakožto samostatný, ze spoleného vývodu na

basi vajeníku ku spodu se odvtvující vak. Naproti tomu pozoroval

správn žlázy skoápené, jež oznauje jménem „pídatných".

Druhy v Cechách známé. Až dosud bylo nkolik druh rodu

Derostoma popsáno, z nichž jen nkolik málo bylo zevrubn a urit
charakterisováno. Ano i D. unipunctatum Schmidt jest sotva nco
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jiného, než r. 1828 od Dugés pod jménem D. megalops uvedený druh.

Avšak Braun vykreslil pod tímto jménem ješt jiný druh, který dle

veškerých známek souhlasí s D. unipunctatum, jež v této práci jest

uvádno. Ve vodách eských není až dosud skuten jiného druhu

oima nadaného, než tohoto a kdyby Braun neuvádl vedle D. megalops

ješt jakési jiné D. unipurctatum, zrušil bych toto poslední a naši

formu bych uvádl jménem Dugésovým. Bohužel však neuvádí Braun

zvláštních znak pro veškeré své druhy než ty, jež ezovou methodou

v antru shledati mohl, což jak známo jest vcí velice choulostivou

a sotva kdo po Braunovi urí ony specie, které týž autor popisuje.

V echách mnou nalezené druhy možno zcela bezpen dle po-

hlavních orgán uriti, i rozpadají se ve 2 skupiny, kteréž se pozdji

snad jakožto 2 subgenera oznaí. Do prvé náleží

I. Derostoma unipunctatum := D. megalops Dugés, Braun.

Se dvma velikýma, ervenýma oima (pi napadajícím svtle,

jinak ernýma), tvaru tla a zbarvení, jak Braun pi D. megalops

udává. Pohlavní orgány bezprostedn za jícnem. Copulaní orgán

hladký, bez hák. Brylky sekretu ze žláz pedstojných v tak zvané

vesicula granulorum šikmo k duktu ejaculatoriu seadné. Sperma-

theca velmi dlouhá s velmi naduelou proximalní a dlouhou distální

komrkou.

Druhá skupina druh rodu Derostoma obsahuje slepé formy,

jejichž tlo jest na píd pišpiatlé, vzadu rozšíené a uaté, nebo

temi laloky opatené, z nichž jeden uprosted, druhé dva po stranách

tla se nalézají.

Zašpiatlá pída postrádá oí a jest temi podélnými ervena-

vými pruhy opatena. Pohlavní orgány nalézají se dále za jícnem, než

u D. unipunctatum, tak že otvor pohlavní asi v prvé tetin tla leží.

Tyto druhy velice se štítí svtla, ony se brodí na mnoze v hlenu a

jen za temna vylézají ze tmy a plazí se po stnách nádob, kde se

chovají.

Z tchto slepých druh popsal Oersted Derostoma coecum, kteréž

Graff dle vyobrazení za njakou Macrostomidu považuje. Dle popisu

jest však jisto, že zde je co initi s Derostomem. Jest 3*3 mm dlouhé,

naped zašpiatlé, vzadu uaté, stlaené, bloervenavé bai"vy a bez

oí. Jícen v pední tetin tla s dlouhým skulinovitým otvorem

ústním.

Aniž by se o práci Oerstedtov zmioval, popisuje nejnovji

O. FuHRMANN též jakési slepé Derostoma, jež náhodou rovnž jakožto
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D. coecum n. sp. oznauje. Dle popisu skuten však se zdá, že tento

druh s Oerstedtovým souhlasí. Fuhrmanv popis jest ovšem velice me-

zerovitý i musí se pohlavní jeho orgány dkladnji rozebrati, aby se

píbuznost jeho s druhy v echách nalezenými na jisto postavila.

Jmenovit jest nutno rozdlení ostn na pyji a tvar speraiatheky po-

drobnji vystihnouti. Varlata u D. coecum jdou prý od zadu až k jícnu.

V echách jsem již r. 1879 D. typhlops uvedl, které potom jen

ješt jednou pozorováno bylo. Pak jsem shledal ješt 2 jiné druhy

slepé i popisuji zde jen jejich pohlavní orgány, jakožto nejjistjší cha-

raktery rozeznávací.

2. Derostoma gracile n. sp.

Jest to snad nejmenší druh, mící 1'5, zídka 2'5 mm délky.

Tlo celkem prsvitné, avšak velice mkké, takže pod krycím sklíkem

brzy zachází. Na píd jest siln zúžené, na nejzevnjším konci tém
rovn uaté, v zadu se stedním lalkem. Pohlavním apparátem ro-

zeznává se D. gracile ode všech ostatních druh. Varlata jsou po

obou stranách tla, jdouce od zadu až na hranici druhé tetiny tla,

pozvolna se zužují, až pejdou do tenkých chámovod.

Penis jest velmi štíhlý a hladký, bez hák. Vesicula granu-

lorm sestává z mála štíhlých brylek. Spermatheca jest opatena

zadní, krátkou komorou, jež se prodlužuje kanálovit od pední ko-

mrky. Spermata jsou velmi dlouhá, s tlustými ale špiatými hla-

vikami, hýbajíce se živ v duetu ejaculatriu a spermathece, nikoliv

však ve vesicule seminalis, kde tvoí hrubovláknité klubíko. Trs va-

jený jest nápadný svými nepatrnými rozmry a s ním ve spojení jsou

pouze 3 tvoící se vajíka.

D. gracile zdá se, že jest vzácnjší, anebo že až dosud bylo

pehlédnuto. Nalezl jsem pouze 4 exempláe v hlenu z klecanského

rybníku.

3. Derostoma anophthalmum n. sp.

Dosahuje velikosti D. unipunctatum, jest na píd zašpiatlé,

vzadu uaté a vbec zevn následujícímu Derostoma typhlops po-

dobné. Analysa pohlavních orgán ukazuje však, že zde co initi

s jiným di'uhem. Nejnápadnjší rozdíly jsou na tvaru pyje a sperma-

theky. Brylky sekretu ve vesicula granulorum jsou velice štíhlé a

sporé. Vesicula seminalis kulovitá. Kopulaní orgán, pokud zatažen,

jest tvaru kželovitého a nkolika adami ostn pokryt. O potu ad
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a tvaru ostn možno se pesvditi teprve po vychlípení pyje. Tehdy

vyjde z otvoru pohlavního a lze na ní spodní a svrchní stranu roze-

znávati. Se spodní strany pozorována, jeví se pyje vyzbrojena 3 a-
dami ostn, jež v levé ad jsou štíhlé, ve stední ad krátké a tupé,

v pravé pak ad rovnž takové ale etnjší. Na svrchní stran jest

posléze tvrtá ada ostn, etných a rzné velikosti. Vedle této tvrté

ady jsou zde ješt isolované 2 delší a 2 kratší hroty, jež se roze-

znávají od ostn tím, že spoívají na chitinové basi, kdežto ostny

z jediného kusu sestávají.

4. Derostoma typhiops Vejd.

Sekretové brylky ve vesicule granulorum mohutné, kolmo a

sloupkovit tsn vedle sebe zaadné, pyje dlouhými a rovnými ostny

stejnomrn na povrchu rozdlenými posázena. Spermatheka krátká,

z dvou komrek sestávající.

§ 2. O dvou druzích rodu Vortex se zetelem k jich po-
hlavním orgánm.

Pohlavní orgány rodu Vortex jsou, jak okazují všecky práce do-

savadní dle jednoho typu sestrojeny, le shledáváme zde tolik modi-

fikací, na nž Graff poukázal, že nutno opt touto otázkou se

zabývati.

Jak udává Graff, jest receptaculum toho rodu jako samostatný,

stonkovitý, od vajeníku zcela nezávislý orgán, spojený s Antrum

genitale'). Mimo to pedpokládá Graff, že snad u všech druh jest

vyvinuta bursa copulatrix, jednoduchý uterus a více mén složitý co-

pulaní apparát chitinový. Celkový obraz tohoto apparátu líí Graff

takto: „Copulaní orgán sestává z párovitých hlek, jež po délce ku

stn penisu piléhají." Z pravidla jsou hlky tyto lenité, takže ro-

zeznáváme na stn vývodu (ductus ejaculatorius) pirostlý „stonek"

a na konci tohoto vkloubenou „vtev" ili „háek". Tento mže býti

opt lenitým a rozvtvovati se ve více sekundárných vtviek, t. j«

„zub" ili „ostn". Tento apparát vniká do bursy copulatrix a pak

se vtve se svými ostny pomocí zvláštního apparátu svalového roz-

vinou. V nejjednodušším pípad má V. graffii místo párovitých hlek

') Tak praví Graff na str. 342. Dále však na str. 349 praví „Docli ist

letzteres (Receptaculum seminis) bald mit dem Keimstock verbunden, bald selb-

stándig." Co jest tedy pravda?
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kroužek chitinový na celém obvodu dutiny pyjové." U V. sexdenfatus

jest 6 isolovaných stonk atd. U všech ostatních druh jsou 2 hlky
spojené 1—2 píkami, anebo docela zhlížené, dotýkající se (V. Mill-

portianus a V. truncatus) hlky. Na každé hlce sedí pak 1— 2 i více

vtví, jež zase více bodlinami jsou pokryté."

Na str. 148. praví pak Graff, že Bursa copulatrix a recepta-

culum seminis se nalézají u všech druh rodu Vortex jakožto samo-

statn oddlené orgány. „Das Genus Vortex zeigt uns sehr schon, wie

das urspríingliche Verhalten in dem alleinigen Besitz einer Bursa semi-

nalis gegeben ist, und wie diese allmálich dadurch zur Bursa copu-

latrix wird, dass ein anderer Theil des Atrium die Funktion eines

Keceptaculum erhalt."

Dle stavby pohlavních orgán lze Vorticidy ve 2 skupiny rozd-

liti : V jedné (V. armiger, Schmidtii, truncatus, Millportianus, pictus, cu-

spidatus a sexdentatus) není receptaculumješt samostatn vyvinuto, ježto

zde funguje co takové vývod vajeníku. U druhé skupiny (V. scoparius,

viridis) odlenilo se receptaculum od vajeníku a jeví se posléze u V. Ha-

llezii jakožto samostatné, Graíf pozoroval u V. armiger, truncatus a sex-

dentatus, že zde vývod vajeníku jako receptaculum slouží. A ježto

do nho i trsy žloutkové ústí, jest správno vykládati jej jako vychlípeninu

atria ; kteréžto vychlípení dále u V. scoparius, viridis a Hallezii stává

se Receptaculum." Bm^sa copulatrix u Vorticid byla u Schultze

jako uterus, u Schmidta jako receptaculum, vykládána, anebo i pe-
hlédnuta (Hallez dle Graffa pehlédl ji u V. Hallezii a Schmidt u V.

scoparius).

Dle toho, co tedy Graff sdlil o pomrech pohlavního apparatu

rodu Vortex, jest jisto, že byste vystihl to, co jednak sám pozoroval,

a co z literatury ped ním uveejnné s výsledky svých bádání srovnal.

Ovšem látka srovnávací tím nijak vyerpána není i nutno znovu v úvahu

bráti veškerá fakta dosud známá s tím, co se pi novém zkoumání

jakožto pozoruhodné objeví. Shledal jsem v našich vodách od Pí-

brami a Chotboe 2 druhy, jež nelze nikterak v rámec výsledk

Graffových vsunouti, i nesou se otázky mnou v následujících ádcích

petásané v tchto smrech:

1. Nemožno sevšeobecovati pravidlo, že u všech druh r. Vortex

jest bursa copulatrix a receptaculum od sebe oddlen vyvinuto.

2. Není-li tomu tak, jaký jest pomr morfologický mezi recepta-

culem a bursou?
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I. Vortex microphthalmus n. sp.

Velikosti vtšiny Vortex totiž namnoze 1'5 mm, vyvinul se v n-
kolika exempláích v nálevech s hlenem, pocházejících jednak z Pí-
brami, jednak z Chotboe. Vylíhl se v polovici listopadu a opto-

val se i v prosinci. Jest blavý, více mén ervený neb oranžový

následkem pigmentových bunk podkožných. U nkterých exempláii

pevládala bílá barva, u jiných oranžová. Anatomii speciáln jsem ne-

zkoumal, jen pohlavním orgánm jsem pozornost vtší vnoval. Mc
však mén u srovnání s ostatními Vortexy nápadné jsou malé teko-

vité oi, ležící na prvním okraji lalok mozkových, který sám jest

ped jícnem. Pída tla jest hojnými smyslovými brvami pokryta a

jinak zdá se, že v organisaci neliší se od ostatních Vortex.

Le pohlavním apparatem tak jest odchylný, že považuji pedce
za práce hodné tyto orgány vylíiti, zvlášt v ohledu srovnávání jich

s jinými Vortexy.

Z pedu vytknu již karaktery, jimiž se liší ode všech známých:

1. že má zvláštní pyjový apparát žlábkovitý,

2. že nemá bursy copulatrix, jakou pedpokládá Graff pro všechny

Vortexy.

Varlata vakovitá leží v píd tla, až i v sousedstvu jícnu a

sahají až asi do poloviny délky tla. Odtud prodlužují se v jemné

chámovody, jež zetelnji spermaty naplnné pi ústí svém do vesi-

culy jsou znatelné, Vesicula pyjová jest mohutn, skoro kulovit na-

dmutý váek, ponkud odškrcený periferickou rýhou od následujícího

odstavce pyjového, jenž jest rovnž naduený, dále však se pozvolna

zužuje ve žlábek pyjový. Zúžená ást vzí ve zvláštní pochv, jejíž stny

jsou stlustlé, le nezdailo se mn jader v nich najíti; spíše se

mn zdá, že skládají se z homogenní hmoty, nebo mají tentýž vzhled

a lesk, jako chitinová trubice pyjová, na každý zpsob však nutno

míti za to, že jsou pružné, takže se pi vychlípení pyje z tla svraští

a po zatažení opt natáhnou. Prvjší zjev jsem vidl.

Naduená ást pyje obsahuje známou schránku sekretu, jež se-

stává ze sloupc zrnité hmoty v kruhu kolem kanálku vniterného—
mezi vesiculou a pyjí — sestavených. Pokud nenastalo páení, jest

vnitní otvor zaven hmotou jiného sekretu, který ve spsob dlouhé

zátky sahá od vesiculy až ku žlábku pyjovému. Sekret ten sestává ze

zvláštních terk k sob se tsn adících a na zevním konci ve 2

kratiké vtévky se rozstupujících.
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Že však sekret ten jak se dosud jevil, není hmota homogenní,

ukazuje pozmnná jeho ást na zevním konci. Tu se mní v pnitou

hmotu, jejíž jednotlivé alveolky se mohou však oddliti a jeví se jako

matn lesklé kuliky, jež pi páení patrn vycházejí žlábkem py-

jovým ven. Z takových také alveolek sestávají zmínné ony terky;

jestli použijem silnjšího tlaku na pyji, objeví se každý terek na

zevní ploše, složený ze samých stejn velikých a pravidelných krpjí,
jež pozdji se rozdlují od sebe a vycházejí žlábkem ven.

Sotva pak se uvolní tato sekretová zátka, již prýští zrnka se-

kretu zrnitého a posléze spermata smíšen až do ústí pyje.

Otázka, odkud vzaly se oba sekrety, rozeší se snadno pozoro-

váním pedstojných žláz, jež nad míru v hojné míe po jedné, totiž po

pravé stran tla jsou vyvinuté. Žádný jiný vortex nemá tak znan
vyvinuté žlázy pedstojné. Jako veliký hrozen visí zde žlázy tyto až

na zad tla, prozrazujíce se svým obsahem a podélnými kanály vý-

vodnými.

Jedna ás tchto kanál ubírá se na právo, druhá na levo^

takže tímže spsobem ústí v právo a v levo ve zmínné výšce mezi

vesiculou a pyjí do schránky sekretové. Jsou 2 di'uhy bunk ped-
stojných. Jedny jemno-, druhé hrubozrné ; obojí však stejného tvaru a

stejn jádrem kulatým opatené. Možno sice shledati, že zrnitý obsah

pozvolna se vyvíjí i v hyaliních žlázách, takže tyto možno považovati

za zmnné hyaliní. Stoupání zrnitého obsahu do schránky sekretové

jest velmi jasné, any zrnka sekretu jako ržencovité lesklé ady za

sebou postupují a vesiculu granulorum naplují.

Le nutno za to míti, že i žlázy bledé souasn secernují,

ovšem tekutjší, i lépe vazký sekret, jenž pak prostupuje ústí vesi-

kuly a ve spsob onch alveolek se ukládá v zátku.

Nádor pyjový sestává z ploského epithelu, jehož buky ím níže

tím sploštlejšími se stávají; namísto pak kde vzniká chitinová výzbroj,

nelze již buiíky rozeznati.

Dotená výzbroj sestává ze známých dvou lišten chitinových,

jež jsou stední zebrou pední spojené. Od této žebry spojeny jsou

však až na konec tak, že se rozšíily v plochý chitinový lupen, jenž

se na bišní stran s obou stran svíjí aniž by se však ki^aje po

celé délce dotýkaly; nkdy se vbec okraje ty nedotýkají, tak že

vzniká žlábek po celé délce otevený, jindy se dotýká jen nejrozšíe-

njší ás lupenu, kdežto pedek a zadek jest široce otevený. Tímto

žlábkem vychází sperma a sekret žláz pedstojných.

Tf. tuathematlcku-prírudovJecká. 1805. 2
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Tato žlábkovitá pyje jest vbec poprvé u tohoto druhu známa,

ostatní Vorticidi mají pouze známý chvošovitý apparát, jehož funkce

není zcela ješt známa. U našeho druhu patrn vniká do antra po-

hlavního žlábek pyjový, nikoliv však výzbroj zevní, která i zde jest

pítomna, sestávajíc ze tí vtví, jež se vkloubují k lištnám podélným

v onom míst, kde se nalézá žebro píné. I rozeznáváme radliku svrchní

a radliku pravé strany, kteréž vbec postrádají vtví postranních. Svrchní

jest velmi krátká, krátkostopená, na volném konci hrotnat rozšíená a

špiatá. Téhož tvaru jest radlická pravá, avšak má delší stopku a lo-

patkovité rozšíený hrtek jest Ižicovit prohloubený, takže když jest

pitlaena k pyji, jeví se nožíkovit trojstranná. Levá radlická jest

nejdelší, le její zakonení radlikovité lze teprve po vypraeparování

poznati. Charakterem této radlický jest jednostranné speení; vychá-

zejí z ní totiž ku stran, jež se pikládá tsn k pyji, ostny postranní

potem 7, z nichž zevní nejkratší, poslední nejdelší.

Podobá se tak zevní výzbroj pyjová oné, již Graff popisuje u V.

armiger. Dle výkladu, jejž tento autor podává o zmínné výzbroji,

psobí tato tak, že prý vniká do pohlavního otvoru a zde se rozvine,

Tomu jist tak není u V. micropthalmus, nebo vypraeparujeme-li

pyji, což jest velmi snadné, jeví se žlábek, z nhož vytéká sperma,

rovným, jak se nalézal v pochv pyjové, kdežto zevní jeho výzbroj

z prvotné polohy se rozvine tak, že pravá a levá radlická se vztýí

obloukovit na zad a ob jako kídla pyjová se rozbíhají na právo a

levo. Též hbetní radlická se vztýí na zad jako ostrý hrot. Ony za-

jisté nevníkají do antra.

Do skupiny, kam náleží V. micropMhalmus, patí také starý

Vortex pictus O. Schm,, jenž sice jest rozšíen hojn, le dosud málo

zkoumán.

Zde však dle O. Schmidta spojují se oba žloutkové trsy ve spo-

lený vývod. Vajíka postrádají stonku. A pak jest odchylný kopu-

laní orgán. Sestává ze 2 polovin, z nichž každá 2 vtve nese. Zevní

vtev jako u V. viridis, rozlenná v adu ostn. Vnitní vtve jsoi

zrovna tak dlouhé jako zevní, avšak rovné a nelenné. Pyje zde není!

Tážeme-li se po morfologickém významu svalnatého vaku u V,

micropMhálmus, který bezpochyby dle O. Schmidta a Halleza u Vortei

pictus též jest pítomen, kde však prost jako rec. seminis se uvádí]

— tož jen srovnání orgánu toho u jiných rod nás blíže pouí. Dlouhi

svalnatá a vbec tmitéž histologickými charaktery se vyznaující

chodba na p. u Opistoma, do níž trs zárodený, trsy žloutkové a

spermatheka ústí a kterou jsem nazval Ductus communis, kdežto

i
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M. Sclmltze ji jako vagínu oznauje — jen tato chodba jest jediným

homologem orgánu, jejž Graff jakožto „bursa seminalis" pijímá. Tato

„bursa seminalis" pedstavuje u V. microphthalmus ústroje dva, totiž

svalnatou chodbu, již možno za vagínu oznait, a spermatheku. V po-

dobném spsob bude nutno snad všecky „bursae seminales" vykládati.

2. Vortex quadrioculatus n. sp.

Tchže rozmr a nuancí barev, jako V. micropfhálmus. U plo-

voucích zvíat jest však pední okraj tla zaokrouhlý a ocáskovité

prodloužení ne tak oste vystupující, jako u klidn sedících ponkud
zatažených zvíat, jejichž pední okraj tla se pak jeví jako rovn
uatý. Druh ten jest ostatn jinému — V. truncatus — zevn tak po-

dobný, že jsem jej pvodn — neznaje jeho pohlavní orgány, za týž

považoval. Kdežto však oi V. tnmcatus u nejvtší ásti individuí jsou

jednoduché a jeví se jako pár erných bod a jen výminen tak jsou

rozdlené, že po každé stran mozku jeví se 2 erné body, tož u Vortex

quadrioculatus 4oní body jsou pravidlem, t. j. zadní body jsou vtší,

miskovité, a pední 2 body jsou malé. Ostatní organisaci nervové sou-

stavy, zažívací roury a exkreného apparátu jsem speciáln nezkoumal,

hled vyšetiti jen pohlavní orgány. A tyto jsou zcela rozdílné od

onch V. truncatus a vbec všech ostatních Vorticid.

Otvor pohlavní jest okrouhlý a po obou jeho stranách nachází se

po skupení velikých žláz jednobunných, naplnných hrubozrnným,

lesklým obsahem, Antrum jest velice obsáhlé a jeví se u živých zvíat

jako mohutn naduelá, tenkostnná dutina. Na vypraeparováných or-

gánech pohlavních však splaskne a pak se objeví její znaná svalovina

okružná.

Do antra ústí ti orgány: 1. spolený vývod spermatheky a vejco-

vodu, tudíž ductus communis ; 2. bursa copulatrix, a 3. samicí vývod.

ad 1. Ductus communis pijímá krátký vejcovod na konci di-

stáíném a souasn s ním štíhlý, ale dlouhý stonek spermatheky?

kteráž jest kulatá a nabita spermaty. Konen ústí do spoleného vý-

vodu také žloutkovody, nemohu však zcela správn udati místo, kde

se to dje.

Dle pomr u jiných druh známých souhlasí náš druh hlavn

s Vortex Hallem, u nhož spermatheca rovnž dlouhým stonkem ústí

do spoleného vývodu (ductus communis).

ad 2. Bursa copulatrix jest více mén zeteln vystupující, krátko-

stopený váek s oste oznaenými stnami.

2*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



20 IX- F. Vejdovský

Dle samicích orgán souhlasí tedy Vortex quadrioculatus s nej-

vtší ástí druh v díle Graffov uvedených. Avšak samí pomry
jsou u našeho druhu tak zvláštní, že se jimi liší ode všech dosud

v Evrop známých, ježto kopulaní orgán jest oddlen od vlastní pyje.

Varlata nalézají se v píd tla, dosahujíce až k obma stranám

jícnu, Chámovody spojují se s vesiculou seminalis, jež jsem na pozo-

rovaných ješt nacházel prázdnou. Tato, jakož i vesicula granulorum

a ductus ejaculatorius pedstavují samostatný orgán, kterýž duetem

ejaculatoriem postrann do dutého vaku ústí, v nmž jest kopulaní

orgán uložen. Tento vak prodlužuje se jakožto tenkostnný ductus

penialis až do antra.

Žláza pedstojná (prostata) jest zcela zvláštn rozvtvená a se-

stává z neetných bunk žlaznatých, jež svými vývody mezi sebou

anastomosují a pomocí spoleného vývodu do šikmo položené vesicule

granulorum ústí. Pod touto se nalézající ductus ejaculatorius jest

rozšíený, zužuje se k distálnímu konci v kanálek krátký, oste rý-

sovaný a svalnatými stnami opatený; tento práv ústí do výše zmí-

nné pochvy s kopulaním orgánem.

Kopulaní orgán jeví se v profilu jakožto jednoduchá chitinová

hlka, dlící se na spodním konci ve 4 postranní vtve, z nichž možno

oznaiti 2 za svrchní a 2 za spodní. Svrchní jsou namnoze 9, spodní

7 ostny chitinovými posázené.

Vajíka tohoto druhu jsou stonkovitá.

Vortex quadrioculatus žije v lesních tkách u Píbrami.

Srovnání samicích orgán pohlavních u eledi Vorticidú.

V pedcházejících dvou odstavcích seznali jsme pohlavní apparát

samicí rodu Derostoma a Vortex. Pibereme-li k tomu ješt rod Opi-

stoma, bude nám úkolem orgány ty na jedno a totéž schéma uvésti.

Obtížným to není nijak pro Opistoma a Derostoma, jestliže jejich

dlouhé chodby, nazvané ductus communis, za homologické oznaíme.

U obou rod povstaly patrn jakožto secundárné vychlípeniny prvot-

ného antra, z nho zase postranním vychlípením povstala spermatheka

a do nich ústí krátké vejcovody a trsy žloutkové.

Obtížnjší jest jmenovanou homologii stanoviti u Vortex, hlavn

že se zde setkáváme s 2 typy, z nichž jeden zastoupen druhem

V. microphthalmus a di"uhý V. quadrioculatus.

S posledn jmenovaným druhem není tak zle; i zde setkáváme
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Obr. 11. Schémata pohlavních ústrojí eledi Vortlcidfi.

A. Opistomv Scliultzeanum. B. Derostoma typhlops.

C. Vortex quadrioculatus. D. Vortex microphthalmus.

a antrum genitale; dc ductus commimis, ds trsy žloutkové, rs spematheca, i;s va-

jeník, od vejcovod, sch žlázy skoápkové, co copulaní organ, pd prostata,

vy vesicula granulorum, df chámovody.
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se s týmiž komponentami jako u Opistoma a Derostoma: do antra

ústí dlouhý spolený vývod (ductus communis) spematheky i vejco-

vodu a bezpochyby i žloutkovody.

Jinak však u V. microphthalmus, kde vejcovod s trsy žloutko-

vými pímo do antra ústí. Pouze onen slepý vak z antra sekundárn

se vychlípivší a na distálném konci spermatheku nesoucí, mohl by od-

povídati spolenému vývodu pedešlého druhu. emuž tak skuten
histologická struktura nasvduje. Avšak tento kanál má pouze funkci va-

gíny, kdežto se vnitní konec jeho petvoil na spermatheku. Von Graff

oznail takovéto orgány živých turbellarií jakožto „Bursa seminalis"

vykládaje ji za nco rzného od ostatních ústrojí turbellarií a za orgán

jediný. My vidíme však, že to pouhá modifikace kanálu, jejž jsme vy-

znaili jakožto „ductus communis" a že pedstavuje ústroje dva: va-

gínu a spermatheku.

Piložená schémata znázorní nejlépe výsledky 'tchto theoreti-

ckých úvah.

Pomry pohlavního apparátu rodu Vortex mohou míti dle toho

hlubší význam systematický. Až dosud byl veliký poet druh (30)

popsán a pravdpodobn se ukáže, že pohlavní apparát jejich jest bud

dle toho, bu dle onoho typu ustrojen (t. j. dle plánu V. micro-

phthalmus neb V. quadrioculatus), takže bude radno k vli pohodlí

již rozeznávati 2 podrody, z nichž jeden se bude vyznamenávati pí-

tomností bursy cupulatrix, ili vagíny bez spermatheky, druhý pak

pítomností vaginy se spermathekou.

§ 3. Eod Prorhynchus v Cechácli.

Dle dosavadních zkušeností byl do nedávná znám z Cech jediný

zástupce rodu Prorhynchus'^), totiž

1. Prorhynchus stagnalis M. Schulze,

kterého jsem ped lety^) ve faun naší uvedl a udal, že ve velikém

množství v bývalých kašnách pražských se objevoval. Nemén hojným

byl v tni na královské louce u Smíchova, kdež ovšem v nové dob
i s jmenovanou tní za své vzal. Pokud pak paroplavba na Vltav

v té míe, jako nyní, se neprovozovala, býval Prorh. stagnalis velice

hojným ve Vltav podél levého behu, plíže se zde pod kamením a ve

*) Dle zpráv Sekerových byl v ecliách nalezen též P. halticiis Kennel.

^) Vorláufiger Bericht etc. 1879.
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rmiitu vodním. Jednak tedy paroplavba, pedevším ale jedovaté výtoky

z lihovaru smíchovského jsou píinou, že jmenovaná turbellarie jest

ve Vltav velikou vzácností. V ade let dostalo se mn jen tu a ondy

njakého exempláe.

V následujících ádcích hodlám pispti k poznání domácí fauny

popisem dvou nových druh, kteréž již od nkolika let znám, dosud

jsem se však o nich — le ve výkladech školních — nezmínil, po-

nvadž jsem doufal pozdjšími ješt nálezy zbývající mezery u poznání

jejich organisace vyplniti. Pohíchu však nedostalo se mn nového

materiálu, takže budoucí pozorování musí doplniti to, co zde po-

strádáno.

2. Prorhynchus fontinalís n. sp.

Druh ten nalezl jsem r. 1882 v nkolika exempláích na Šumav,
a sice v malém praménku, jenž stéká se Špiáku na cest mezi ny-

njšími hotely a erným jezerem. erv ten plíží se zde pod kaménky

a v bahn a jest zetelným po blostné své barv. Objevoval se pouze

na míst, kde voda pímo ze zem prýštila, kdežto dále odtud v do-

lením toku praménku ani jediného exempláe jsem neulovil.

Mám dle tohoto fakta, a dle jiných okolností za to, že dotený

Prorhynchus jest forma ist podzemní, jež jen pramenitou vodou

na venek se dostává a zde ješt v bahn a pod kamením místa proti

svtlu ochranného vyhledává.

Dosahuje délky až 8 mm, jsou však exempláe menší nebo i pi
silném protažení tla delší, stihlé, na píd rovn uaté a maliko

úškovit rozšíené. Široké, celkem však mlké jamky víivé jsou da-

leko nápadnjší, než u Prorhynchus stagnalis. V nich jsou brvy delší,

než na ostatním tle. Otvor úst vede do velice zúžené, tenkostnné

pochvy, v níž vzí podlouhlý a stihlý jícen, jímž se rozeznává druh

šumavský od obyejného Prorhyncha. Jícen ten se pod krycím sklí-

kem rychle ^^chlipuje, pi emž zejmo, že jest na volném okraji

hluboce vykrojovaný a vroubkovaný. Až na tetinu své délky mže se

z úst vychlípiti, pi emž se tato ovšem znan rozšíí. Žaludek úpln

neprsvitný a na stranách nezeteln lalkovitý sahá až na konec

tla; pi kehkosti tla snadno se protrhává zadek tla a obsah ža-

ludku prýští ven.

Z ostatní organisace mohl jsem zjistiti pouze párovitou zauzlinu

mozkovou, jejíž pedlouhé poloviny zužují se na zad a vybíhají ve dv
stihlé vtve, soubžn podél jícnu na zad se beroucí. Slabé a krátké

vtévky nervové vycházejí též ku píd a sice šikmo k jamkám icho-
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vým, jediným to orgánm smyslovým, jež jsem mohl zjistiti. Nebo
oi, jež až dosud známe u všech druh toho rodu, scházejí druhu

šumavskému.

Formu popisovanou adím k rodu Prorhynchus, nebo veškeré

dosud vylíené znaky potvrzují tento výklad. Avšak k definitivnímu

zjištní píslušnosti jeho bylo by zapotebí znáti i pohlavní apparát,

který jsem bohužel nenalezl, nebo veškerá individua byla mláata,

bez žláz a vývod pohlavních. TJ jednoho exempláe z-dálo se mn
však, že tla jejich v zadní tetin znan jsou, jakoby k dlení za-

škrcená.

Že Prorhynchus popsaný náleží spíše k faun podzemní, soudím

z následujících fakt

:

a) že jest úpln blostný, beze všeho pigmentu

;

b) že jest dokonale prsvitný, až na stny žaludku;

c) že postrádá oí;

d) že jest to forma svtla se štítící (photophobní), zalezající do

bahna a pod kaménky;

e) že jen ve východišti pramene se objevoval.

3. Prorhynchus hygrophilus n. sp.

K. PísAšovic a J. Babor pipomínají ve Vstníku naulc v Praze

z r. 1892,^) že p. dr. A. Štole objevil v údolí jarovském za Závistí

u Zbraslavi zvláštního Prorhyncha, doposud nepopsaného. Podailo se

mn nkolik exemplá jeho získati na podzim r. 1890 a 1891 a po-

dávám výsledky svých pozorování v následujícím kusém popisu.

Prorhynchus hygrophilus žije v doteném údolí ve vlhké pd
a pod spadlým listím na behu malého potku. Miluje tedy vlhko,

avšak vodu nemiluje; nebo penesen do vody, ihned odtud prchá

a leze po vlhkých stnách nádoby, v níž byl chován. Ovšem ale

malé nálevníky a víníky ve vod, do které byl penesen, uchvacuje

a polyká. Jinak jest dosti otužilý a vydrží nkolik dn na živu i v za-

jetí; teba jen udržovati vzduch v nádob ve stavu vlhkém. Ve zp-
sobu života podobá se tedy P. sphyrocephálus, jejž De Man v Nizo-

zemí rovnž ve vlhké pd nalezl.

Dosahuje délky 3'—4 mm a jest barvy šedobílé, nkdy i znan
blavý. Na píd jest rozšíený a mlce srdcovit vykrojený, v kte-

rémžto záezu se nalézá otvor úst, ponkud na bišní stran. Na zad

se tlo zužuje, když erv se plazí; když však se pissaje, rozšíí se

") Rhynclioclemus terrestris v echácla. Vstník král. spol. nauk v Praze 1-892.
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Obr. III. Prorbynchus hygrophilus n, sp.

o otvor úst; oc oi; g mozek; 7is nervy jícnové; p/«Z žlázy slinné; 2? papily kožní.
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konec tla lopatkovit. Tlo je dosti prsvitné, takže poloha orgán

jeho, s výjimkou exkreních, snadno dá se sledovati.

Za živa jsou na píd vidný tuhé šttinky smyslové; taslavé

pohyby jejich jsem nespatil ani hom. immersí. Takovéto brvy lze

i na ostatním tle na zvláštních bradavkách ve skupinách upevnné

vystihnouti.

Hypodermis hbetní strany jest nápadná pítomností etných

byalinních žláz kožních, jež svým tvarem a lesklým obsahem v šedé

hmot tlní jsou velice nápadné. Z nich vytéká pi podráždní zvíeti

zdánliv lepkavá hmota na zpsob lesklých lalk, aniž by se však

od tla odluovala. Žlázy ty jsou mn známy ješt jen u Bothrioplany,

kdežto u Prorhynchus stagnalis sledovali je již Schneider, Hallez a

Kennel, Graff považuje je jakožto stejnomocné v ohledu fysiologickém

se sliznými žlázami jiných turbellarií, emuž asi sotva lze pisvditi.

Bišní plocha hypodermis postrádá tchto žláz; jsou zde ovšem

jiné, veliké, a velikými jádry opatené, ale jen v malém potu.

Po obou stranách úst vyúsují na venek 2 skupiny velikých,

na zad šikmo uatých, ku píd se zužujících žláz se šedým nepr-

svitným obsahem. Sahají až za jícen. Dle polohy své mohly by od-

povídati slizným žlázám jiných turbellarií.

Prorliynchus hygrophilus postrádá tyinek v pokožce.

Pharynx je celkem tvaru soudekovitého
;
pední jeho ást se-

stává z normálných vrstev svalových; s texturou histologickou, jaká

platí pro „pharynx doliiformis" dle Graffa. Tato ást pharyngu jest

však protraktilní a vychlipuje se z úst pi pijímání potravy. Svaly

okružné jsou tu jen v jediné vrstv pítomny, kdežto v zadní ásti

jícnu jest vnitní vrstva okružních sval velice mohutná, mnoho-

vrstevná.

Na rozhraní pharyngu a žaludku jsou 2 skupiny žláz hyaliní

plasmou opatených. Žaludek sám jest pravideln lalonatý, akoliv

jsou lalky tupé a nepatrné. Shledal jsem jich 26 v celé délce tla.

Zauzlina mozková leží ped jícnem, nad pochvou jícnovou a

skládá se ze 2 dlouhých gangiií, jež úzkou pínou kommissurou jsou

spojené. Z postraních nerv sledoval jsem jen zadní vtve. Zajímavjší

jsou však jemné vtévky, které z mozkových polovin asi u prosted

vycházejí a nad jícnem se v jemné pletivo nervové rozvtvují. Na ži-

vém zvíeti velmi pkn vystupují.

Velmi zajímavou jest dále ventrální jícnová kommissura, která

ob poloviny mozku z bišní strany spojuje a tak jícnovou pochvu
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objímá. Rozeznává se od hrbetní kommissury tím, že sestává jen

z gangliovýcli bunk, velikých to bipolárných element.

Vedle smyslovýcli brv jsou ješt oi smyslovými orgány tohoto

druhu. Oi jsou ervenohnédé se svtlým tlískem, jež by se mohlo

vykládati za retinu. Jamky víivé jsem nepozoroval, a je pravd
podobné, že i ty jsou pítomné.

Taktéž z exkreních orgán znám jen ásti, znatelné po hojných

víivých plaméncích, zvlášt v okolí mozkové zauzliny.

Pohlavní orgány. Skoumal jsem jmenovaný druh vždy jen v íjnu

a shledal u všech exemplá, že mužský apparát pohlavní byl již zcela

degenerovaný, kdežto samicí žlázy se ješt v plné innosti nalézaly.

Dle tchto pozorování, jakož i dle sdlení mých pedchdc, jež se

touto otázkou zabývali, jest jiáto, že Prorhynchus jest proterandrický

obojnatec. Dle Kennela a Brauna možno na jisto postaviti, že varlata

Prorhyncha po obou stranách steva jakožto malé, kulovité follikule

se zakládají, jichž posledn jmenovaný autor 2—3 páry podle žaludku

shledal, kdežto Kennel o rzném množství a postavení jich mluví.

Na svých praeparátech shledal jsem jen 3 follikule varlatové, jež však

již byly neinné. Též vesicula seminalis nebyla již vyvinuta a pyje

scházela; ovšem ale svalnatý vývod samí ústil do pochvy jícnové.

O samicích orgánech mám tyto zkušenosti

:

V zadní ásti tla nalézá se na bišní stran trs žloutkovajený.

Stední ást této žlázy jsou v ad za sebou následující zárodky va-

jené, po obou stranách pak mladé buky žloutkové. ezy uí, že

vajené buky jsou bhem vývoje uzameny do zvláštních follikul,

jejichž buiiky jsou zmnné žloutkové. Otvor pohlavní nalézá se

v stedu tla.

Prorhynchus hygrophilus jest druhým zástupcem tohoto rodu,

který se suchozemskému životu pizpsobil. Jak známo, nauil nás

De Man prvého takého Prorhyncha znáti pod jménem P. sphyrocepha-

lus, jejž v tchže pomrech života v Hollandsku nalezl. Oba druhy jsou

si tak podobné, že jsem prvotn ml za to, že jarovská forma jest

totožná s hollandskou, liší se však od ní mnohými charaktery pi
bližším srovnání.

Prorhynchus hygrophilm jest dle tvaru svého nejpíbuznjším

P. applanatus Kennel, kterého Kennel na ostrov Trinidad v rybníce

hojn porostlém pozoroval. Podobnost jest tak znaná, že, srovnávaje

vyobrazení doteného autora s svými, ml jsem z poátku za to, že

to táž forma, která na jiných místech mže žíti ve vod, kdežto u nás

zvykla si na vlhkou pdu. Ovšem ale pi podrobnjším srovnání jeví
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se znané rozdíly, pro které nutno rozeznávati oba druhy co samo-
statné. Jest P. applanafus blavý, 3—4 mm dlouhý, na píd roz-

šíený a srdcovit vykrojený, na zadu zaokrouhlý a etnými papilkami
pidržovacími opatený. Jícen zdá se rovnž souhlasiti s tímže orgánem
u P. hygrophilus. Oi mají u P. applanafus pigment pi propadajícím
svtle žlutavý, pi nepadajícím blav lesklý. To jsou veskrze znaky
souhlasné pro oba druhy.

Avšak stevo druhu trinidadského jest podstatn jiné; pedsta-
vuje tenkou, rovnou trubici, jež se táhne od pharyngu až na konec

tla, zasahá však též slepým pívskem pod jícen. Toto rovné stevo

jest po celé délce opateno postranními slepými laloky, jež jsou úzké,

kolmo ku hlavní vtvi stojící a hust v pravém úhlu od steva se

ku stranám tla rozbíhající. Nejsou rozvtvené, ukazují však, jakoby

bylo stevo pravideln segmentováno.

To jest nejpodstatnjší rozdíl mezi P. applanatus a hygrophilus.

Nebo o pohlavním apparatu zmiuje se Kennel jen potud, že nenalezl

rovnž samích orgán, domnívaje se, že se tyto vbec velmi pozd
zakládají, což u srovnání s P. hygrophilus pípadné není, víme-li, že

u tohoto druhu v íjnu vbec nebylo ani varle ani kopulaní apparát

vyvinut. Avšak ani u P. applanatus nenalezl Kennel nieho, co by

na známou chitinovou pyji u P. stagnalis upomínalo. Kennel nalezl

P. applanatus 20. února na Trinidadu a pozoroval jej v následujících

dnech.

§ 4. O novém druhu Macrostomid.

V nálevu od Chotboe nalezl jsem etná individua nového druhu

Macrostoma, které pro své zvláštnosti mže býti píinou, aby se cha-

raktery eledi Macrostomidae rozšíily. Jest to malé, sotva 1"5—2 mm
dlouhé, blostné tm^bellarium na zad ve známý lopatkovitý „ocas"

prodloužené, na ped stejnomrn široké a uaté. Pro hojné brylky

tyinkové lze však jen dosti nesnadn vniternou organisaci sledovati.

Pokryv brv má se asi tak, jako u M. hystrix, rovnž tak jako taslavé

biíky, jež na prvý pohled se zdají, jakoby to byly brvy tuhé, za nž
se také u všech turbellarií díve považovaly. Graee zjistil však, že se

míhají a potásají, i dal jim název „Geisselhaare". Ony jsou zvlášt

na píd tla hojné, avšak i po stranách jich dosti roztroušeno.

Ostatn co se týe tyinek kožních a lepivých bunk v ocase,

souhlasí tento druh s M. hystrix; ano má s ním i mnoho jiných

známek spolených, jako u p. nervovou soustavu, jež rovnž tvoí

podkovovité ganglion, sestávající arci ze 2 polovin a v oblouku se
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Obr. V.

Obr. IV.

Obr. IV. Macrostoma obtusum n. sp. Pída tla; zg biíky taslavé; «/ kanálky

nefricliové; g mozek s body oními; o ústa; dr žlázy slinné; mr svaly jícní.

Obr. V. Macrostoma obtusum n. sp. Zadek, ov vajíko (?); op otvor pohlavní ^

;

m vesicula seminalis; ej ductus ejaculatorius ; eox otvor exkrení.

pod otvorem ústním a po obou stranách jícnu prostírající. Oi jsou

nad míru malé erné teky, jež ovšem leží uvnit mozkové zauzliny,

na povrchu tla jest vidti pouze jasnou obrubu, patrn jamku, v níž

se vlastní pigmentová skvrna nalézá. Vedle oí a smyslových brv

(taslavých) jest Macrostoma obtusum n. sp. opateno 2 jamkami po-

stranními, ímž se liší ode všech ostatních dosud známých druh.

Jamky ty leží po obou stranách tla, asi ve výši skuliny ústní, jsou

však dosti nesnadno k objevení, ano u nkterých exemplár vbec se

mn nepodailo jich nalézti; pi plování vbec nelze je vidti; teprve

když zvíe je v klidu a více mén se stahuje a roztahuje, objeví se

na bišní stran v dotené konin tlní 2 zetelné a hluboké jamky,
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odpovídající tmže orgánm Stenostomid, Prorliynchid, Microstomid.

Ale ovšem organisace jejich jest nesnadno k rozešení; jeví se pouze

jako vchlípení kutikulárné do nitra, ganglion zvláštní na jich basi

nezdailo se mn nalézti, s tíží pak lze objeviti slabé vtve nervové,

jež se šikmo z mozkové zauzliny k tmto jamkám ubírají.

Otvor ústní je dlouhá skulina jako u M. liystrix a vede do rovnž
velice ztažitelného jícnu, jenž pedstavuje známý „Pharynx simplex",

jak jej Graee deíinuje. Pharynx ten se nevychlipuje, nýbrž pi pi-

jímání a vyvrhování potravy ze žaludku se pouze mohutn rozeve

a to tak mohutn, že i buky žaludkové na povrch trí. Tehdy

zbytky potravní, u p. skoepiny diatomaceí neb sladkovodních rhizo-

pod pímo ze žaludku se vyvrhují. K roztažení jícnu slouží 2 páry

mohutných sval — dilatatores pharyngis, — jež na právo a levo

po páru na zevní obrub jícnu inserují, šikmo pak parenchymem na

zad probíhají a ku stn tlesné, asi ve výši, kde poíná žaludek,

se pipínají. Pharynx má stavbu podobnou oné, jakou se vyznauje

M. hystrix. Jen žlázami, ve stn pharyngu se nalézajícími, se po-

nkud liší naše M. obtusum. Žlázy ty leží mezi normálnými bukami
pharyngu, jsou etné a hojným hrubozrnným obsahem lesklým na-

plnné. Zevním koncem pechází každá žláza jícnová, jež má asi týž

význam jako slinné žlázy v jícnu soudkovitém, v dlouhý stonek, který

posléze pechází ve vlastní, rozvtvené tlo žlázy. Tyto elementy

slinných žláz jsou svými vtvemi a nádory velmi nápadné.

Jícen i žaludek uvnit velmi živ víí; brvy žaludené jsou pe-

velmi jemné.

Exkrení soustava Macrosfomid dosud není známa; jen tu a onde

byly pozorovány jednotlivé ásti její. M. obtusum pro svou vtší pr-
svitnost, než jakou se vyznamenává M. hystrix, dovoluje alespo v hru-

bých pomrech poznati kanálky exkrení. Po obou stranách tla v píd
vidno, že se tu táhne velice vinutý a kliky tvoící kanálek od zadu

ku píd; odsud však až k pednímu okraji obrací se nazpt, rovnž

etné a odpovídající kliky tvoe; pokud nepekáží žaludek, lze tuto

zptnou vtev dosti daleko sledovati, patrn však bhem dalšího pr-
bhu naduuje v kanálek silnjší, jenž v zadní tetin tla po obou

stranách žaludku zejmjším jest, a i zde nutno nejsilnjších zvt-

šení k jeho objevení použiti. Brv neshledal jsem ani v pedních kli-

kách, ani v zadním rozšíeném vývodu, rovnž ani plaménk víivých.

Oba vývody sbíhají na zad z pravá a z leva až do lopatkovite rozšíe-

ného konce tla, kde sjednocují se v jediný naduelý odstavec, jenž

tém termináln na venek vyúsuje.
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Pohlavními orgány blíží se M. obtusum starému drulm M. liystrix,

jeví YŠalt nkteré zvláštnosti specifické. Vidl jsem samí apparát

v listopadu a prosinci vyvinutý, kdežto o samicím mám nepatrné zku-

šenosti.

Dv malá pomrn, hruškovitá varlata leží na bišní stran ne-

daleko poátku žaludku. Pecházejí ve velmi jemné chámovody, jež

po pravé a levé stran tla na zad se táhnou a zde se, na rozhraní

mezi vlastním tlem a rozšíeninou jeho, s vesiculou seminalis spojují.

Ve varlatech bývají vidná již spermatozoa voln se pohybující, jakož

i v chámovodech, avšak v nejvtším množství shromažují se v schránce

chámové.

Jest to ozdobný orgán tato vesicula seminalis, tvaru nejvíce ku-

lovitého, nebo sphaeroidálného, obdaná na spodní své polovin plochým

epithelem, jenž do nitra velmi ile se pohybujícími brvami jest vy-

ložen. Svrchní polovina vesiculy jest ohrazena velmi velkými, klíno-

vitými buiikami, patrn žlaznatými, jež jsou upraveny v rosetu kolem

otvrku, jímž ústí chámovody do nitra. Vesicula jest naplnna jakousi

hyaliní tekutinou, která bezpochyby jest vyplována ze zmínných

klínovitých žláz. Zde velmi ile, ve chvostech spojená, anebo ojedinlá^

pohybují se spermata dlouhá a vlnitá, jež však se tvarem liší úpln
od onch, jež známe u M. hystrix.

Sperma M. obtusum jest dlouhé, jemné vlákenko na jednom konci

velice ile biíkovit se pohybující, na druhém konci však veténko-

vit naduené, kolem kteréhožto nádoru vinou se známé obruby spi-

rálné. Veténko jest z hyaliní plasmy tvoené, obruby spirálné z plasmy

temnjší, zrnité, z jaké se skládá též vláknitá ást spermatu. V této

ásti nalézá se také tyinkovité jádro.

Vývod vesiculy, odpovídající duetu ejaculatoriu jiných turbellarií,

jest vlastn zúžená ást vesiculy, rovnž velmi tenkostnná a tvoící

oblouk po svém prbhu. Zetelnjším jest tvar vývodu tehdy, když

jest naplnn spermaty, pi emž se objeví distalní jeho ást opt ne-

patrn naduelou a touto ástí jest vývod ve spojení s vesiculou

granulorum.

Tento orgán jest vždy nápadný svým obsahem lesklým, to jest

sekretem žlázy, pedstojné, která leží na jedné stran tla; není tedy

prostata párovitá jako u jiných turbellarií. Dlouhý vývod prostaty jest

vyplnn rovnž zrnky, která se shromažují u velikém nmožství ve

brylkách výše zmínné vesicula granulorum. Celkem jest brylek tch
asi 6—8, jak ukazují optické její prezy. Lumen vesiculy jest ne-

patrný a jest ve spojení s kanálkem chitinové pyje, kteráž sice jest
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velmi promnlivá ve svém tvaru, avšak celkem odpovídá pomrm
pyje, známé u J\I. hystrix. Jest vždy ohnutá, bu jednou v zobák

rovný, anebo dvakráte v zobáek krátký a špiatý.

Ze samicích orgán vidl jsem pouze velikou buku amoebovitou,

hrubozrnným obsahem naplnnou a jádrem jasným opatenou, která

ve všech pípadech ležela nad vesiculou seminalis. Jaký význam má,

nemohu íci, nebo jsem nevidl známé trsy žloutkovajeníkové, aniž

vejcovod a ostatních orgán samicích. Buka zmínná, kteráž pra-

videln u všech individuí v zmínných pomrech se objevovala, mže
míti dvojí význam:

1. bud to jest rudimentní, zbylé vajíko, dosud nepoložené. Avšak

proti tomu mluví pravidelné se objevování buky té. Za druhé jádro

její nemá povahy jádra vajeného. Za tetí nelze za to míti, že by

takové vajíko v tle zbylo a zárove aby se nejevily stopy žláz žloutko-

zárodených. Za tvrté nemožno také pijímati, že by druh tento byl

proterogynický, když varlata jeho jsme vidli práv v jich innosti.

Jest tedy možnost jiná, že to

2. je nejspíše pohlavní buka samicí, obrovská, z níž tedy se mají

po rozdlení tvoiti trsy žloutkozárodené. Otázka to, která stojí za

další ešení.

§ 5. O slepých planariích.

Mezi evropskými planariemi sladkovodními známe až dosud dva

druhy, honosící se blostnou barvou a postrádající úpln oí. Z tchto

jednu, Planaria coeca poprvé popsal Dugés'), naleznuv ji v jediném

exemplái v potku tém vyschlém ve Francii. „Elle est allongée,

tronquée, échancrée méme en avant, obtuse en arrire, plate, mais

moins mince que la precedente, et de couleur blanche comme elle."

— „Elle différe de la bandallete (vitta) et de la lactée par 1' absence

complte de points oculiformes et la disposition de Tarbre gastrique,

du systéme circulatoire etc. Longueur 3 lig. V2- Largueur ^4 de lig.

Tutéž planarii zaadil pozdji Stimpson^ následkem nedostatku

oí v nový rod Anocelis coeca. Definuje rod ten takto: „Corpus de-

pressum elongato ovále, saepe antice trunctatum. Oculi nulli. Fluvia-

') A. DuGÉs, Apergu d. quelques Observations noiivelles sur les Planaires

et plusieurs genres voisins. — Anu. Sciences Nat. Tom. XXI. 1830. p. 72—90

PÍ. 2. Fig. 20.

2) Stimpson: Prodrom. descript. anim. everteb. etc, — Proceed. Acad. Nat.

Scienc. Philadelphia. 1857. I. p. 19—31.
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Obr. Ví. Obr. VIL Obr. VIII.

Obr. VI. Planaria cavatica Fries.

Obr. VIL Planaria Mrázekii n. sp. dosplý exemplá.

Obr. VIII. Planaria Mrázekii n. sp. mladý exemplá.

tiles." Zda-li tento znak, — slepost — jest význakem rodovým, ne-

možno dosud s uritostí rozhodnouti, avšak exkrení apparát této pla-

narie, jak jsem jej ped lety vyložil,^) odvoduje samostatné rodové

oznaení její v soustav triclad. Shledal jsem Anocelis v Plounici

*) Vejdoyský, Exkrení apparát Planarií, — Zprávy o zasedání ki'ál. spol.

nauk v Praze. 1882. p. 273—280. Fig. 1—7.

Mathematisch-natorwissenschaftliche Classe. 1895. 3
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u Dína, od tch dob však jsem nenavštívil nalezišt toto, jakož

i nikdo jiný po mn neopakoval pozorování, aniž tudíž zjistil, jaké

jsou pohlavní pomry této planarie. Nech jsou však jakékoli, pevn
mám za to, že tento systém orgán, dle srovnání všech dosud známých

forem, tžko lze použíti jakožto dlidlo klassifikaní.

Druhá slepá planarie jest známa pod jménem Planaria cavatica,

pod kterýmž jménem ji S. Fries do vdy uvedl, naleznuv ji v potoku,

jenž protéká jeskyni Falkensteinskou ve Švábích. Pozdji ji ješt dva-

kráte nalezl a r. 1829 zevrubnji popsal.-') Jest 2 cm. dlouhá a upo-

míná co do ušt, barvy, pohybu rozhodn na Dendrocoelum lacteum.

Blavá barva jest bledší a celé tlo prsvitnjší. Uspoádání vtví

stevních upomíná na D. lacteum. Rozeznává se však od poslední ne-

dostatkem oí.

Po té byla Planaria cavatica ješt v jedné studni v Miindenu

(Hannoversko), a dále v jedné studni v Liliu, jak o tom Moniez^)

zprávu podává. Jeho exempláry, v lihu konservované, mly délky

pouze 1 cm,, byly bílé, prsvitné a bez oí. Po té podal jsem zprávu

r, 1890,^) že jsem od Wrzešniowského obdržel 3 exempláe této pla-

narie ze Zakopaného v Tatrách, kde byla nalezena zárove z Ni-

phargem a Phreoryctem v jedné stuchii. Dle lihových exemplá, ml
jsem za to, že nutno ji zaaditi v rod Dendrocoelum, což ovšem mu-

sily rozhodnouti pomry pyje; avšak mé exempláe byly dosud nepo-

hlavn vyvinuté,

P, Hallez^) snažil se rozhodnouti tuto otázku na exemplárech

doruených mu Moniezem a podává zprávu o tom následkem ez,
jež provedl na siln ztažených a porušených planariích ze studn

Lillské. I praví, že náleží do rodu Planaria, Hlava prý nejeví organisaci

karaktéristickou pro pidu tla Dendrocoela, ezy této koniny tlní

upomínají na pomry u Planarie známé. Mozek, vajeníky a pharynx

nemají nieho, co by zasluhovalo zaznamenati. ást zajícnová, obsa-

*) S. Feies Mittheilungen ans clem Gebiete der Dunkelfauna. Zoolog. Au-

zeiger 1879. p. 151—153.

'') K. MoNiEz, Fauna des eaux souterraines du departement du Nord et

en particulieurs de la ville de Lilie. — Revue biologique du Nord de la France.

Année 1888. p. 143—144,

3) Vejdovský, O novém rodu zemských planarií (Microplana humicola).

Vstník spol. nauk v Praze 1889. Se 6 devoryty. — Francouzský peklad v Eevue

biologique du Nord de la France. 1890. S 2 tab.

*) Hallez, Catalogue des Turbellariés du Nord de la France, atd.

Ibidem 189n.
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hájící uterus a penis byla porušena. Shledal však Hallez, že zde jest

hruškovitá „bursa copulatrix", mající dutinu menší, než jaká známa

jest u Pl. torva a D. lacteum. Histologie vývodu dložného ukazuje

na pomry u rodu Planaria známé, kdežto oviducty spojují se v je-

diný spolený kanál, který ústí pímo do kloaky a nikoli na basi

uteru.

Tyto znaky Hallezem uvedené nedostaily by dle mého soudu

a dle charakteristiky rodu Dendrocoelum, jak Hallez sám je udává

a rod tento v platnosti udržeti se snaží, aby se Pl, cavatica adila

do rodu Planaria. Požaduje Hallez pro Dendrocoelum významného

organu, totiž píssavky na píd tla, která je u Pl. ladea velmi

znan vyvinuta, avšak i u Pl. alpina jak již z dívjších prací známe,

pítomna jest. Mimo to zjistil jsem tuto píssavku i na konservová-

ných exempláích Pl. gonocephala, jako podélnou jamkou. Tato pí-

ssavka jest i u Pl. cavatica znan vyvinuta a tudíž by dle požadavk
Hallezem vyznaených musila náležeti do rodu Dendrocoelum rovnž
tak, jako níže uvedená mnou Pl. Mrasehii., kteráž tém úplné sou-

hlasí s uznávaným rodem Dendrocoelum. Avšak srovnávaje veškeré

znaky, musím se vysloviti proti samostatnosti tohoto rodu a zaaditi

jej pímo do rodu Planaria. Tudíž budu mluviti veskrze jen o Pl.

lactea a nikoli o Dendrocoelum lacteum.

Pro poznání Pl. cavatica jsou podrobnjší studie o její organi-

saci velmi žádoucí, i mám za to, že každý píspvek k poznání její

mže býti vítaným. Sdílím proto vše, co jsem mohl na živých exem-

pláích zjistiti.

Planaria cavatica žije též v Cechách. Když se r. 1890 inily

pokusy o jakosti pramenité vody z údolí Radotínského u Prahy, byly

z jedné pokusné pumpy 2. dubna vyerpány také 2 exempláe této

Planarie a mn k urení dodány. Oba byly stejné velikosti 2 cm.

délky a V-j^ mm. široké v stedním pásu tla. Jeden exemplá byl

valn porouchaný a rozpadl se záhy, díve než jsem jej mohl kon-

servováti. Druhý byl dosti ješt ilý, úpln blostné barvy, le mohl

jsem jen tlakem krycího sklíka nkteré detajly zjistiti, nikoliv však

úpln, ježto erv nebyl nijak prsvitný, Pída tla jest velice charakte-

ristická; vychází totiž ve 2 postranní lalkovité ušty, jež však ne-

smují, jako u p, u Pl. alpina, na právo a levo od tla, nýbrž ku

píd, V stední áe pídy tla vchlipuje se hluboká jamka, živ se

stahující a roztahující, v klidu pak tím nápadnjší, že ohraniena je

z obou stran znanými tupými lalky. Zde jest vyvinuta známá pí-

ssavka, jíž naše planarie energicky pi lezení se zachycuje, a kteráž

3*
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V tomto stavu jako objemný terek mezi obma laliiky vystupuje.

Souhlasí v tom tedy s PÍ. lactea.

Tlo nerozšiuje se v žádné ásti, nýbrž strany pravá a levá

sbíhají soubžn až na zad, kde teprve nastává skoro náhlé zúžení,

takže teprve nejzazší ást tla jest tup zakonitá.

Z tla prosvítá rozvtvený žaludek, na jehož stranách shledal

jsem ped jícnem 11 vtví postranních. Též vtve po obou stranách

jícnu jsou rozvtvené, spojují se však za koninou pohlavní zase v je-

dinou spolenou vtev v tupé lalky postranní rozvtvenou.

ervi ze Zakopaného mly pouze varlata založená, jež byla roz-

dlena ve skupinách po celé délce tla. ervi z Radotína byli již

opateni vývody pohlavními i shledal jsem dlouhou vychlípenou pyji,

svrchní ást uteru a žlaznatý vychlípitelný orgán, jejž oznaují jedni

jakožto záhadnou pídatnou žlázu, Hallez pak bezdvodn za bursu

copulatrix.

Z exkreního apparátu prosvítaly pouze tu a onde ásti hlavních

podélných vtví.

Nemohu-li tedy v anatomii Pl. cavatica dokonalejších zpráv po-

dati, pokusím se o vylíení jiného domácího druhu, jenž postrádá

rovnž ústrojí zrakového a jest tedy tetí slepou Planarií, jež rovnž

obývá ve vlasti naší a sice hojn v okolí Píbrami v obyejných

vodách potoních, kde ji sbíral A. Mrázek, Jest to druh zcela nový,

jejž oznauji po objeviteli jeho jménem Planaria Mrasekii n. sp.

Jest to pkná, v nejvtších exempláích až 24 mm. dlouhá pla-

narie obyejn blistvá, nezídka i slab ržová, neb violová, jejíž

pída tla v nestejných pomrech tvaru se vyskytuje. Mladé exem-

pláe jeví slabé ušty postranní a nepatrný hrboulek stední. U starých

jsou ušty znan ku stranám vynívající, rovnž jako zetelnji do

pídy trí stední lalek. Tato ást s ušty jest znan zúženjší než

následující tlo, jež u mladých zvíat soubžn, bez postranních zá-

hyb na zad se prodlužuje a zde pozvolna se zužuje. Starší dosplá

zvíata vlní se po stranách, jako obyejné Pl. lactea. Podráždná

planarie zatáhne nejprve ušty, kdežto stední hrboulek' jako lalek
z hluboké jamky trí ven, posléze však i ten se zatáhne a pak se

jeví na píd hluboká skulina.

Jamka píssavná jeví se jen v píznivých pípadech klidu jako

okrouhlá jamka na spodin jmenovaného stedního lalku. Též na

konservováných exemplárech jest skulina ta znatelná nikoliv však tak

jasn a hluboko se vchlipuje, jako na konservovaných exempláích

Pl. alpina. Jest tedy píssavka Pl. Mrazekii „latentní", jak se P.
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Hallez vyjaduje, pítomnost její však tím nápadnji pi lezení Pla-

narie se prozrazuje. Tehdy vychlípí se v stední jamce malý terek

na spodní stran pídy tla, planarie jim se prvn pissaje a k ped-
mtu se pipevuje. Neliší se tedy PÍ. Mrazekii v tomto ohlede od

PÍ. lactea.

Pi pozorování za živa jest nápadný pedevším žaludek, sestá-

vající z pední hlavní vtve, rozštpující se po obou stranách jícnu

ve 2 vtve, kteréž se za pohlavní koninou sjednocují opt v jedinou

vtev, zadní, táhnoucí se až skoro ku konci tla.

Tak jest bezvýminen u všech pozorovaných exemplá. Avšak

již díve popsal jsem poprvé druhy, u nichž se žaludek jeví v tchže

pomrech.

Anocelis coeca a Planaria Vruticiana jsou ode mne v píin
této známy. Totéž platí nyní i pro Pl. cavatica a Pl. MrazeMi.

Hallez') shledal však zvláštní monstrosity u Dendrocoelum la-

deimi a pimcfatum v tom smru, že u tchto druh, v nichž nor-

máln zadní 2 vtve žaludku jsou volné, dosti asto se sbližují za

pohlavními orgány a splývají jednoduše jednou neb dvma anasto-

mosami pínými, anebo srstají docela.

Není pochyby, že pomry shledané u Dendrocoelum Nausicae

Schm., Pl. cavatica, MraseMi, Vruticiana a, Anocelis coeca jsou sekundárné,

kdežto rozdlené zadní vtve žaludku jeví pomry pvodnjší. Celá

ada nyní známých turbellarií ukazuje na pozvolný tento vývoj, kterýž

však nemusí ukazovati na užší druhovou píbuznost jednotlivých forem.

Celý postup vysvtluji si z následujících forem, které mn osobn
nejlépe jsou známy a u nichž veskrze jícen smuje na zad, ústa se

tedy nalézají v zadní ásti tla. Prvotný tvar žaludku jest zajisté

vakovitý, nerozvtvený jako u Ehabdocoelid. Píklad

:

Opistoma Scliuheanum. Tento dosud nerozvtvený žaludek

v mládí vysílá na zad 2 vtve rovnž jednoduché, volné; píklad:

Microplana. Dosplá tato planarie má však obojstranné jednoduché

laloky z pední hlavní vtve vycházející, kdežto zadní vtve jen na-

znaení tchto lalok ukazují.

U Bothrioplany máme další postup tohoto vývoje: zde srstají

zadní 2 laloky v jedinou spolenou vtev s postranními laloky jedno-

duchými.

Posléze u výše jmenovaných druh Triclad jeví se srst v tchže

pomrech, avšak postranní laloky jeví i sekundárné rozvtvení.

*) Sur Torigine vraisablablemeut tératologique cle deux expéces cle Tric-

lades. Compts reud. 1892.
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S otázkou zmny polohy úst a tvaru jícnu zabýval se Hallez

ve výše jmenovaném sdlení a podrobnji v práci jiné^) Vycházeje

ze srovnání, že tlo se progressivn zplošuje, u Plagiostomid, Mo-

notid a Triclad, má Hallez za to, že tvar žaludku jest práv ná-

sledkem tohoto zplošování. Mezi Plagiostomidy má rod Plagiostoma

tlo zaoblené, žaludek jeho jest tudíž vakovitý a neliší se od žaludku

Rhabdocoelid. Cylindrostoma^ jež jest více zploštilé, má žaludek va-

kovitý a ponkud nepravideln rozšíený. Monotidi jsou ješt více

zploštlé a jejich stevo jest lalonaté.

Souasn se dle Halleza mní posice jícnu. Umístn v pední

polovici tla s otvorem ústním míícím ku pedu v rodech Plagiostoma

a Vorticeros, zaujímá orgán ten v podeledi Cylindrostomina polohu

skoro mediáni s otvorem ústním bud ku píd, bud na zad. míícím

a posléze je umístn v druhé polovin tla a ústa smují na zad.

Tak to jest u podeledi AUostomina, rovnž jako u Monotid a Triclad.

Hallez též má za to, že zploštní tla má vliv na tvar jícnu, jenž

ze soudkovitého stává se válcovitým a prodlouženým. Tato pak zmna
v posici jícnu má prý za následek rozdlení žaludku ve 2 ásti, ped-

jícnOYOU a zajícnovou. Jiný následek zploštní tla dle Halleza jest,

že musí zbývati místa pro jícen a objemné žlázy pohlavní, a tudíž že

se musí vyvinouti 2 zadní vtve postranní, které jsou tudíž homo-

logické s retropharyngeálnou ástí žaludku alloiocoel.

Nemyslím, že veškeré tyto zjevy mohou se vysvtliti pouze

sploštním tla. Oproti dokladm Hallezovým uvádím Opisfoma

Schultseanum, jehož tlo jest válcovité a na píných ezech tudíž

okrouhlé. Žaludek jest vakovitý, jak požaduje Hallez, avšak jícen

jest válcovitý, dlouhý a ústa na zad smující. Anebo Microplana

a zemská planarie, jež jest zcela oblá, má však žaludek trojvtevný,

s postranními laloky a jícen rovnž takový jako veškeré Triclady

úpln zploštilé. Tedy touto theorií zploštní tla nelze vysvtliti onu

znanou promnu u tvaru žaludku a jícnu a umístní úst.

Vycházeje od Opistomy, mám za to, že zadní laloky žaludkové,

jakož i postranní rozvtvení Bothrioplany, Otoplany, Triclad atd.

mohly míti píinu svou ve snaze tchto zástupc turbellarií zjednati

si co možno znaný prostor pro nahromadní potravy. Planarie, jak

známo, vyznaují se svou žravostí a zhubnou ano i hynou, nedostává-li

se jí jim s dostatek. Jednoduchý vak žaludkový, jako u Opistomy

^) Hallez, Morphogénie généralo et atfinités de Turbellariés. — Trav. et

Mém. des Facultés de Lilie. 1892. 1 pl.
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uedostail by k hojnjšímu nahromadní potravy, a tudíž založily si

ješt vtve zadní zprvu jako slabé laloky po obou stranách jícnu, jež

se pozdji prodloužily až na konec tla a hlavní vtve tyto mimo to

se i sekundárn rozvtvily. Plocha trávící se tedy rozšíila.

Jest ostatn též zajímavo, že tvrdé látky, planariemi pozené,

nenalézají se v hlavních vtvích žaludkových, nýbrž vsunují se do

postranních vtví. Možno se o tom pesvditi experimentáln. Krmil

jsem Planaria Mrázehii kusy dešovek, jež hltav vyssávala a v celých

kusech i se šttinami požírala. Na trvalých praeparátech shledávám

pak, že veškeré šttiny ve svazcích jsou nahromadné v lalocích, ni-

koliv však v hlavních vtvích žaludku.

Dle mého náhledu nepovstal rozvtvený apparát žaludkový ná-

sledkem sploštní tla, nýbrž naopak, tlo Triclad a píbuzných

Alloiocoel sploštilo se následkem rozšíení plochy trávící.

Podobný proces vzájemný mezi tvoením se lalok žaludkových

a splošováním tla lze zjistiti i u pijavek. Sledoval jsem v tom ohlede

dva druhy, totiž Glossiplionia sexoculata a tessulata, u nichž lze krok

za krokem sledovati tento process. U obou jmenovaných druh jsou

embrya vajenou blánu opustivši ist oblá a úpln podobná embryím,

jak jsem zobrazil u Rhynchelmis ve svém díle.') Základ žaludku jest

týž, totiž oblý, liladký slepý vak. Tak jsem pozoroval u Gl. tessulafa

dne 16. ervna, kdežto u Gl. sexoculata jeví se tato embrya o msíc
díve. Den nebo dva na to vyvíjí se píssavka, nic mén tvar tla

nutno ješt za oblý považovati, akoliv se na žaludku objeví u Gl.

tessulata 14 postrannými záezy vyznaených lalk, z nichž 13 jest

malých, 14. pak objemná ást zadní. U Gl. sexoculata jest takových

odstavc pouze 9, z nichž pední a poslední nejvtší. O den pozdji

jeví se další postup, tlo jest na biše plošší, na hbet vyklenuté;

u Gl. tessulata jeví se prvých 6 lalok menších, 7 stedních vtších.

U Gl. sexoculata rozvtví se prvý velký odstavec ve 4 páry malých

pedních lalk, z dalších pak 7. posledních zvelií se nad ostatní

a smuje i na zad.

Vzrstáním lalok tchto do šíky tla zplošuje se toto ím
dále tím více, až pi úplném jich vývoji nabývá známého zploštlého

tvaru.

Po tchto úvahách srovnávacích navrame se opt k líení dal-

ších pomr apparátu zažívacího, o nmž ovšem jen málo nového íci

možno. Týká se to

'j Yejdovskv, Eutwickluugsgesch. Untersuchuiigeu. Atlas, Taf. XII. Fig. 9. 14.
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1) postranního rozvtvení hlavních vtví žaludku,

2) histologie jícnu.

1. Tvar postranních vtví žaludku jest z vtší ásti velmi vý-

znaný. Shledal jsem totiž, že jsou vtve tyto symetricky sestavené

a na právo a levo stejným smrem se rozbíhající zídka lze zjistiti

assymetrické rozdlení postranních vtví, kdežto pro jiné druhy udává

JijiMA a SišKov, že symetrie njaké vbec není možno dokázati. Zá-

kladní tvar každé postranní vtve, aspo na pedním odstavci žaludku

odpovídá tomuto schématu:

Píná (postranní) odnož žaludku vysílá hned nedaleko svého

pvodu malý výhonek na pední stran, dále pak se rozvtvuje dicho-

tomicky ve 2 vtve pední a zadní, z nichž každá v tupé lalky
uzlinaté zakonuje, ano i opt dichotomicky se rozdluje. Schématu

tomuto odpovídají rovnž postranní odnože vtví na stranách jícnu

a za ním sbíhající, jednodušší jsou pouze nejzažší výhonky. Vtve po

stranách jícnu jsou rovnž na vnitní stran rozvtvené, le tyto od-

nože jsou kratiké, tup zakonující lalky beze všeho dalšího

rozvtvení.

Co do potu odnož postranních lze zaznamenati, že u menších

individuí jest poet ten menší, u delších vtší, le zdá se, že podléhá

uritému zákonu dle ástí žaludkových. Uvádím jen 2 pozorování,

totiž

:

a) Menší individuum ítalo

na pedním odstavci žaludku 11 pár odnoží

na vtvích objícnových ... 6 „ „

na vtvi zajícnové 6 „ „

dohromady . . 23 pár odnoží.

b) Vtší individuum ítalo

na pedním odstavci žaludku 12 pár odnoží

na vtvích objícnových ... 7 „ „

na vtvi zajícnové .... . 7 „ „ •

dohromady . . 26 pár odnoží.

Nejvtší promn v potu postranních vtví podléhá zadní hlavní

vtev, na níž jsem napoítal nkdy i 8—9 pár jich.

Bylo by radno v tom ohlede provésti pozorování na velkém

potu individuí a srovnati i jiné druhy, u nichž rozbíhají se odnože

postranní symetricky, aby se tak zjistilo, zda-li dle uritého zákona

pibývá vtví postranních na všech hlavních odstavcích žaludku
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a V jakém pomru nalézá se toto zmnožení k tak zvanému zákonu

rstu.*)

2. Jícen naší planarie co do polohy souhlasí s ostatními pla-

nariemi, nikoliv však v úprav element histologických. V píin
této nebylo dosud dosti komparativných pozorování pedsevzato;

i sdílím na tomto míst úryvkovit v svá pozorování na tech planariích,

totiž

:

Planaria Mrasekii, Pl. alpina a Pl. gonocepliala.

U všech tchto druh jest zevní i vnitní plocha jícnu pokryta

tenkým epithelem, jehož jádra však tžko lze objeviti. Zevní

epithel jest opaten víivými brvami.

Pod epithelem probíhá vrstva sval podélných, u Pl. Mrásekii

a gonocepliala jednovrstevná, u Pl. alpina ze 2 vrstev se skládající;

u prve jmenovaného druhu jsou vlákna velice teniká, kdežto u gono-

cephala velmi silná a sploštilá, u alpina oblá, mohutná. Taktéž ná-

sledující vrstva sval okružných u Pl. Mrásékii jest velmi slabá,

z pejemných fibril se skládající, daleko mocnjší a ze silnjších vláken

skládající se u Pl. alpina., nejmohutnjší však u Pl. gonocepliala. Pak

následuje obsáhlý prostor, v nmž jest zastoupeno vazivo, žlázy a svaly

radiáln, o emž v této práci pojednávati pro obmezenost místa

nebudu.

Nejpodstatnjší rozdíl histologický v úprav element jícnových

jsou však vniterné svaly Pl. MraseMi; kdežto totiž u Pl. alpina

a gonocepliala a dle jiných zpráv i u ostatních planarií následují za

sebou : podélná a okružná vrstva svalová a epithel vnitní, — u obou

jmenovaných druh dle zvláštního zpsobu sestavené — není tomu

tak u Pl. Mrazekii. Zde totiž jsou svaly okružné a podélné soustedn
za sebou následující, tak totiž že na jednu vrstvu sval podélných

následuje \Tstva sval okružních, na tuto opt svaly podélné a zase

oki^užné atd., tak že lze napoítati 7 vrst.ev sval podélných a 7 vrstev

sval okružných.

Zajisté to nejzajímavjší úprava sval v jícnu planarií, o emž
pozdji zevi'ubnjší podám zprávy.

Nervová soustava má nejvtší podobu s onou, jakou známe u Pl.

lactea, avšak nelze ji na jiných exempláích tak podrobn vystihnouti,

ježto pída tla i vyhladovlých exemplá jest takka neprsvitná.

^) Viz Hat.lez, Morphogénie generále etc. 1. c.
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Taktéž exkrení soustava zdá se, že odpovídá téže soustav posledn

jmenované planarie.

Zbývají tedy ješt jen pohlavní orgány, jež lze u Pl. Mrazekii

velmi snadno vystihnouti i za živa i na trvalých praeparatech i na

ezech podélných a píných.

Vajeníliy jsou dv znan vyvinuté žlázy, tak vyvinuté, že je

lze již pouhým okem proti svtlu v živých zvíatech rozeznati. Na-

cházejí se v píd tla po obou stranách pední vtve žaludkové a sice

mezi 2. a 3. párem postranních odnoží, kdežto u Fl. lactea, jak Jijima

udává, vajeníky v konin 4. a 5. páru leží. Úpln vyvinutá ovaria

jsou eliptická, mladší však lalonatá, 1 shledávám jeden štíhlý lalok

s nejmladšími bukami vajenými, kdežto 4 ostatní laloky, oste ohra-

niené naplnny jsou již vajíky dospívajícími a dosplými. Proto-

plasma jejich jest úpln prsvitné, jádra veliká a jadérka excentricky

ežící.

Ovidukty rovnají se tmže orgánm u Pl. lactea, spojují se však

na pravé stran od atria a spoleným vývodem tímto pímo do nho
ústí. Tedy zrovna tak jako u Pl. lactea. O zvláštních žlázách, jež do

tohoto spoleného ústí oviductu ústí, jakož i o trsech žloutkových

a histologii vejcovod a vajeníku pojednám jinde.

Varlata jsou rozdlena po celé délce tla a soud dle trvalých

plošných praeparát, vždy mezi 2 vtvemi žaludku. Shledávám je na

píd uložené po obou stranách hlavní vtve žaludkové, pokraují

rovnž mezi odnožemi vtví objícnových a posléze i mezi vtvemi za-

jícnovými. Na píd jest na mnoze po jednom páru jich, avšak i více

jich možno shledati ve tvaru lalonatém neb jahdkovitém.

Vesiculae seminales jsou znané nádory tenkostnné, jež rovnž

jako u Pl. lactea odlouen od sebe do vaku pyjového ústí. Pyje má
týž tvar, jako u posledn jmenovaného druhu.

Totéž platí o dloze, jež však má daleko delší vývod a prostor-

njší dutinu, z pravá a leva mnoholalonou a tenkostnnou.

Orgán, nazvaný „ráthselhafte Driisen" od starších autor, od

Halleza pak za „bursu copulatrix" vykládaný, má týž tvar a tutéž

polohu, jako u Pl. lactea. Co do funkce však není píiny považovati

jej za bursu, homologickou s podobným orgánem Khabdocoelid.

Tomu nasvduje:

1. Pevládající svrchní odstavec žlaznatý, který zde tedy pední

úlohu hráti musí.
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2. Úzký ii tsuý vývod nesvdí pro onu funkci, jíž mu Hallez

pisuzuje. Zajisté jen tímto vývodem mže vycházeti sekret žláz na

venek.

3. Ze\iií konec žláznatélio toho orgánu jest zašpiatlý a svdí
práv pro snazší vychlípení orgánu toho na venek z atria. Nevím,

zda nkdo z autor vidl toto vychlípení, mn však se podailo, že

psobením kyseliny octo-chromové vychlípil se jak orgán eený, tak

i pyje. Tím tedy dokázáno, že se orgán ten vychlipuje a že žlaznatý

sekret vyluuje. Bezpochyby že hraje zvláštní úkol pi kladení kokon.

Vylíením ústrojnosti Pl. MráseMi poznáváme, že druh tento

jest nejpíbuznjší obyejné Fl. lactea, od níž se liší pouze nedo-

statkem oí, mén vyvinutou píssavkou pední, polohou velikých va-

jeník a vtším potem jahdek varlatových. Jest pravd podobno,

že Pl. Mrazekii jest pímým potomkem obyejné Pl. lacfea, které

však píiny to byly, jež psobily na ztrátu orgán zraku, nesnadno

lze íci, když nový ten druh v tchže pomrech biologických a v oby-

ejných vodách povrchu zemského žije, jako Pl ladea.

Nelze také již pochybovati, že i Pl. cavatica jest v nejbližší

píbuznosti s obma jmenovanými druhy.

§ 6. Nový pehled Planarií (Triclad) v Cechách dosud
známých.

Roku 1891 podal jsem prvý zevrubnjší seznam planarií ve vlasti

naší pozorovaných. Od tch dob nkolik nových forem bylo objeveno,

takže jest radno uiniti revisi druh, jež do dneška v Cechách byly

objeveny. Dle bžné soustavy, jež se mn zdá býti pro praktické ro-

zeznávání Triclad velmi užitenou, dlíme Triclady dle Halleza na 3

skupiny a sice:

I. Tribus: Maricola.

II. „ Paludicola.

III. „ Terricola.

Z tch ovšem jen 2 poslední skupiny ve faun eské jsou za-

stoupeny.

I. Tribus. Paludicola.

„Druhy sladkovodní, jichž vtve žaludkové jsou siln rozvtvené.

Tlo zploštlé. Uterus položený mezi jícnem a pyjí, chodba dložná

ve hbetuí stran." Z této skupiny 3 rody jsou v naší faun zastou-

pené, totiž:
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1. Anocélis.

2. Planaria.

3. Polycelis.

Bývalý rod Dendrocoelum, jejž Hallez uznává, a jenž, jak výše

vyloženo, podstaty nemá, spojen v této ad rod s Planaria.

V pítomném rozboru fauny eských planarií poínám si ana-

lyticky a ponvadž u etných forem, vzhledem k prvému pehledu bylo

nutno zmniti jméno speciíické, pidávám i veškerá dležitjší syno-

nyma.

I. Tribus. Paludicola.

A. Druhy barvy bílé neb blistvé.

a) Slepé,

a) Bes úštú.

Rod Aiiocelis Stimpson.

1. Anocélis coeca Stimpson 1857.

Sj^n. Planaria coeca Dugés 1830.

ástený rozbor anatomický: F, Vejdovský, Exkrení apparát

Planarií. 1882. V echách dosud na jediném nalezišti, v ústí Plou-

nice do Labe u Dína nalezena. Pohlavní orgány neznámé.

(i) S ústy.

Rod Plauaria O. Fr. Miiller.

2. Planaria cavatica Fries 1829.

S ušty ku pedu smujícími. V podzemních vodách v údolí

Radotínském u Prahy.

3. Planaria Mrazekii Vejd.

S ušty ku stranám tla smujícími. V potoných vodách okolí

Píbramského.

b) 8 oima dvma, valn od sebe vzdálenýma,

a) 8e Slazou pídatnou (Bursa copulatrix Hallez).

4. Planaria lactea Muller 1776.

Syn.: Hirudo alba Linné 1746.

Fasciola lactea Muller 1773.

Dendrocoelum lacteum Oersted 1843.

Všeobecn po Evrop rozšíený druh.

/3) Bez Mázy pídatné.

5. Planaria albissima Vejdovský 1882.

Do dneška z mnoha naleziš u nás známa. Po prvé objevil jsem

ji v Kropáov Vrutici, ve velkých tamních prameništích, kde však
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letos marn jsem ji, jako — tehdy rovnž zde hojnou Planaria vru-

ticiami — hledal. Pevládá zde nyní Planaria lactea, jež bezpochyby

všecky ostatní druhy — až snad na Pl. dliúna — vyhubila. Jinak

zdá se, že Pl. albissima jest v našich vodách dosti rozšíena; Sekera

ji nalezl u Hlinská v malé lesní tni a dokázal, že postrádá žlázy

pídatné. Toto faktum mohu potvrditi i na exempláích nalezených

X. Mrázkem u Kolína a Chotboe.

c) 8 oima dvma v stední ásti tla shlíženýma.

6. Planaria vitta Dugés.

Pkný ten di'uh jest velmi málo známým, ježto žije v hlenu a zídka

na povrch pichází. Jest to blostná, 1'5—2 cm dlouhá Planarie bez

ušt, s otuplými hranami pídy tla, s oima ku stední áe tla

siln sblíženýma. Pohlavní apparát skládá se z kratiké lalky po-

rostlé pyje, pídavné žlázy a dlohy. Jinak se množí i dlením. Ve

Vltav a v potoce u Chotboe.

B. Druhy barvy temné, hndavé neh erné.

a) S oima dvma, siln h stední áe tlní sblíženýma,

cc) Pyje normálná.

aa) Bez vychlípitelné žlázy pídatné.

f) Pída tla oste trojhranná, s ušty postranními.

7. Planaria gonocephala Dugés 1830.

Syn. : Goniocarena gonocepliala Schmarda 1859.

? Dugesia gonocejDbala Girard 1851.

Planaria subtentaculata Zacharias.

Planaria aurita Kennel 1889.

Jest v potoních a pramenitých vodách stedních ech nejoby-

ejnjší planarií. Vedle toho sbíral jsem ji též v praménku na Špi-

áku šumavském, kde ve spolenosti s Prorliynchus fontinalis n. sp.

žije. — V nejnovjší dob shledal ji Kennel též v stojatých vodách

na ostrov Trinidadu, a popsal ji za nový druh „P. aurita". Pravda

ovšem, že zde jest svtlejšího zbarvení, avšak autor udává, že nalezl

též hnd a temn zbarvené exempláe, tedy jako naše. Tvar pyje,

jak kreslí Kennel, souhlasí s tímže apparátem domácího našeho druhu

a proto nutno stotožniti „Pl. aurita" s Planaria gonocephala.

ff) Pída tla zaokrouhlená, neb jen nepatrn zašpiatlá.

8. Planaria polychroa O. Schmidt 1862.

Sekera udává, že ji shledal u Hlinská. V hradebních píkopech

u Prahy. Hallez má za to, že druh ten byl ásten považován za

Pl. torva od Miillera,
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(iji) Se Ma20u vychlipitelnou.

9. Planaria torva M. Schultze 1852.

Syn.: PÍ. Schultzei Diesing 1862.

V jihoeských rybnících, ve Vltav a Labi.

10. Do píbuzenství tchto dvou jmenovaných druh bude se asi

aditi Planaria vruticiana Vejdovský, kterou jsem ped lety ve stavu

nepohlavním nalezl v hojném potu v prameništích Vrutice Kropá-

ovy. Postrádá ušt, pída pak ve slabý, centrální lalek vybíhá,

jenž se ovšem mže znan do délky prodloužiti. Dosud nikdo jiný

jí nepozoroval. Abych zjistil její píslušnost systematickou, hlavn

abych poznal pomry pohlavní, navštívil jsem letos znovu prameništ

u Kropáovy Vrutice, le, jak již výše poznamenáno, neshledal jsem

po planárii té ani stopy, ježto místo její zaujala úpln Pl. lactea.

j3) Pí/je s mohutným obalem chitinových lišten.

11. Planaria alpi"a Kennel 1888.

Syn. : Hirudo alpina Dana 1766.

Planaria torva Carena 1820.

? Planaria arethusa Dalyell 1853.

Planaria abscissa Jizima 1887.

Planaria subtentatuculata Vejdovský 1890.

Planaria montana Šiškov 1892.

Jest to onen druh, jejž jsem dosud uvádl z velkého množství

naleziš eských pod jménem Pl. subtentaculata Dráp,, o nmž však

zjištno, že jej pod jménem Hirudo alpina Dana již r. 1766 popsal.

Zajímavá tato planarie odchyluje se ode všech druh dosud známých,

jednak že má na píd píssavku jako Pl. lactea a její píbuzné,

jednak však pro obdivuhodný apparát pyjový, do jehož pochvy, chiti-

novými dužinami ozbrojené, ústí spolený vývod vejcovodový. Z tohoto

hledišt bylo by radno stanoviti ji jakožto samostatný rod. V jiných

zemích byla nalezena hlavn ve studených vodách horských, hlavn

pak alpských i odvozuje odtud Kennel, že jest to zbytek dávné fauny

glaciálné. U nás, jak eeno, jest planarie ta rovnž tak v rovin,

jako v horách (Šumava) rozšíena, a zpsob života nijak nesvdí pro

odvodnní výše zmínného názoru. Jinak by se mohly veškeré pla-

narie za zbytky fauny glaciálné vykládati.

b) S etnými omi, jeŠjsou olUoukovit na pedním okraji a po stranách

tla rozdlené.

Rod Polycelis Ehrbg.

12. Polycelis nigra Ehrbg. 1831.
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Syu. : Fasciola uigra, Múller 1773.

Fasciola bruuuea, Muller 1773.

Planaria uigra, Muller 1776.

Plauaria bruuuea, Muller 1776.

Polycelis uigra. Var. a. bruuuea Diesiug 1850.

Polycelis bruuuea, Stimpsou 1857.

Polycelis teuuis, Jizima 1884.

V stedních echách hojn rozšíená.

13. Polycelis cornuta O. Schmidt 1860.

Syu.: ? Plauaria felina Dalyell 1814.

Plauaria cornuta Johnson 1822.

Plauaria vigauensis Dugés 1830.

Polycelis nigra. Var. fi. vigauensis Diesiug 1850.

Polycelis vigauensis Stimpsou 1857.

Goniocarena vigauensis Schmarda 1859.

Polycelis vigauensis Vejdovský 1890.

Žije u nás na Šumav, ve splavu pod erným jezerem a v by-

stin Pancéské; záhodno by bylo, aby se vyšetil její pohlavní

apparát, což by bylo záslužnjší, než uvádti ady všedních a ne-

urených vcí z fauny šumavské.

III. Tribus. Terricola, Hallez.

Suchozemské Triclady s jednoduše lalonatým žaludkem. Ven-

trální svalovina tlní velmi vyvinutá. V echách 2 rody s 2 druhy.

4. Rod Microplana Vejd. 1890.

14. Microplana humicola Vejd.

Až dosud jen v Bechlín u Roudnice nalezená. Po objevení této

turbellarie snažil jsem se každého roku nkolik exemplá nalézti;

akoli jsem však dal nanésti co rok nové hromady kompostu, ne-

zdailo se mn ani jediný exemplá spatiti. V dívjším kompostu,

kde se Microplana objevovala, nalézal se také hlen z rybníku a možno,

že s tímto pišla Microplana do kompostu. Ovšem ale musila by

Microplana ve vlhké zemi na behu rybníka žíti, ježto ve vod brzy

zachází.

15. Rhynchodemus terrestris Leidy. 1851.

Teprve ped krátkou dobou byla tato zemská planarie též

v echách objevena, totiž v údolí Javorském za Zbraslaví, kde

s mnohými hygrofilnými živoichy žije. Na tomto zajímavém nalezišti

nalezeni byli: Prorhynclms JiygropMlus a Arion Vejdovshýi Babor a

Košál.

Nákiadem ICrálovské eské Spolenosti Nauk. — Tiskem dra. Edv. Grégra v Praze 1895
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X.

Enstatiticlíý diabas od Malého Boru.

Podává dr. Jindich Barví v Praze.

(Pedloženo dne 22. února 1895).

V žule okolí Malého Boru, vesnice západn od Horažovic roz-

ložené, nalezneme etné žíly dílem rozliných hornin žulám píbuzných,

dílem kemene, dílem pak žíly zvláštní horniny, upomínající na ze-

lenokamy. ^)

O minulých prázdninách pozoroval jsem žíly poslednjší a seznal,

že náleží enstatitickému diahasu.

Vyskytují se pak žíly diabasové u Malého Boru západn v žule

biotitické a biotit-amíibolické, po obou stranách íšské silnice, zvlášt

pak po levé stran její ped Hradešickým farním lesem, a poblíže

cesty, vedoucí ped lesem tímto ku Záhorskému dvoru. Smr žil tch
není zcela pímý, nýbrž jeví rozmanité úchylky, snad (aspo ásten)
vzniklé teprve dislokacemi, ale celkem lze jej oznaiti jako smr
SV—JZ.

Hornina sama má barvu tmavošedou, zeteln nazelenalou, v-
trajíc pak nabývá barvy svtlejší, až nazelenale blavé. Prostým okem

lze poznati, a sice nejzetelnji na místech ponkud zvtralých, že má
stnMuru oJiticJcou, že skládá se z úzkých lištniek živcových, rzným
smrem rozložených, a spojených ernavou a zelenavou hmotou ne-

rostnou. Tu a onde zaleskne se akcessorické zrnéko železného kyzu.

Velikost lištniek živcových nebývá na všech místech stejná, nkde
iní délka jejich prmrn asi 1 mm, v jiných kusech mén, i lze

horninu nazvati drobnozrnou až jemnozrnou. Jemnozrné partie zdají

se na první pohled býti afanitickými, a teprve bedlivjším prohlížením

*) O horninách krajiny zdejší psal V. v. Zepharomch v „Beitráge zur Geo-

logie des Pilsener Kreises." Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt, 1854, p.

297—300, 305, 306, pak 1855, p. 476, 477, 481.

Srovn. „Vesmír" 1894, p. 161.

T. matliemallcko-pirodovdecká. 1805. 1
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sezná se jejich zrnité složivo. Celkem pak zrno bývá vtšinou stejno-

mrné, a pomrn zídka spatíme jakoby porfyricky vyvinuté zrnko

živce neb augitu asi na 2 mm velké, nebo tmavozelenou skvrnu té

velikosti. Pro ídkost takových zrnek nelze ješt nazvati zrnitost

horniny porfyrickou nebo nestejnomrnou.

Navlažíme-li horninu kyselinou solnou, šumívá na nkterých

místech, prozrazujíc pimísený uhliitan vápenatý.

asto pak nalezneme na povrchu horniny okrouhlé tmavé skvrny,

vtšinou asi 72 cm prmru mající, ve kterých vyskytuje se hadec

se hndelem anebo vápenec se hndelem. Že pak uvnit erstvjší

horniny místa taková se nevyskytují, jsou pvodu druhotného

a vznikají zvtráním. Lze pak snadno sledovati jejich vývoj. Blíže po-

vrchu horniny zvtrá nkteré místo silnji nežli jiné a vznikne duTJ

tinka, která se zvtšuje kolkolem a asto bývá látkami hoeji jme-j

novanými vyplnna. Tyto látky opt mohou zmizeti, ale vtrání'

pokrauje pak od dutinek ješt rychleji nežli v souvislých ástech

horniny, dutinky se rozšiují a nabývají velikosti tebas i pes 2 cm.

Mikroskopem poznáme jakožto souástky horniny: lištnovit

vyvinuté živce, ervenav prhledný augit, serpentin (tento nkdy
s malými zbytky enstatitu), akcessoricky pak titanové železo, titanit

a zídka kyz železný.

Živce jsou plagioklasy ady andesin-labradoritové, bývají vtším

dílem idiomorfn vyvinuty a zdvojatny ponejvíce dle zákona albi-

tového, dílem také dle zákona periklinového. Ve štpných lupéncích

nalezneme úchylky zhášení ku smru trhlin štpných nebo ku smru
obrys bud malé (pozorováno 2° až 7°), nebo znanjší: 17", 18",

19" i 25°. V konvergentním svtle jevívá se na kraji zorného pole

jedno rameno tmavé hyperboly. Jakožto pvodní uzaveniny plagio-

klas lze zjistiti hlavn titanové železo, zde neb onde zrnko erve-

navého augitu, v jednom vtším individuu nalezl jsem ti partie

serpentinové nepravidelného slohu, jejichž obrysy upomínaly na obrysy

olivínových prez. Ostatn bývají plagioklasy nejvtší ástí více nebo

mén rozloženy, a proto zakaleny. V zakalených místech nalezneme

etné trhlinky a dutinky, které místem obsahují tekutiny, dále ná-

padn etné, velmi jemné iré nebo maliko nazelenalé jehlice, které

procházejí ku podivu také dosti dobe zachovanými ástmi živc.

Podobné asto bývají z diabas popisovány. Bývají vtšinou tak tenké,

že polarisaních barev živc tém nemnívají. Jsou seskupeny rov-

nobžn nebo vjíovité a procházejí asto z jednoho individua pla-

gioklasového do druhého. Zvlášt etn vybíhají od serpentinových
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Enstatitický diabas od Malého Boru. 3

liipéiik, keréžto samy vznikly ovšem teprve rozkladem, a proto

pokládám i jehlice ony vtšinou za druhotné. Mezi nimi vyskytují se

u serpentinu zetelné silnjší nazelenalé urality s úchylkou zhášení,

pleochroismem a dvojlomem jak u uralitu obyejn bývá, a lze sto-

povati od tchto silnjších zetelných uralit pechody ku tenkým

jehlicím, proto pokládám i nejtenší jehlice vtšinou za uralit, arci do

živc za pisthovalý.

Pomocí nikol poznáme v rozložených živcích druhotné šupinky

bezbarvé slídy, snad také i kaolinu, drobounká zrnéka slabounce

zažloutlého epidotu, zrnka vápence. Také vcezený serpentin uvidíme..

Tu a tam objeví se v živcích ponkud naervenalá a zaokrouhlená

zrnka titanitu, nkdy, jak se podobá, pvodní, jindy pak bývá nesnadno

rozhodnouti, nejsou-li snad pozdji sem vniklá výmnou látek,

Augit inívá krátká zrnka naržovle prhledná, skoro bez

pleochroismu, prmrn 0'1 až 0"25 mm veliká, bud ojedinlá, nebo

po dvou až tech vedle sebe položená. Obrysy jejich bývají dosti

asto aspo v pásmu hranolovém idiomorfní, totiž bud dle ploch hra-

nolových samých anebo také ješt dle orthopinakoidu. astji však

bývají idiomorfní jen málo neb úpln allotriomorfní. Bývají provázeny

serpentinovými partiemi a s tmito vyplují prostor mezi lištnikami

plagioklasovými, avšak takovým spsobem, že na tch místech vývoj

jejich pekážel tmto ve pesn idiomorfním vývoji. Tu i tam augit

bývá obdán plagioklasem z ásti dosti velké, nkdy pak, a zídka

nalezneme zrnéko augitové úpln uzavené ve plagioklasu, ale zjev

ten uvidíme hlavn jen na krajích nebo na koncích lištniek živcových.

Celkem jest patrno, že vývoj plagioklasu zapoal díve, a teprve po-

zdji pidružil se k nmu vývoj augitu.

Pokud se týe kolikostného pomru obou nerost, tu plagioklas

množstvím svým znan pevyšuje množství augitu, i množství augitu

se serpentinem. Stpnos augitu jeví se hlavn dle prismatu, nedosti

dokonalá, tu a tam objeví se trhlina diagonální, a sice konstatovány

trhliny dle orthopinakoidu. Drobounkých uzavenin mívá málo, dílem

tmavá zrnéka rud, dílem rzn omezené dutinky s tekutinou. Na
tekutinu v dutinkách možno souditi dle lomu svtla v nich, kterýž

jest velmi rozdílný od lomu pyroxenového. Také mívají v tekutin

bublinku plynovou. Ze vtších zetelných souástek horniny augity

uzavírají toliko titanové železo, místem uzí se v nich také serpentin,

o nmžto doleji.

Vtšinou augity mají vzhled dosti erstvý, vyjímaje nkde na

krajích, tu nalezneme je pemnny na uralit a serpentin. Uralit je-
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4 X. Jindich Barví

vívá v^ silnjších tyinkách zetelný pleochroismus : || ku c barvu

trávov zelenou s absorpcí vtší, kolmo ku c barvu zelenav žlutavou

s absorpcí malou.

Bývají však v sousedství augitu obyejn partie serpentinu,

o kterých jest zcela zejmo, že k augitu tomu nepatí, omezení jich

bývá nepravidelné, nkdy také lištnovité, a seskupení lupénk ser-

pentinových bývá nejastji takové, jako vídáme ve pseudomorfosách

po enstatitu, ostatn také nepravidelno. Uprosted takové partie na-

lezneme zrnka jednoklonného augitu, ale nikoli jako zbytky nerostu,

z nhož by byl serpentin vznikl, nýbrž vzhledu erstvého a tebas

i aspo ásten krystalograficky omezená. Nkde jest takového ser-

pentinu znan mén nežli augitu, jinde zase znan více, také vy-

skytuje se serpentin bez jednoklonného augitu, a jest-li ho více

pospolu, vznikají souvislejší partie. Pochází pak tento serpentin

hlavn z rombických pyroxenv a sice z enstatitu, ásten, jak se

podobá, také olivínu. Z enstatitu lze nalézti tu a tam ješt zbytky,

arci skrovné, ty pak jsou bezbarv prhledný, a mají nižší reliéf,

nežli augity, ovšem pak také menší dvojlom. Také partie bastitové

vyskytují se v serpentinu takovém, Z olivínu nepodailo mi se nalézti

zetelných zbytk, na jeho pítomnost v erstvé hornin soudím

jednak z toho úkazu, že nkteré partie serpentinové mají sloh velmi

nepravidelný, jednak z té píiny, jak svrchu bylo poznamenáno, že

nalezl jsem v jednom vtším zrnku živcovém ti nepravideln složené

partie serpentinu, jejichž obrysy upomínají na obrysy olivínu.

Enstatit a pravdpodobný olivín vyvinovaly se mezi pvodními

souástkami horniny hlavn nejposléze. Doba hlavního jejich vývoje

pipadla na konec vývoje živcv a augitu. Obejímaly vtšinou ješt

augity a vyplovaly mezery mezi živci, resp. mezi tmito a augity.

Ale ponkud stýkal se vývoj enstatitu pece s vývojem augitu, nebo,

akoli dosti zídka, nalezne se také uvnit jednoklonného pyroxenu

pseudomorfosa serpentinu po enstatitu a kolem ní uzíme jako rá-

meek jednoklonný augit naržovle prhledný a zcela ješt erstvého

vzhledu. ^)

Serpentin obsahuje místem lištny titanového žele,za, které pak

nezídka zasahují do sousedních augitv a živcv, i sluší je poklá-

dati za pvodní uzaveniny enstatitu neb olivínu. Druhotných rud

') Cf. F. ZiRKEL : Lehrbuch der Petrographie, 2. Aufl., 11. Bd., p. 633, 641.

H. Rosenbusch: Mikrosk. Pliysiogi-. d. massigen Gesteiue, 2, Aufl.

II. Bd., p. 188 a 201.
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Enstatitický diabas od Malého Boru. 5

serpentin vtšinou neobsahuje, leda nco málo rudního prášku, a kde

vyskytují se zetelnjší zrnka rud, a zdají se býti druhotnými, jest

pravd podobno, že partie ty vznikly z olivínu. Enstatit byl patrn
železem velmi chudý. Za to však lze nalézti v serpentinu dosti asto
ch'obná, ponkud okrouhlá zrnéka slab naervenala, vysokého reliéfu

a velmi vysokých barev polarisaních, která lze identifikovati s látkou,

vznikající rozkladem titanového železa. Jest to titanit. Mohl vznik-

nouti bud pemnou zrnéek titanového železa, pvodn zde nebo na

jiném míst, ale podobá se pravd, že vznikl ásten také pi roz-

kladu enstatitu a snad i olivínu samého, že tudíž enstatit obsahoval

místem hojn titanu.

U nkterých vtších skupin serpentinu, 2 až 3 mm. širokých

vyskytují se obrysy aspo ásten upomínající na obrysy hranolového

pásma pyroxen; že pak partie takové jeví se býti dosti jednotn

složeny z lupénkii serpentinových a mají sloh místem zeteln okén-

kový, možno míti zato, že náleží pvodem svým vtším, jakoby por-

fyricky vyvinutým zrnkm enstatitu.

Pokud týe se množství takového serpentinu, jenž jeví se býti

vzniklým z enstatitu nebo z olivínu, lze íci, že celkem vyrovnává se

množství augitu.

Místem nalezne se také zrnko liemene irého vzhledu, že však

uzavírá také uralit a serpentin, jest pvodu druhotného.

Titanové Mezo vyskytuje se ponejvíce jakožto uzounké lištniky,

které dosahují V4 až ^/g mm. délky a prostupují asto dvma i temi

rozlinými zrny nerost, i také serpentinovými partiemi. Patrn vy-

vinuly se aspo velkou ástí nejdíve ze všech souástek. Na koncích

svých jevívají nkdy omezení rovné, jindy nepravidelné. Silnjší zrnka

mívají ásten krystalografické omezení. Ani lištniky ani zrnka ti-

tanového železa nejeví cizích uzavenin. Pemujíce se obalují se

blavou korou (leukoxenem). Místem obal takový jest ponkud nar-

žovle prhledný, vysokého reliéfu a velmi silného dvojlomu, i ná-

leží titanitu. Bývá allotriomorfní, nkdy však iní pece zetelnou

pseudomorfosu po železe titanovém.

Kyz železný vyskytuje se pomrn zídka a to jakožto skupiny

zi"néek s výbžky pravoúhelnými a bývá spojen se železem titanovým.

Uzavírává drobná zrnéka plagioklasu a augitu. Že pak obojí tyto

nerosty bývají dosti erstvého vzhledu, lze snad pokládati kyz železný

za pvodní souástku naší horniny, avšak urit dokázati z mých

preparát se nedá.
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Dle výpisu práv uinného máme v diabasu Malo-Borském

píklad diabasu drobnozrného až velmi jemnozrného, který jest zají-

mavý hlavn tím, že obsahuje pvodn dosti hojn enstatitu, v ástech

zkoumaných arci již vtšinou promnného na serpentin. Jest to

tudíž enstatitický diabas. Pravdpodobn obsahoval také nco olivínu.

Z popis V. v. Zepharoviche o žilnatých, na afanity upomína-

jících horninách z jiných lokalit v okolní žule lze souditi, že také

ješt nkteré z nich náleží nejspíše ku diabasm. V. v. Zepharovich

piznává sice, že jsou velmi podobny afanitm dioritovým, ítá je

však ku „afanitm granitového porfyru" mysle, že živec jejich jest

orthoklas.

Mineralogický ústav c. Ic. eské university.

Nákladem Královské eské Spolenosti Nauk. — Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze 1SG5.

I
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XI.

Nemiira subtilis n. sp.

Eine neue súdeuropaische Perlide.

MU 2 Textfigitren.

Von Prof. Fr. Klapálek in Wittingau.

(Vorgelegt tlen 22. Feber 1895.)

Diagn. Caput castaneum. Pronotum duplo latior quam longior,

subnitidum, fulvo- et castaneo-variegatum, marginibus lateralibus cir-

culariter subrotundatis. (5* lobo ventrali oblongo, angusto, apicem

versus latiore; appendicibus lateralibus apice dilatatis, ibidem utrin-

que dente valido, recurvato instructis, angulo recto deflexis. Laminis

subgenitalibus triangularibus, basi rotundatis, Alis exp.: 11 mm.

Kopf glánzend kastanienbraun, jedoch iiicht gleichmassig gefárbt,

denn zwischen den 2 hinteren Nebenaugen befindet sich eine gelbbraune

Makel, welche nach hinten bis auf das Hinterliaupt verlangert ist.

Die Fiililer sind an der Basis gelbbraun, gegen die Spitze dunkler

bis schwarzbraun. Pronotum quer langlich, etwa 2mal so breit als

lang, kaum breiter als der Kopf ohne Augen, mit einem geraden

Vorder- und Hinterrande und halbkreisformig abgerundeten Seitenrán-

dern. Sein F?vbe ist glánzend kastanienbraun, aber die Mitte des Vor-

derrandes und die vordere Hálfte der Seitenránder ist mit einer grossen

hell gelbbraunen Makel gezeichnet ; auch oben auf der Scheibe finden

wir hie und da hellere Wolkchen. Sein Fláche ist unregelmássig

gewirrt und in der Mitte mit zwei kreisformigen Gruppen von grosseren

Punkten versehen. Meso-, Metanotum und Abdomen dunkelbraun.

Fliigel schwach bráunlich, fast hyalin mit starken blassbraunen Adern.

Die 4. Apicalzelle hat entweder eine breite, zweiwinklige, oder eine

Mathíímatisch-naturwiss enschaftliche Cla';se. 1895.
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einfache spitzige Basis; es konnen beicle Falle an einem iind dem-

selben Individuum vorkommen, Beine gleichmassig gelbbraun, nur die

Fiisse gegen die Spitze dunkler.

Beim (5* ist der Lobus (A), welcher voii der Bauclifláclie des IX.

Segmentes sich erhebt, schmal, lánglich, am Ende etwas erweitert

und ausgeliolilt. Das mittlere Feld des IX. Ventralringes (B. — die

Ventralplatte bei Morton) ist lánglich und gleichmassig breit. Die zwei

unteren Lobi (C.) sind in der Ansicht von unten an der Basis stark

erweitert, abgerundet, und dann dreieckig verengt und an der Spitze

abgestumpft. Die seitlichen Appendices (Cerci? D.) sind stark, in der

Seitenansicht nach unten knieformig gebogen und spitzig, in der An-

sicht von unten aus einer starken, an der Seite rundlich erweiterten

Basis verjiingt, an der Spitze wieder jederseits in einen starken zu-

riickgebogenen Zahn erweitert.

Flgelsp. 11 mm.

leh hábe diese kleine Nemura an dem Sturzbache bei Draga-

levci nahé bei Sofia gesammelt.

1. Das Hiuterleibseucle des (^ von der Seite, 2. dasselbe von unten. Etwa —

.

Was die Verwandtschaft der N. suhtílis anbelangt, so steht sie

am náchsten der N. variegata, Oliv., mit welcher sie in der Form des

Pronotum, des engen Lobus an der Bauchfláche des IX. Segmentes

und theilweise in der Form der Spitze der seitlichen Analanhange

iibereinstimmt, Sie unterscheidet sich von ihr aber durch die glán-

zende Oberfláche des Pronotum, durch die Form der unteren Lobi

und durch die seitlichen Anhiinge die bei N. variegata gerade, bei

N. subtilis nach unten gebogen sind, und deren Spitze bei der erste-

ren Art je einen Zahn oben und unten trágt, bei der zweiten aber

die Zahne rechts und links hat. Ausser dem zeigt unsere Art einige

Verwandtschaft mit N. lateralis, Piet. {sec. Morton) in der Form
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der Genitalien, uber die abgerundeten Seiteiiráiider des Pronotiun

imd die stark gebogen seitlichen Analanliange bieten uns sicheres

Merkmal , wodurch wir beide Arten imterscheiden konnen. Eine

Aimálieriing an die gekríimmte Fonn der seitlichen Analanliange

zeigt die N. cambrica, Mort. bei welcher aber diese Anhange weit

schwáclier iind besonders vor dem Ende schlanker sind; aiich sind

sie keineswegs so stark gekriimmt. Die blassen Farben der Fiihler, des

Pronotum und der Beine erinnern an die N. inconspicua, Fid., sind

aber nocli lieller als bei dieser Art, von welcher unsere Nemura so-

gleich durch die Fonn der Analanhange imterschieden werden kann.

Verlag der konigi. biilim. Gesullschaft der Wissenschafteu. — Dnick von Dr. Ed. Grégr. Prag 1895.
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XII.

o novém Diplopodu z rodu Strongylosoma.

Podává Bohumil Nmec v Praze.

S tabulkou.

(Z ústavu pro zoologii a srovnávací anatomii na c. k. eské universit

v Praze.)

(Pedloženo dne 22. února 1895.)

V ervnu minulého roku nalezl jsem na výletu poádaném „pí-

rodovdeckým klubem" na severovýchodní stran hory Lovoše u Lo-

vosic stonožku, již dle potu lánk tlních (20) poznal jsem jako

Pólydesmida a sice z rodu Strongylosoma. Pi bližším ohledání uká-

zalo se, že nelze toto individuum, šastnou náhodou samí, vaditi

do obyejného druhu našeho Strongylosoma pallipes, a po rozhlédnutí

se v literatue poznal jsem, že mám co initi s druhem novým. Pro-

hledal jsem zmínnou lokalitu téhož roku ješt tikráte, ale bez vý-

sledku. Ponvadž však toto jediné individuum docela staí aspo
k vnjšímu dkladnému ohledání, odhodlal jsem se k publikaci zku-

šeností svých, srovnav pedevším dkladn nový druh s druhem Str.

pallipes. Nový druh dovoluji si na poest ct. uitele svého p. prof.

Vejdovského nazvati Strongylosoma Vejdovskýi.

Strongylosoma VejdovsJcyi n. sp. Mas: Corpus sat robustum, ni-

tidum, nigrm, (segmentis 8.—16. superne parvulis maculis binis ca-

staneo-nigris pone sulcm transversum metazonitorum notatis). Sulcus

brevis, profundus. Segmenta omnia laevigata, non tuberculata, una

série setm transversa in margine postico praedita, carinis dilatatis,

curvis, obtusis. Foramina repugnatoria ín íine carinarum nigrarum

posita, profunda. Antennae subclavatae, latitudine corporis multo lon-

giores, articulus secundus longissimus. Pedes longi. In segmento

penultimo in margine anteriori supra pedum coxas fasciculi duo pi-

lorum perlongorum. Pedum articulus ultimus infra densissime cri-

Tr. mathematicko-pírodovdeká. 1896. 1
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nitus. Pecles copulativi biuncinati, unco externo trilobato. Longit.

corp. 22 mm., lat. corp. 2*3 mm.
Tlo do pedu skoro nezúžené, do zadu znateln zúženo, siln

lesklé za živa úpln erné. Ležením v lihu zhndly ponkud nohy

a na druhém lánku stedních kroužk tlních (8—16) objevily se

vždy 2 malé, temn hnd, pouhým okem však sotva viditelné skvrny.

Hlava širší než u Str. pallipes, silnji klenutá, temenní rýha pomrn
málo znatelná. Krní štít elliptický, po stranách tup zaokrouhlený,

s dobe znatelným postranním kýlem, následující lánek beze stopy

po kýlu, za to ára srstu postranní ásti s deskou neutrální je vy-

znaena ostrou, vynívající hranou. Humbert a Saussurb považovali

tuto hranu za pravý kýl postranní a mocné jeho vyvinutí uvedli jako

znak pro eled Polydesmid. ^) Podobn vc pojímá též Verhoeff pi
svém Str. lusitanum.-) Avšak podle pomr pátého kroužku tlního

význam této hrany dobe lze pochopiti. Kroužky nenesoucí otvor

žláz mají kýly rovné, ostré. Kroužek pátý má ploský, široký a po-

nkud zahnutý kýl s mlkou brázdou uprosted, jež koní ve velikém

otvoru ochranné žlázy. Srst postranní ásti desky dorsální s deskou

ventrální také zde je naznaen ostrou, slab obloukovitou hranou.

Mezi touto a kýlem jemná paralellní rýha. Yšecky kýly jsou erné.

Pední lánky stedních kroužk tlních bez píných rýh, jaké na-

lézáme u Str. pallipes, zadní lánky s krátkou, hrubou rýhou, za je-

jímiž konci nalézají se zmínné hndé skvrny. Anální lánek prodloužen

v ocásek ponkud delší než u Str. pallipes, mén dol sklonný, na

konci jen se 3 šttinkami. Subanální deska polokruhovitá, u pallipes

naznaené trojboka.

Tykadla dlouhá, lánek druhý nejdelší, další ti stejn dlouhé,

šestý kratší než tyto. (1. 0-25, 2. 0'54, 3. 0-50, 4. 0-50, 5. 0-50, |
6. 0*45, 7.-1-8. 0"08 mm.) Pomr lánk je zde tedy týž jako u Str.

lusitanum Verh. Svrchní pysk ml u tohoto exempláe pouze jeden

zub. Zub ten však neleží ve stední áe symmetricky položen, proto

považuji zjev tento za abnormální, bud že se hned pvodn jen jeden

zub vyvinul, nebo že dva zuby pozdji byly uraženy a pi následu-

jícím svlékání se již neobjevily. Zub ten je mnohem menší, než jsou

zuby Str. pallipes. (Obr. 5.) Pysk ohýbá se dol a tvoí lalok, k n-
muž pikládá se jemná, prsvitná destika trojboka. Dupplikaturou

') A. HuMBKRT et H. db; Saussure: Descriptiou de divers Myriapodes du

Musée de Vienne. Verh. d. zooi. bot. Ges. Wien. 1869.

'') C. Verhoeff: Neue Diplopoden der paláarktischen Region. ZooI. Anz.

Nro. 40:^.
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o novém Diplopodu z rodu Strongylosoma 3

patrové stny dutiny ústní tvoí se ješt veliká, hebká lamella s jem-

nými chloupky prostírající se nad kusadly. Kusadla mohutná, líce

úpln erné, lícní rýhy slab vyznaené, lícní trojúhelník a ostatní

áry skoro tytéž, jak je vylíil Verhoeff pro Str. lusitanum. Hy-

postora hluboce vykroužen, promentum s mentem úpln splynulo.

Mezi loby jazykovými je destika (lamella interlingualis) pro tento

di-uh charakteristicky do pedu posunutá (obr. 6.). Celé gnathochi-

larium je stejn široké jako u pallipes, ale aspo o desetinu delší.

První a druhý pár noh slabší než ostatní, barvy svtlejší. Nohy
ješt delší než u pallipes. Copulaní nožky (obr. 1.) podobné jako

u pallipes. Coxa erná se silnou lištnou k upínání se sval, násle-

dující zduený lánek hnd skvrnitý bez význané erné skvrny

(otvrek do spermatového vaku v tomto lánku?) na vnjší stran

u base konené vtve. Coxalní ržek do zadu ohnutý, na konci mno-

hem více zahnutý než ržek u Str. pallipes. Další ást temn žlutá,

zavalitá, delší vtev na konci na 3 lalky mlce rozdlená, z nichž

na vnitním nejdelším ústí t. zv. chámový kanál. , Mohu potvrditi

Attemsovo udání, že spermatový kanál je pouze rýha v chitinu s pe-
hnutými okraji a ne úpln uzavený kanál, jak se Verhoeíf do-

mníval ').

Kraterovité orgány za tykadly jsou u Str. pallipes i Vejdovskýi

(obr. 7., 8.). U tohoto jsou vtší, kruhovité, se svtlou obrubou. Od
postranního okraje hlavy jde k nim rýha u Str. Vejdovskýi mén
prohnutá a kratší než u pallipes. Podobné orgány nalézáme skoro

u všech Diplopodu. Vtšinou jsou ped oima, u Craspedosoma flaves-

cens nalezl jsem jeden ped oima, druhý za nimi. Nelze však tvrditi,

že jsou na míst scházejících oceli. V dutin, do níž otvory tyto

vedou, lze pozorovati hyalinní, lesklé ípky, snad zakonení nerv.

Velmi zajímavý je orgán na pedním lánku pedposledního kroužku

tlního (obr. 2., 3.). Z nízkého, pohárkovitého násadce (obr. 4.) nad

coxami tsn za okrajem lánku vychází pt dlouhých, skeln lesk-

lých šttinek, jež sáhají skoro až ke konci tla. Bohužel nemohu

stanoviti, zda-li to je výhradním charakterem samek, i náleží-li

orgán tento, nejspíše hmatový, obma pohlavím. U Str. pallipes nic

podobného jsem nenalezl.

Hmatové šttinky na dorsální stran jsou dvoulánkové, zrovna

tak, jak to Verhoeff ^) uvádí ve svém sdlení o exotickém starém

') Attems: Die Copulationsfússe der Polydesmiden. Sitzber. d. kais. Ak.

Wien. 103. I.

2) C. Verhoeff : Eine neue Polydesmidengattung. Zool. Auz. Nro. 437.
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4 XII. Bohumil Nmec

rodu Haplosoma. Basalní lánek, jehož pokraování dá se sledovati

i v chitinu, rozšiuje se (obr. 9.) v kloubek, na njž vlastní šttinka

s centrální, modrav lesklou osou, nasedá. Šttinky na nohách a j.

nasedají v jamkách chitinu.

Rod Strongylosoma má nejvíce zástupc svých v tropech. Mnoho
velkých a krásných forem odtud popsali Peters, Humbert a Saussure,

Mattozo a j. V Evrop na jihu od Alp žijí Str. iadrense Pregl, lu-

sitanum Verh. a Bertkani Verh^). Tím zajímavjší je tedy nalezení nové

formy severn od Alp. Peters ^) uvádí sice v seznamu Polydesmid

berlínského musea u Str. pallipes varietu A a B, ale z tohoto udání

nelze souditi, ml-li skuten ped sebou dv rzné formy, i jen

barvou rozdílná individua téže formy.

Také o píbuzenských vztazích nového druhu k ostatním ne-

mohu mnoho íci. Copulaní nožky, na nž se v poslední dob hlavní

draz klade, jsou sotva u tí forem dkladn prozkoumány, ostatní

druhy stanoveny jsou pouze na základ barvy a struktury povrchu

tla. Pece však je vidti, že Str. Vejdovskyi nejblíže stojí Str. palli-

pes, a od toho se liší velice strukturou a chvosty šttinek na ped-

posledním kroužku tla. Copulaní nožky naznaeným rozdlením

hlavní vtve své ve 3 lalky, ponkud upomínají na Str. iadrense.

Máme tu nejspíše co jednati s formou, jež ne píliš dávno se od-

dlila od Str. pallipes Olivier.

Výklad tabulky.

Obr. 1—7, 9. Strongylosoma Vejdovskyi n. sp. (j*. 8. Strongylosoma

pallipes (^ 1, 4—8 Reichert obj. 4, oc. 2; 4—9 obj. 5, oc. 2;

2, 3, obj. 2, oc. 2; kresleno pomocí kamery.

') Mezi tiskem této zprávy vyšla další ást Bkolemannových prací o faun
stonožek pobeží stedomorského. (Contributions á la faune Myriapodologiqne

méditerranéenne, Troisime not par Henry W. Brólemann. Mém. soc. zool. de

France 1894). Latzelova varieta Str. pallipes var. gallicum na základ prozkou-

mání kopulanícb nožek stanovena jako druh Str. gallicum. Druh tento, žijící

ve Francii, Itálii a ve Švýcarsku je snad jen varietou Str. iadrense Pregl. Nový
druh Str. erosum Brólemann (z Bosny a Hercegoviny) význaný je svou skulptu-

rou, cf je Brolemannovi neznám. Pochybné posud Str. Guerini Gervais ze sev.

Afriky, jež se však šíí též do jižního Španlska, definitivn stanoveno jako cha-

rakteristický druh, od ostatních Strongylosom velmi se lišící. Kopulaní nožky

jeho tvoí typ samostatný.

-) MoNATSBER. d. kou. pr. Akad. d. Wiss. Berlin, 1864.
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o uovém Diplopodu z rodu Strougylosoma. 5

Obr. 1. Copulaní nožka z vnitní strany: c. n =: coxální ržek,

sp. Ti. r=: spermatovj^ kanál.

Obr. 2. Zadní dva kroužky ze spodu s. a. m subanální deska, s. z=:

šttinky hmatového orgánu.

Obr. 3. Zadní kroužky se strany, I =: foramen repugnatorinm, n =
násadec šttin.

Obr. 4. Hmatový orgán, n =: násadec šttin.

Obr. 5. Svrchní pysk ze spodu.

Obr. 6. ást gnathochilaria z vnjší strany, d =z lamellae linguales,

g =: lobi linguales, Je = lamella interlingualis.

Obr. 7. Kraterovitý orgán, Str. Vejdovskýi, r zz: rýha od kraje hlavy

k otvoru o, a =z tykadlo.

Obr. 8. Týž, Str. pallipes.

Obr. 9. Hmatavá šttinka z dorsální desky.

IKes-O-iné.

Zur lateinischen Artdiagnose will ich einiges beiíugen. Von der

beschriebenen neuen Art hábe ich nur ein (^ Exemplár am Berge

Lovoš bei Lovosice gefunden. Es unterscheidet sich von dem ein-

heimischen Str. pallipes durch die ganz schwarze Farbe, neben wel-

cher erst nach lángerem Aufbewahren im Alkohol hinter der sehr

kurzen Querfurche des hinteren Ringtheiles fiirs blosse Auge fast un-

merkliche kastanienbraune Fleckchen erschienen. Kopf máchtig,

stárker gewolbt, der Korper vorn fast gar nicht verjíingt. Das zweite

Fiihlerglied ist das lángste, die drei folgenden gleich lang. Die ganz

schwarzen Kiele sind sehr breit, gebogen. Analsegment in ein langes

Schwánzchen verlángert, dessen Ende nur drei Bórstchen trágt. Der

vorletzte Korperring trágt hinter seinem vorderen Rande iiber den

Coxen des vorletzten Fusspaares auf einem niedrigen, becherformigen

Basalgliede .5—6 lange, dem Korper parallel nach hinten gerichtete

glashelle Borsten. Die kraterformigen Orgáne grosser als bei Str.

pallipes, die zu ihnen vom Kopfrande ziehende Furche weniger ge-

bogen. Das Gnathochilarium hat eine stark nach vorne ragende La-

mella interlingualis und ist bei gleicher Breite lánger als bei Str.

pallipes. Das Coxalhornchen der Copulationsfiisse nach hinten ge-

bogen, das stielformig verlángerte Endglied ist am Ende etwas loffel-

formig ausgehólt und schwach di-eiláppig. Am inneren Lappen miindet'

der Spermagang. Das untersuchte Individuum zeigte eine interessante
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6 XII. Boh. Nmec: O novém Diplopodu z rodu Strongylosoma.

Abnormitát, da es nur einen Oberlippeiizahn besass, Die Riicken-

borsten zweigliederig

Erklárung der Abbildungen.

Fig. 1—7, 9 Strongylosoma Vejdovskýi n. sp. (5*, Fig. 8 Strongylo-

soma pallipes (5'. 1, 4—8 Reichert obj. 4, oc. 2; 4, 9 obj. 5,

oc. 2; 2, 3 obj. 2, oc. 2.

Fig. 1. Copulationsfuss von der inneren Seite gesehen, c, n. = Coxal-

hornchen, sp. h =: Spermakanal.

Fig. 2. Die zwei hinteren Ringe von unten, s. a. =: subanalplatte,

s. =: Borsten des vorletzten Korperringrandes.

Fig. 3. Dieselben von der Seite, I. = foramen repugnatorium n.
—

becherformiges Basalglied.

Fig. 4. Borstenorgan,

Fig. 5. Oberlippe von unten.

Fig. 6. Gnathochilarium, (Z..i= lamella lingualis, ^. ==: lobus lingualis,

h. =z lamella interlingualis.

Fig. 7, Fig. 8. Kr^terformige Orgáne, r. — die zu ihnen vom Kopf-

rande ziehendé Rinne, o =r das Organ, a. =: Anténn.

Fig. 9. Riickenborste.

—^^-

Nákladem Král. eské Spolenosti Nauk — Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze 1895.
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Nmec: Strongylosoma Vejdovskýi n. sp.

lilr. Ví-iKy vpre;.2
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XIII.

Siille condizioni anemometriche di Praga.

Nota del Gius. Frejlach a Praga.

(Present. li 22 Febbraio 1895).

Qiiesta nota un compimento della communicazione fatta in

questa societa li 11. Gennaio 1895 ^). Ma mentre in quella communi-

cazione non si sono riproclotti che i risultati per le diverse stagioni

annuali, pubblichiamo ora i valori toccanti la frequenza di vari arclii

(rotazioni del vento) nei singoli mesi (senza riguardo alla direzione).

Nello stesso tempo si tiene conto dei singoli intervalli (di quattro ore)

del giorno. La medesima legge, la quale abbiamo enunciato in questo

luogo sei settimane fa, viene messa in chiaro con minore regolaritá

e segnatamente quando si fa distinzione fra gl' intervalli diversi. la

ragione perch non abbiamo marcato i valori del massimo e del minimo.

Per quanto riguarda al giudizio nostro circa la qiialitá ecc. delle

osservazioni anemometriche, fatte all' Osservatorio astronomico di

questa cittá nella quindicina di anni dal 1879 al 189-3, rimandiamo

specialmente alle opere „Pispvky k pománi klimatu Prahy ^'^) (pag. 1

e ss.), alle „Contribumni alla cognizione del clima diPraga^''^ (P^-g- 1

e ss.) ed aUa nota „Intorno alV andamento diwno che ha lafrequensa

di rotazioni dél vevvto nelV intervallo di quattro ore a Praga" ^) (pag. 1

e s.). II bisogno di un nuovo Osservatorio meglio situato e convene-

volmente aggiustato si fa sentire piíi e piii.

In quanto all' andamento dei numeri stessi, crediamo die non

volerci di spiegazioni particolari.

*) „Zui" Kenntniss der anemometrischen Verhaltnisse von Prag". Sitzgsber.

der kón. bóhm. Gesellsch. der Wissenscbaften. Mathem.-naturwissensch. Classe

1895. Nro. II.

^) „Rozpravy eské akademie vd cis. Frant. Jos. I. Tida II. Roník III.

(1894) . 29" (Memorie dell' Academia di scienze dell' imper. Francesco Giuseppe I

Classe n, Annata III. Nro. 29).

*) „Bulletin International " (I) della medesima Academia.

•*) „Vstník král. eské spolenosti nauk. — Tída mathematicko-pírodo-

vdecká, 1894, . XXXIV. (Reudiconti della reále Societa boema die scienze. —
Classe di scienze matematiche e naturali 1894, Nro. XXXIV.).

T. mathematicko-pirodovdecká. 1895. J

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



XllI. Gius. Frejlach

Gli arclii oltrepassanti — QO-O".

Mese
Gl' intervalli (ore)

:

Somma
1

XII-XVI XVI-XX XX-0 0-IV iv-viii viii-xn

Gennaio . . . 16 14 7 19 26 20 102

Febbraio . ;
18 16 18 19 20 26 117

Marzo 1
22 13 ! 20 18 13 35 121

Aprile ' 22 11 20 20 21 38 132

Maggio 32 18 20 17 19 42 148

Giugno .
!

38 16 20 25 29 55 183 1

Luglio . 1 37 16 20 18 17 42 150
1

Agosto 33 18 20 16 22 33 142 1

Settembre , 1 23 15 35 16 28 20 137

Ottobre . '\ 15 17 ! 10 12 17 20 91

Novembre ' 12 14 ' 14 23 14 16 93

Dicembre 13 12 6 10 17 16 74

1

L' areo di — 90-0°.

Mese
GP intervalli (ore)

:

U
XU-XVI ixvi-xx XX-0 0-IV IV-YIII YIII-XII

Gennaio . . .
14 14 15 12 22 14 91

Febbraio .
17 16 10 24 18 22 107

Marzo 16 23 11 27 27 22 116

Aprile 18 11 13 22 17 22 103

Maggio . . 31 13 17 20 12 31 124

Giugno . 15 7 12 21 15 • 29 99

Luglio . 26 13 13 18 25 34 129

Agosto . 19 10 16 12 14 29 100

Settembre 15 16 11 15 16 23 96

Ottobre . 18 12 16 21 24 24 115

Novembre 14 12 15 12 13 19 85

Dicembre 15 10 8 19 19 9 80

i
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Sulle condizioni anemometriche di Praga.

L' areo di — 61-b'.

I

Mese
GP intervalli (ore)

:

2J
XII-XVI XVI-XX

1
XX-0 0-IV [iv-vni VIII-XII

Gennaio . . . 12 15 8 14 21 14 84

Febbraio 15 12 15 14 13 12 81

Marzo 10 7 12 10 26 25 90

Aprile 22 8 15 14 25 29 113

Maggio 17 6 8 18 23 12 104

Giugno 18 7 10 15 19 17 86

Luglio . 20 9 8 23 16 28 104

Agosto . 14 12 10 19 26 16 97

Settembre 17 4 7 18 14 25 85

Ottobre . 11 16 5 13 22 27 94

Novembre 15 11 13 21 16 18 94

Dicembre 15 14 10 15 13 18 85

L' areo di — 45-0".

Mese
GP intervalli (oe): 2

1
XII-XVI XVI-XXI XX-0

1
0-IV IV-VIII IVIII-XII

Gennaio . . . 50 44 50 43 47 50 284

Febbraio 48 48 34 41 43 46 260

Marzo 42 40 31 42 64 56 275

Aprile . . 56 39 30 37 58 47 267

Maggio 51 34 35 40 59 70 289

Giugno 51 31 30 45 47 56 260

Luglio . 51 29 39 41 65 50 275

Agosto - 57 34 26 46 57 70 290

Settembre . 43 37 25 44 64 60 273

Ottobre . 39 40 30 51 52 56 268

Novembre .
i 49 46 49 42 54 50 290

Dicembre 31 48 42 51 49 51 272
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XIII. Gius. Frejlach

L' areo di — 22-5".

Mese
Gl' intervalli (ore):

2;
XII-XVI IXVI-XX XX-0 0-IV IV-VIII VIII-XIII

Gennaio . . . 62 48 49 48 50 55 312

Febbraio . 59 48 41 47 54 58 307

Marzo 65 64 46 55 72 52 354

Aprile 57 43 21 58 62 64 305

Maggio . 56 31 43 54 59 52 295

Giugno . 58 41 35 38 49 28 249

Lugiio . . 65 50 41 48 45 46 295

Agosto . 66 49 31 54 53 44 297

Settembre 60 51 32 57 48 71 320

Ottobre . . 62 61 35 63 66 57 344

Novembre . 55 63 42 71 52 57 340

Dicembre 61 54 51 52 63 68 349

L' arc() di O-O 0.

Mese
1

1

(j1' intervílili (ore) 2
xn-xvi IXVI-XX XX-0 0-IV IV-VIII vm-xii

Gennaio . . . 143 152 132 138 151 154 870

Febbraio 135 121 127 100 129 110 722

Marzo 158 135 131 136 123 123 806

Aprile 129 123 111 138 106 112 719

Maggio 137 112 126 126 111 86 1698

Giugno 115 109 116 116 121 - 98 1675

Lugiio . 117 117 115 123 118 90 680

Agosto 137 126 99 127 112 106 707

Settembre 112 145 91 131 108 95 682

Ottobre . 134
1

153 124 121 118 107 757

Novembre 139 141 119 121 117 138 775

Dicembre 153 138 162 119 127 140 839
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SuUe condizioni anemometriche di Praga.

L' areo (li 4- 22-5°.

Mese
Gl' intervalli (ore)

:

U
XII-XVI |XVI-XX| XX-0

1
0-IV IV-VIII VIII-XII

Gennaio . » . 54 43 65 46 43 53 304

Febbraio . . 42 50 52 65 54 54 317

Marzo 55 65 53 69 46 40 328

Aprile • 41 55 63 56 50 33 298

Maggio 40 52 62 62 53 33 302

Giugno 43 55 56 55 59 41 309

Luglio . 51 57 54 56 62 42 322

Agosto 44 71 58 51 53 40 317

Settembre 56 47 55 55 51 33 297

Ottobre . 82 48 62 62 44 54 352

Novembre 53 54 61 59 75 52 354

Dicembre 55 51 55 70 57 58 346

L' areo ii
-[-4P)-0°.

Mese
Gl' intervalli (oe) U

ÍXII-XVI XVI-XXI XX-0 CIV IV-VIII VIII-XII

Gennaio . . . 39 54 56 61 43 39 292

Febbraio . . . 34 51 55 51 42 43 276

Marzo . . 40 43 61 62 34 47 287

í Aprile . . . 40 65 71 49 46 38 309

Maggio . . . 38 57 63 58 49 38 303

Giugno . . . 46 48 53 48 35 37 267

Luglio .... 32 80 65 50 32 38 297

Agosto . . . 27 52 63 49 51 38 280

Settembre . . 39 54 66 55 38 35 287

Ottobre . . . 42 46 82 49 42 43 304

Novembre . . 40 36 60 39 41 36 252

Dicembre . . 38 58 74 47 46 39 302
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XIII. Gius. Frejlach

L' areo di -f 67-5".

Mese
Gl' intervalu (ore)

:

^
\

XII-XVI XVI-XX XX-0 0-IV IV-VIIIIVIII-XU'

Gennaio . . . 14 20 19 18 14 18 103

Febbraio . 13 11 19 18 11 15 87

Marzo 7 14 25 17 15 11 89

Aprile . . 15 20 26 12 15 14 102

Maggio , 8 42 31 16 17 13 127

Giugno . 13 22 31 26 18 18 128

Luglio . . 11 24 29 27 15 12 118

Agosto . 7 13 41 23 12 17 113

Settembre . 7 14 36 19 15 15 106

Ottobre . . 13 17 28 15 12 16 101

Novembre . 14 12 23 15 15 14 931

Dicembre . 13 13 10 23 19 12 90

Ij' areo (ii -h 90-0°.

Mese
Gl' intervalli (ore)

:

U
XII-XVI XVI-XX XX-0

1
0-IV IV-VIII VIII-XII

Gennaio . . . 17 16 17 23 13 6 92

Febbraio 15 18 20 18 11 14 96

Marzo 10 22 37 11 11 17 108

Aprile 8 20 36 23 25 10 122

Maggio 20 29 26 19 19 15 128

Giugno 6 31 33 16 14 17 117

Luglio . 15 19 47 26 25 17 149

Agosto 11 19 46 22 21 8 127

Settembre 12 14 27 10 12 14 89

Ottobre . 11 8 26 20 16 15 96

Novembre 10 19 19 15 16 10 89

Dicembre 11 10 13 17
!

8 9 68
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SuUe coudizioui anemometriche di Praga.

Gli archi oltrepassanti -f- OO-O".

Mese
Gl' intervalli (oe)

:

£
XII-XVI ixvi-xx XX-0

1
0-IV IV-VIII VIII-XII

Gennaio . . .

'

9 ' 12 25 18 14 8 86

Febbraio 12
1

19 25 17 16 10 99

Marzo 10 17 27 15 21 9 99

Aprile 15 24 28 16 14 24 121

Maggio 13 43 23 24 25 25 153

Giugno 18
1

44 34 28 23 26 173

Luglio . 12 32 21 25 29 29 148

Agosto 17
j

28 33 30 22 25 155

Settembre ' 20 17 43 15 12 11 118

Ottobre . 14 17 28 18 21, 12 110

Novembre 19 17 23 15 20 16 110

Dicembre 17 19 15 15 9 9 84

—5^^

Nákladem Král. eské Spolenosti Nauk — Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze 1895.
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XIV.

Beitrage zurPalaeontologie des aiteren Palaeozoicums

in Mittelbohmen.

Von Dr. Friedrich Katzer in Leobea.

MU 2 Tafeln.

(Vorgelegt den 22. Feber 1895.)

1. Chondrites Tschernyschewii m.

(Taf. I, Fig. 1 und la, h, c, d, e.)

In einer Mittheilung uber schieferige Einlagen in den KnoUen-

kalken der Barrande'schen Etage Ggl ') hábe ich des Vorkommens

von problematischen Algenresten in diesen Schiefern zuerst Erwáhnung

gethan. Die damaligen Funde wurden gelegentlich einer Excursion

mit den Hórern bei Kuchelbad gemacht.

Dieselben pflanzenahnlichen Gebilde kommen aber in der Etage

Ggl iiberall vor, wo die scliieferigen Zwisclienlagen entwickelt sind,

und zwar finden sie sich in der Regel um so reichliclier ein, je harter

die Schiefer sind, wie namentlich am Siidostgehange der Díví Hrady

(S von Prag) und am Damilberge bei Tetín. Wegen ihrer Verbreitung

und Reichlichkeit, sowie deshalb, weil ausser ihnen aus den scbieferigen

Einlagen der unterdevonischen Knollenkalke Ggl nur Spuren anderer

Petrefacten bekannt sind,'^) verdienen sie allenfalls Beachtung. Ihre

áussere Tracht erinnert an Tange, wonach sie zu den Chondriteaeen

zu stellen wáren. Sie besitzen in der Tliat manche Eigenheiten,

welche fiir einen pflanzlichen Ursprung sprechen, daneben aber aller-

dings auch Eigenschaften, welclie diesbeziiglich Bedenken erwecken.

Weil es jedoch nothwendig ist, dass diese fiir die scliieferigen Zwisclien-

lagen des unteren Knollenkalkes so charakteristischen Gebilde einen

1) Sltzber. d. kgl. bóhm. Gesellsch. d. Wissensch., 2. Juli 1886.

^) Bruclistcke von Scbalen kleiner Lamellibranchier kommen háufiger vor-

Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. 1895. 1

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



2 XIV. Friedrich Katzer

Namen haben, unci weil anderseits die Frage nach dem pflanzlichen

Ursprimge so vieler algenálinliclier Fossilien noch keineswegs end-

giltig im absprechenden Sinne gelost ist, glaube ich die Bezeichnung

Chondrites fiir diese Gebilde anwenden zu diirfen und benenne sie

zu Ehi*en des unermíidlichen Erforschers der altpalaeozoischen Ab-

lagerungen Russlands Chondrites Tschernyscliewii.

Diese tangartigen Formen erscheinen licht bráimlich oder grau

auf dunkelgrauem oder schwarzbraunem Grunde, wodurcli sie sich

deutlich von der Gesteinsunterlage abheben. (Fig. 1.) Sie besitzen

zumeist eine wiederholt dichotomisch verzweigte Gestalt (Fig. 1, la),

oder auch die Form eines Astes mit gemeinsamer Axe und gegen-

stándigen Zweigen (Fig. 1&). Grossere verzweigte Stiicke sind indessen

trotz der Reichlichkeit der Gebilde sehr selten, Gewohnlich breiten

sich mehr minder isolirte Bruchstticke in grosser Menge auf den

Spaltfláchen der schieferigen Schichten aus (Fig. 1) und scheinen

dadurch eine Erhohung der Spaltbarkeit nach eben diesen Fláchen

zu bewirken. Verzweigte Stiicke liegen aber selten in einer Ebene,

sondern der eine oder andere abgegabelte Arm erhebt sich aus der-

selben und zuweilen gelingt es durch eine gliickliche Spaltung festzu-

stellen, dass er sich erst in einer hoheren Flache ausbreitet. Dieses

Verhalten entspricht durchaus der Vorstellung, wie abgestorbene

Tangenreste vom Schlamme bedeckt und eingehtillt werden und kann

daher zu Gunsten des pflanzlichen Ursprungs dieser Fossilien gedeutet

werden. Dafiir wiirde auch die wiederholte Wiederkehr derselben

Form, sowie die regelmássige Endigung vieler Aestchen sprechen.

Die weitaus grosste Žahl der in Rede stehenden Gebilde liegt

so voUkommen in der Gesteinsfláche wie unzweifelhafte Pflanzen-

abdi'iicke. Die bandartigen Formen besitzen meist nur 2—3 mm
Breite, einzelne sind aber auch 8—10 mm breit, (Fig. Id.) Diese

letzteren zeigen zuweilen eine zate Lángsstreifung, welche an den

schmalen Bándern nur sehr selten ebenfalls zu erkennen ist. Ueber-

gánge in der Breite zwischen 3 und 8 mm. sind wéit seltener als

die extremen Formen, kommen aber vor. Auch findet man Stiicke,

die an einem Ende schmal, am anderen breit sind, in welchem Falle

stets die Andeutung einer, durch flache Einschntirungen des Randes

bewirkten Quergliederung vorhanden ist. (Fig. le.)

Neben den ganz flachen Stiicken findet man auch solche, deren

Aestchen einen flach elliptischen Querschnitt haben (Fig. Ic in 6facher

Vergrosserung) und die zu Gánze aus derselben minder bituminosen,

kieselsáurereichen und daher vom iibrigen Gestein durch ihre lichtere
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Palaeontolologie des álteren Palaeozoieums iu Mittelbohmen. 3

Fárbung sich abliebenden Gesteinssubstanz bestehen, wie die zahl-

losen plattgedi"uckteii Formen.

Fill" das imbewaífnete Aiige sind alle diese Gebilde gut begrenzt.

Bei Vergrosserimgen verliert der Umriss aber an Scliárfe, weil zwischen

den beiden wahrscheinlich nur chemisch verscbiedenen Gesteins-

partien in- und ausserhalb der tangahnliclien Formen kein Kest einer

organischen Substanz eine Sclieide bildet. Dies scheint allerdings

nicht zu Gimsten eines organischen Ursprunges der Gebilde zu sprechen,

beweist aber auch nicht das Gegentheil.

2. Diplograptus palmeus Barr.

aus den untersilurischen Schiefern Dd5.

(Taf. I. Fig. 2.)

In den dunkel-graugrímen, feinglimmerigen, diinn spaltbaren und

aufblíitternden untersilurischen Schiefern Dd5 bei Gross-Kuchel siidlich

von Prag, in der Nahé der Verwerfung „Krejí", fand ich zusammen

mit Trinucleus Goldfttssi Barr. einen ziemlich gut erhaltenen Diplo-

graptus, der am besten mit Diplograptus palmeus Barr. tibereinstimmt.

Aus dieser untersilurischen Stufe Bohmens sind Graptolithen-

funde, abgesehen von unbestimmbaren Resten von Boek, die aber

moglicherweise der an diesem Fundorte eigenthiimlich entwickelten

obersilurischen Etage Eel angehoren, bis jetzt nicht bekannt gemacht

worden. Nur aus den sogenannten „Colonien" werden Graptolithen

angefiihrt und insbesondere Diplograptus palmeus Barr. wird von

Babraííde als bezeichnender Vertreter der obersilurischen dritten Fauna

im Bereiche der untersilurischen mveiten Fauna in den sogenannten

„Colonien" Krejí, Haidinger, Archiac, hervorgehoben^).

Das Exemplár des Diplograptus palmeus Barr. aus den un-

zweifelhaft untersilurischen Schiefern Dd5 von Gross-Kuchel ist auf

Taf. I., Fig. 2, abgebildet. Das Hydrosom ist 18 mm lang und 3 mm
breit. Die Axe ist sehr deutlich und ragt iiber die obersten Zellen

liinaus; sic ist hier gespalten. Am jiingsten Ende befindet sich eine

lángliche Partie von Chitinmasse, die aber mit dem Hydrosom kaum

in organische Verbindung gebracht werden kann.

Der Fund, wie unbedeutend an sich, ist doch insofern von In-

teresse, als er einen weiteren Beleg dafiir bietet, dass im bohmischen

^) Die anderweitig aus Dd5 erwáhnten GraphoKthen drften ebenfalls aus

den sog. „Colonien" stammeu und daher eigentlicli dem Obersilur angehoren,

1*
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4 XIV. Friedrich Katzer

Silur Uebergánge in die durch Díplograptus cliarakterisierte Tiefstufe

des Obersilurs, gleicliwie in anderen Verbreitungsgebieten, schon im

oberen Untersilur vorhanden sind.

3. Orthoceras Kayseri nov. sp.

(Taf. II, Fig. 4, 5, 6, 7, 7a).

Das vorliegende Exemplár dieses beachtenswertlien Orthoceras

stammt aus den frúher fiir typisches rf2 angesehenen, jedoch bloss

eine Facies von Ggl ^) vorstellenden, dunkelrothen, dichten und knol-

ligen Kalken des Tmaer Steinbruches im Kobylawalde bei Man.
Es ist gut erhalten und zeigt nebst einem Theile der Wohnkammer
eine grossere Anzahl der Luftkammern.

Die Form der Schale ist cylindrisch-conisch mit sehr allmáliger

Verjiingung und kreisrundem Querschnitt (Fig. 6.) Die Lange des

vorliegenden Stiickes (Fig. 4) betragt 235 mm, der Durchmesser am
breiten Ende 34 mm und am entgegengesetzten schmalen Ende 22 mm.

Das Verhaltniss der Wohnkammer zur ganzen Schale ist an dem er-

haltenen Stiicke nicht genau bestimmbar.

Die Scheidewande der Luftkammern sind fast halbkugelig concav

gewolbt. Ihre Entfernung von einander betragt am hinteren Ende

der Schale etwa 72^ ^™ vorderen Ende etwa '^/g des beziiglichen

Durchmessers, so dass sie sich am hinteren Ende enger an einander

reihen als gegen die Wohnkammer zu. (Fig. 4 und 5).

Der centrále Sipho ist von verhaltnissmassig geringer Stárke;

die Siphonaldiiten sind kurz, die kalkige Siphonalhiille schwach convex-

Die Schale ist 72 bis 1 mm stark und ihre áussere Schicht ist

an mehreren Stellen erhalten. Sie ist durch parallele, horizontále,

dicht an einander liegende, feine Querstreifen (Fig. 7) ausgezeichnet,

die sich vergrossert als von Furchen getrennte abgerundete Rippen

darstellen, so dass man im Querschnitt eine Wellenlinie erhalt.

(Fig. 7a).

Die Luftkammern sind zum grossen Theil mit kornigem Kalk-

spath und nur theilweise, so wie die Wohnkammer, mit der dichten

Gesteinsmasse ausgefiillt,

Die nachsten Verwandten dieses Orthoceras, den ich zu Ehren

des hochgeschátzten Forschers benannt hábe, welchem wir wesentlich

die Erkenntniss der richtigen stratigraphischen Stellung der oberen Stu-

') Katzer: Geologie von Bohmen, Prag 1892, pag. 1026. — Kayser unci

Holzappel: Jahrb. der k. k. geol. R.-A. 1894, 44. Bd., pag. 479 ff.
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ten des altereii Palaeozoicums in Mittelbólimen verdanken, wurden von

Barrande in seiner 13. Gruppe der longiconen Orthoceren ') zusammen-

gefasst. Es ist, nebenbei bemerkt, die einzige Gruppe, deren Ver.

treter in verlialtnissmassig grosserer Anzahl bis in die hochsten

Schichten des bolimischen Devons liinaufgehen (aus Barrande s Etage

H sind vier Arten bekannt).

Von den am meisten álinlichen Formen unterscheidet sich Orlio-

ceras Kayseri wie folgt:

1. Von Orthoceras capax Barr. (aus Ee2) durch die viel all-

maligere Verjiingung

;

2. von O. capiUosum Barr. (E bis H) durch die weniger ge-

dringte Kammerung und die Gestalt des Sipho;

3. von O. eavum Barr. (E) durch die mehr cylindrische Gestalt

nud die verschiedene Oberflachensculptur der Schale.

4. In letzterer Beziehung bestelit noch die grosste Ueberein-

stimmung mit O. parallelum Barr. aus den Riffkalken von Konprus,

welcher Name sich aber nur auf ein Bruchstiick bezieht (PÍ. 304,

Fig. 6—8; Syst. silur. etc. Vol. II.), welches die zur Bestimmung

eines Orthoceren erforderlichen Eigenschaften der Schale nicht er-

kennen lasst. Solíte es moglich sein durch Vergleich des Originales

sicherzustellen, dass dieses Bruchstiick mit Orth. Kayseri iiberein-

stimmt, dann míisste der Name O. parallelum^ als einem unbestimm-

baren Reste angehorig, eingezogen werden.

4. Cyrtoceras aduncum Barr.

(Taf. II., Fig. 1, 2, -2a, 3.)

In den Riffkalken von Konprus (Etage Ff2 Barrande' s) sind

Cephalopoden bekanntlich selten. Aus der Gattung Cyrtoceras íuhrt

Barrande nur 6 Arten an, námlich

Cyrtoceras aduncum Barr.

„ aequale Barr.

,,
heteroclytum Barr.

„ memorator Barr.

„ modicum Barr.

„ sporadicum Barr.,

die durchwegs zu den Seltenheiten gehoren und zum Theil nur in

') Syst. silur, du centre de la Bohéme. Vol. H, Text, 3. partie, 1874, pag.

457 ff.
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6 XIV. Friedrich Katzer

einem einzigen Exemplár bekannt sind. Cyrfoceras mocUcum Barr.

griindet sich iiberdies nui' auf ein kleines Fragment, welches selir

wohl das Jugendende einer anderen Art vorstellen kann.^) Von Cyrf.

aequále Barr. wird ein Bruchstiick von Man abgebildet -) zum Beleg,

dass diese Art, welche im Obersilm- gemein ist^), auch in der bolieren

Etage vorkommt. Da der genauere Fundort nicht angegeben und

auch die Gesteinsbeschaífenheit nicht naher bezeichnet wird, ist es

ohne Vergleich des Originales nicht moglich sicherzustellen, welchem

von den beiden in der Maner Gegend entwickelten Horizonten des

Unterdevons, die Babrande als Ff2 zusammenfasste, das Stiick ent-

stammt.

In der siidwestlichen Kandpartie des Konpruser Riífes fand ich

schon vor einigen Jahren zusammen mit einigen Orthoceren einen

grossen, auf einer Seite leider stark angewitterten Cephalopoden von

breit diitenformiger, am verjiingten Ende hornartig gebogener Gestalt,

welcher sich nach Anfertigung eines Medianschnittes als Cyi-toceras

mit vortrefflich erhaltenem Sipho erwies.

Das Exemplár misst 170 mm in der Lange, 90 mm im Durch-

messer am vorderen und 33 mm am hinteren Ende. Nach der all-

gemeinen Form des Geháuses, nach der Art der Kriimmung, nach

dem Grossenverhaltniss der Wohnkammer zu der Luftkammernpartie

und insbesondere nach der sehr bezeichnenden Kammerung, sowie

nach der Lage des Sipho kann iiber die Zugehorigkeit dieses Restes

zu dem endogastrischen Cyrtoceras aduncum Barr. kein Zweifel be-

stehen, wenn auch weder die Schale, noch die beiden Enden des Ge-

háuses erhalten geblieben sind. (Taf. II., Fig. 1.)

Unser Exemplár vereinigt in sich gewisse Eigenthiimlichkeiten

der von Barbande *) abgebildeten Individuen, ist aber bedeutend grosser

als diese und lásst namentlich die Gestalt des Sipho und das Ver-

háltniss seiner Elemente zu den Luftkammern vollkommener und rich-

tiger erkennen, als Barrande's beziigliche Abbildung^), welche einem

Anschliff entspricht, der entweder die Medianebene noch nicht erreicM

hat, oder schon daruber hinausgegangen ist und sich hiebei im oberen

Theile mehr als im unteren der Mitte nahert.

Der perlschnurformige Sipho besteht aus flach becherformigen,

') Syst. silur. etc. Vol. 11. pag. 519, PÍ. 118, Fig. 19—21.

2) Ibid. PÍ. 429, Fig. 4 u. 5.

^) Ibid. Vol. II, pag. 479—80 werden nur obersilurisclie Fundorte angefhrt.

4) Syst. silur. ctc. Vol. II. PÍ. 169, Fig. 9—14, PÍ. 181, Fig. 10, 11. -

'•') Ibid. PÍ. 169, Fig. 14.
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sicli gegeu die Wolinkiinmier zii erweiternden Elementen, die in einer

zur Krtimmung des Geháuses paralleleu Linie an einander gereiht

sind, wodui-cli eine scheinbar excentrische Einmiindung einer Aus-

weituug der Siphonalliohle in die andere bewirkt wird. (Taf. IL,

Fig. 2). Bei lothrechter Stellung der Siphonalelemente uber einander

Wire dieselbe aber vollkommen centriscli. (Fig. 3.)

Ebensowenig wie der hervorgehobene, iibrigens nur scheinbare

Unterschied in der Form des Sipho, konnte der Umstand, dass bei

unserem Exemplár die Luftkammerwánde einander noch melir ge-

niihert sind, als in Barrande's Abbildung, indem ihre Entfernung nur

^'g bis Vio f^^s bezuglichen Sclialendurchmessers betrágt, eine Trennung

des vorliegenden Restes vom Cyrtoceras aduncum Barr. begriinden.

(Vergl. Fig. 2.).

Vielmehr waren in der Diagnose der Art die an unserem Exem-
plár selir gut ersichtlichen Eigenschaften, namentlicli in Betreff der

Dimensionen der Schale, der Gestalt des Sipho und der gedrángteren

Stellung der Luftkammerwánde zu beriicksichtigen ; dagegen muss die

Darstellung der angebliclien Eigentliíimliclikeiten des Sipho, wie sie

Barrande^) in seiner Beschreibung gibt, als unzutreífend entfallen.

5. Nautilus anomalus Barr.

(Taf. II., Fig. 8, 9, 10, 10a).

In demselben dichten dunkelrothen Kalkstein Ggl des Tmaer
Gemeinde-Steinbruches im Kobylawalde bei Man, aus welchem der

oben beschriebene Orthoceras Kayseri stammt, fand ich zusammen

mit einem schlecht erhaltenen Goniatites, wahrscheinlich Gon. ambi-

(jena Barr. ^) einen nautilusartigen Cephalopoden, welcher sich am
zutreffendsten mit Nautilus anomalus Barr. identificiren lásst.

Die hoch scheibenformige Gestalt der Schale, die Art ihrer

spiraligen Aufrollung, die elliptische Form des Querschnittes der ein-

zelnen Windungen, die Kammerung, die relative Grosse der Wohn-

kammer, die ventrale Lage und die Ausbildung des Sipho, — kurz

alle Hauptmerkmale stimmen durchaus mit Barrande s Beschreibung

der Art^) uberein. Nur die Dimensionen sind geringere, indem unser

1) Syst. silui-. etc. Yol. II. pag. 683.

*) Fk. Fkech: Ueber das rheinische Unterdevon etc. Zeitsch. d. Deutsch

geol. Ges. 1889, pag. 236, identificirt die Barrande'sche Art mit Mimoceras com-

pressum Beyr.

3) Syst. silur. etc. Vol. II. 1. Part.. 1867, pag. 151.
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Exemplár nur die halbe Grosse des von Barranbe abgebildeten

Stiickes Yon Hlubocep besitzt. Indessen muss ich bemerken, dass mir

auch von Hlubocep und Chote aus Gg3 nur kleinere Exempláre

dieses seltenen Nautiliden, als das 1. c. abgebildete, vorgekommen

sind.

Bemerkenswerth ist, dass der Siplio unseres Stiickes am con-

vexen Rande nicht genau in der Medianebene liegt, sondern dieselbe

anomale Lage besitzt, wie das von Barrande beschriebene und abge-

bildete, sowie die iibrigen von ihm erwáhnten Exempláre. (Vergl.

Fig. 9, 10, 10a).

Da die Aufrollung an unserem Stiicke aus den rotlien Ggl-

Kalken von Man nicht vollstandig ersichtlich ist (Fig. 8 und 9),

so maclit sich eine gewisse Aehnliclikeit mít Trochoceras transiens

Barr.^) geltend. Indessen sind die relativ rasche Verjiingung der

Schalenwindungen dieses letzteren Cephalopoden, sowie die Form des

Sipho durchaus hinreichende Untersclieidungsmerkmale.

Nautilus anomalus Barr. war bis jetzt nur aus den oberen

Knollenkalken Gg3 des bohmisclien Devon bekannt. Durch den

Tmaer Fund erweitert sich die Anzahl der Petrefacten, welche das

fiir Ff2 gehaltene rothe sog, Maner Gestein mit den obersten De-

vonstufen Bohmens gemein hat, wodurch die palaeontologische Be-

grndung seiner von den Piiffkalken des eigentlichen Ff2 verschiedenen

stratigraphischen Stellung eine weitere Stiitze erfáhrt.

6. Arethusina Konincki Barr. Var. peralta m.

(Taf. I, Fig. 3, 3a, b, c).

Im grauen feinkornigen Kalkstein Ee2 vom Kozelfelsen bei

Beraun ist Arethusina KonincM Barr. bekanntlich nicht selten. Die

allermeisten Exempláre entsprechen vollstandig dem Typus der Art,

welcher bei Lodenitz so háufig ist; sie sind meist mittelgross und

ihr Erhaltungszustand ist gewohnlich kein besonders giinstiger.

Selten kommen in denselben Kalken Areth usinenkopfe vor,

welche sich durch die starke Wolbung des Kopfschildes sofort von

der gemeinen Arethusina KonincM Barr. unterscheiden. Ein solcher

sehr gut erhaltener Kopf ist auf Taf. II., Fig. 3—3c abgebildet.

Bei náherer Vergieichung ergeben sich auch noch einige andere

Unterschiede.

») Ibid. Pl. 30, Fig. 13—17.
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Der Stirnrand ist etwas breiter und am Sclieitel in eine kurze

stumpfe Spitze ausgezogen, welclie Eigenlieit iibrigens auch die ge-

meine Arefhusina KonincM Barr, zuweilen besitzt, wenn auch meist

weniger deutlicli, so dass sie in den bislierigen, sonst ganz vortreíf-

liclien Zeiclinungen vernachlassigt wurde.

Ferner ist die Glabella starker gewolbt und erscheint dadurch

zwischen den Wangen weniger versenkt, ist aber niclitsdestoweniger von

tiefen Furclien mngeben. Die Lage der Seitenfurchen entspricbt vollig

jener bei der typischen Art, jedoch sind die hinteren Seitenioben noch

ausgepriigter von der mittleren Glabellenpartie getrennt. Die Augen

sind etwas uiehr nach hinten und verháltnissmassig weiter vom Gla-

bellenrande gestellt. Die Wiilste, welche die Augen mit den Riicken-

furchen der Glabella verbinden, sind nur ganz schwach angedeutet-

Die Verzierung der Schale ist genau dieselbe, wie bei der ge-

wohnlichen Arethusina KonincM Barr. und besteht bei dem abgebildeten

Kopfe in eng gedrángten kleinen Griibchen.^) Nur die Glabella und

der Stirnrand sind vollstándig glatt.

Thorax und Pygidium der vorliegenden Abart sind mir nicht

bekannt geworden.

Die angegebenen Unterschiede des vorliegenden Kopfschildes von

jenem der gewohnlichen Arethusina KonincM Barr. scheinen mir nicht

hinreichend, um eine neue Art begriinden zu konnen, wiewohl die

Abtrennung von der typischen Art wiinschenswerth erscheint.

Bezuglich di€ser letzteren sei bemerkt, dass ausser der er-

wáhnten, zuweilen vorhandenen Zuspitzung des Stirnrandes am Scheitel,

auch die Wangenspitzen bei manchen Individuen lánger sind, als Bar-

RANDE angibt,^) indem sie nicht nur das 6., sondern selbst das neunte

und zehnte Thoraxsegment erreichen. Durch diese Thatsache wird

der Unterschied, welcher zwischen Arethusina KonincM Barr. und

Ar. Sandhergeri Barr. aus dem devonischen Cypridinenschiefer von

Hagen in Westphalen besteht,^) einigermassen verringert.

Von anderen Arethusinen konnte mit unserer Varietat vermoge

ihres hochgewolbten Kopfschildes Arethusina Beyrichi Nov.^) verglichen

^) Diese Schalensculptur ist fr Ar. KonincM Barr. so bezeichnend, dass

sie z. B. Novák als Unterscheidungsmerkmal gelegentlich besonders liervorhebt.

fPalaeont. Abhandl. von Dames u. Kaysee. N. F. Bd. I. 1890, H. 3, pag. 19).

2j Syst. silur. etc. Vol. I., 1852, pag. 495. — N. Jahrb. f. Miner. etc. 1868,

pag. 260.

8) N. Jahrb. f. Min. etc. 1868, 1. c, Taf. I.

*) Vergleich. Studien an Trilobiten von Bicken, Wildungen etc. — Dames

11. Kayser's Abhandlungen, 1. c. pag. 18, Taf. II., Fig. 7, Taf. IV., Fig. 11.
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10 XIV. Friedrich Katzer

werden, Folgende Eigenschaften der Aretlmsina KonincJci Ysíy. peralta

unterscheiden dieselbe aber durchaus sicher von der NováFschen Art

von Bicken

:

1. die relativ kleinere Glabella;

2. der nicht wulstige und nicht gestreifte Kand;
3. die nicht so hochgewolbte Glabella, welche bei Areth. Bey-

richi (besonders nach Fig. 11 auf Taf. IV bei Novák 1. c.) fast

hockerformig hervorspringt

;

4. die ganz glatte Schalenoberfláche der Glabella;

5. der Verlauf der Gesichtsnaht.

Mcht unerwáhnt darf bleiben, dass die Varietát peralta der

Arethusina Konincki Barr. ausser im mittelbohmischen Obersilur auch

in vollstandig iibereinstimniender Form in den rothen Orthoceren-

kalken der Karnischen Alpen vorkommt, aus welchen schon Stache ')

das Auftreten von Arethusinen angezeigt hat. Ein Exemplár, angeblich

aus dem oberen Achomitzer Graben stammend, befindet sich in den

Sammlungen der k. k, Bergakademie zu Leoben.

Arethusina Haueri Frech ^) vom Kok ist von unserer Varietát

ganz verschieden.

7. Bronteus Dormitzeri Barr.

(Taf. I., Fig. 7, 7a, 8, 8a, b, c).

Die weitaus haufigste Form des Kopf- und Schwanzschildes

dieses nicht gerade seltenen Trilobiten, von welchem aber ein voll-

standiger Thorax bis jetzt nicht gefunden wurde, ist in Barrande's

grossem Werk^) richtig abgebildet und beschrieben.

Ausser dieser typischen Form kommen in den oben mehrfach

erwáhnten rothen Maner Ggl-Kalken, und zwar in den grobkór-

nigen Hangendschichten, etwas anders gestaltete Kopfe und Pygidien

vor, die ich auf Taf. I., Fig. 7 u. 8 abbilde.

Vom Kopf ist nur die Glabella erhalten, deren Gestalt mit der

typischen Form im Allgemeinen iibereinstimmt, jedoch ist sie zwischen

den Wangen verháltnissmássig mehr gewolbt, wodurch verursacht

wird, dass die Stirnecken tiefer liegen und mehr in die Spitze ge-

zogen erscheinen. Der Stirnrand ist noch ausgeprágter und scharfer

') Die Silurfaunen der Ostalpen. Verh. d. kk. geol. R.-A. 1890, pag. 125.

^) Ueber das Devon der Ostalpen. Zeitsch. d. Deutsch. geol. Ges. XXXIX,

1887, pag. 736, Taf. XXIX, Fig. 11.

8) Syst. silur. etc. I. 1862, pag. 847, Taf. 58. Fig. 39—48.
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als bei den gewolinliclieii Formen iind ist aucli etWis mehr gewolbt.

Die Lobation ist selbst an den mit Schale versehenen Exemplaren

angedeutet zum Unterschied vom typischen Bronteus DormiUeri Barr.^

an welchem bei erhaltener Schale die Seitenfurchen der Glabella

ganzlicli verdeckt sind, wie Barrande in seiner Beschreibung (1. c.

pag, 847) ganz zutreffend betont. Gewolmlicli ist bei den extremen

Formen die Mittelfurche am deutlichsten ausgeprágt (Fig. 7), die

vorderen Furchen aber pflegen nur durch schwache Eindriicke an-

gedeutet zu sein. Die Mittelfurchen verlaufen etwa in der halben

Hohe der Glabella von den Dorsalfurchen in nach vorn geschwun-

genen kurzen Bogen. Beim typischen Br. DormiUeri Barr. findet sich

dies nie vor, wie auch Novák, *) welcher die Art weiter gefasst zu

haben scheint als Barrande, ausdriicklich hervorhebt. Der Nacken-

ring ist breit und etwas wulstiger wie bei der typischen Form, die

Nackenfurche ist ziemlich breit und tief. (Vergl. Fig. 7, 7a).

Das Pygidium der extremen Formen ist starker gewolbt und

mehr gerundet als bei den typischen Exemplaren. Der Rand ist we-

niger flach, aber verhaltnissmassig breiter und durch die an ihreu

Aussenenden sehr tiefen und erweiterten Furchen zwischen den

Rippen sehr deutlich von der aufgewolbten Mittelpartie geschieden.

Die vorderste Seitenrippe ist fast noch einmal so hoch, wie die

iibrigen Rippen, was aber keineswegs bloss durch die, brigens nicht

auffállig grossere Tiefe der ersten Seitenfurche bewirkt wird, wie

Corda ^) von seinen Exemplaren {Bront. Zippei = Br. Dormit^eri)

bemerkt. (Vergl. Fig. 8 u. 8a).

Die iiberaus charakteristische Schalensculptur, die in treppen-

formigen Absátzen von einer der unregelmassig lappigen und der

Lange nach in der Rippenfláche verlaufenden Runzeln zur anderen

beruht (Fig. 8c), ist am Pygidium viel deutlicher als am Kopfe,

stimmt aber in ihrer eigenthíimlichen Art auf beiden Schalenstiicken

vollkommen iiberein. Auch auf dem Steinkern des Pygidiums sind

Spuren dieser Sculptur ersichtlich. (Fig. 8).

Zwischen den einseitig geneigten streifigen Erhebungen der

Schalenoberfláche sind kleine Griibchen unregelmassig vertheilt und

zwar reiclilicher auf dem Rand als auf dem Gipfel der glockenfor-

migen Wolbung des Pygidiums. Die iiber die Rippen mehr minder

quer verlaufenden, lappigen, einseitig geneigten Erhabenheiten gehen

*) Vergleich. Studien an Trilobiten etc. Palaeont. Abhandl. von Dames u.

Kaysek. N. F. Bd. I., 1890, H. 3., pag. 39.

^) Prodrom einer Monogr. d. bóhm. Trilobiten. 1847, pag. 57.
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12 XIV. Friedrich Katzer

nicht von einer Eippe auf die anclere liber, wolil aber von den PJppen

auf den Eand. Dieser ist jedocli ohne Griibclien. (Fig. 8b).

Zu erwahnen ist noch, dass der Steilabfall der gegen das vor-

dere Ende des Thieres zu flach geneigten Erhebungen der Schale

stets in derselben Richtung, namlich nach ríickwarts zu, erfolgt. Das
diirfte Novák gemeint haben, als er die geschilderte Sculptur der

Schale dahin beschrieb, ^) dass die besagten Erhabenheiten „am Hin-

terrande von einer Furche begleitet" werden. Eine wirkliche Furche

ist nicht vorhanden.

Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale der hier beschrie-

benen von der typischen Form des Bronteus DormUseri Barr. beruhen,

kurz wiederholt: 1. in der hoheren Wolbung, sowie in den auch au

Individuen mit erhaltener Schale kenntlichen Seitenfurchen der Gla-

bella; 2. in der mehr runden und hóher aufgewolbten Form des

Pygidiums.

Diese Unterschiede halte ich indessen nicht fiir hinreichend, um
eine besondere Varietiit begriinden zu konnen, glaube jedoch, dass

sie bei der nun etwas zu erweiternden Diagnose der Art beriick-

sichtigt werden mtissen,

8. Phacops Holzapfeli nov. sp.

(Taf. I., Fig. 4, 4a, b, c; 5, 5a, b, c; 6, 6a).

Aus einem Stiick des grauweissen kornigen Konpruser Riff-

kalkes mit zahlreichen Trilobiten (vornehmlich Proetus-Arten) gewann

ich u, A. auch zwei Bruchstiicke des Korpers und den Kopf von

einem Phacops, welcher sich von allen bisher beschriebenen unter-

scheidet. Das Pygidium und der grossere Theil des Thorax sind an

einem dieser Stiicke im Zusammenhang erhalten (Fig. 6.), wohingegen

der Kopf isolirt vorgefunden wurde, jedoch in náchster Nachbarschaft

des grosseren Thoraxrestes (Fig. 5.). Diese beiden letzteíen Korper-

theile glaube ich vereinigen zu diirfen, zumal die Schalensculptur an

beiden dieselbe ist.

Sowohl der Kopf, als auch der Thorax mit dem Pygidium sind

derart gestaltet und beschaffen, dass sie von den beziiglichen Schalen-

stiicken jeder anderen Phacopidenart Bohmens leicht unterschieden

werden konnen. Sie gehoren einer neuen Art an, die ich zu Ehren

') 1. c. pag. 39.
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des treffliclien Kenners der palaeozoischen Fauna, Prof. E. Holzapfel

in Aaclien, benannt liabe.

Der 27 mm breite und 14 mm hohe Kopf (Fig. 4) ist selir

niássig gewolbt, In den Liicken zwisclien der Glabella imd den Augen

tritt der Stirnrand hervor, wodurch der Umriss des Kopfes gedriickt

parabolisch, fast halbkreisformig wird.

Die Glabella ist flach convex, vorn abgerundet, mit schwacher

Andeutung einer stumpfen Zuspitzung und ragt iiber den Stirnrand

etwas hervor. Ihre Gestalt ist pentagonal-elliptisch, anderthalbmal so

breit als hoch. Die Dorsalfurchen sind sehr ausgepragt. Das vordere

Paar der Seitenfurchen ist auf dem Steinkern der Glabella kaum

angedeutet, das zweite (mittlere) Paar ist etwas besser ausgepragt,

wiihrend die Hinterfurche sehr deutlich ausgebildet ist. Der hintere

Glabellenring ist schmal (0"5 mm breit), in der Mitte mit einem

kleinen Wárzchen versehen. Die beiden Seitenknoten sind verhaltniss-

massig gross und hoch, ringsum durch Furchen gewissermassen isolirt^

Die Nackenfurche ist nicht sonderlich tief. Der Nackenring ist ver-

haltnissmassig breit und wird nur durch eine flache Einschntirung

vom Hinterrande der Wangen getrennt.

Die Augendeckel sind relativ breit, so dass die Augenwíilste

weiter von einander entfernt stehen, als der grosste Querdurchmesser

der Glabella ausmacht. Die Stellung der Augen ist eine derartige,

dass eine die vorderen Augenwinkel verbindende Linie die Glabella

in halber Hohe verquert. Nach aussen werden die Augen von einer

ziemlich breiten Furche umgeben. Die Palpebralloben sind flach

hockerformig gewolbt. Die Sehfláche der Augen bildet mit dem

Augendeckel einen stumpfen Winkel von etwa 10", weshalb sie auch

in der Vorderansicht des Kopfes nur wenig kenntlich sind. Die

Hinterecken der Augen beriihren die Wangenfurche nicht, sondern

werden von derselben durch einen ziemlich breiten Streifen der festen

Wange getrennt. (Fig. 4.)

Die Sehflachen sind verhaltnissmássig gross, deutlich facettirt,

und zwar erscheinen die Corneafacetten in Form von sich gegenseitig

nicht beriihrenden, in alternirenden Reihen angeordneten Halbkugeln

von beilaufig 0*2 mm Durchmesser. Am vorderen Augenwinkel beginnt

die Facettirung mit 3 Facetten, worauf eine Querreihe mit 4 und

zwei mit je 5 Facetten folgen; am hinteren Augenwinkel beginnt die

Facettirung mit 2 Facetten, worauf je zwei Querreihen mit 3, mit 4

und mit 5 Facetten folgen. In der Mitte sind 7 Querreihen mit je 6
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14 XIV. Friedrich Katzer

Facetten vorhanden, so dass die ganze Seliflache eines Auges 18

Querreihen mit zusammen 85 Facetten aufweist. (Fig, 4c).

Die beweglichen Wangen sind schmal, nach hinten wenig her-

vortretend. Die ausseren Wangenecken sind ziemlicli spitz abgerundet.

Die beiden Aeste der Gesiclitsnalit verlaufen anfangs S-formig

entlang der Glabella zum vorderen Augenwinkel, umschreiben im

Bogen den Augendeckel, erreichen den hinteren Augenwinkel und

verlaufen entlang des Auges, wie es scheint, im Bogen zum Aussen-

rande.

Die concentrische Furche am Vorderrande des Kopfumschlages

ist sehr tief und wird von einer mehr gewolbten (vorderen) und einer

scharfen (hinteren) Kante eingeschlossen (Fig, 4a).

Das Hypostom ist unbekannt.

Thorax und Pygidium lassen in Uebereinstimmung mit dem

Kopfe erkennen, dass der ganze Korper nur flach gewolbt war. Am
grosseren der beiden mir vorliegenden Thoraxreste (Fig. 5) kann man

11 Segmente zahlen, — jene Žahl, welche alle Phacopiden aufweisen,

so dass hier der Thorax vollstandig vorliige. Beim kleineren Exemplár

(Fig, 6) sind nur 9 Thoraxsegmente (leider in minder giinstigem Zu-

stande) erhalten,

Die an beiden Stiicken iibereinstimmenden Charaktere des

Eumpfes sind folgende:

Die Spindel ist verhaltnissmassig schmal, da ihre Breite wenig

mehr als ein Fiinftel der Gesammtbreite des lánglich viereckig ge-

stalteten Thorax betrágt. Nach hinten nimmt sie an Breite sehr all-

málig ab. Die Ringe besitzen keine Seitenlínoten, sondern gehen glatt

in die ausseren Partien der Pleuren uber.

An den Pleuren sind die inneren horizontalen und die ausseren

nach abwárts gebogenen Partien ziemlich gleich lang, Die Rippen-

furchen sind kantig umgrenzt und heben sich an der Umbiegung des

ausseren Pleurentheiles aus. Die Pleuren sind am Ende stumpf abge-

rundet und verdickt. Das vordere Rippenband ist bei der Axe schmáler,

wird aber gegen das aussere Ende breiter als das hintere Rippenband

(Fig. 5a).

Das Pygidium ist am kleineren Rumpfstiick (Fig. 6) fast ganz

erhalten, aber leider am Rande corrodirt und im vorderen Theile

durch Borstung der Schale beschiidigt; am grosseren Stiicke haftet

nur ein ganz geringer Theil. Immerhin erkennt man am ersteren

Reste, dass die Gestalt des Pygidiums eine breit parabolische war,

indem dor longitudinale Durchmesser nicht viel mehr als die Halíte
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des Querdurchmessers ansmacht. Die Spindel nimmt gegenviber der

Thorax-Rhacliis rascli an Breite ab, ist stark convex imd endigt

stiimpf in geringer Entfernung vom Hinterrande. Sie zalilt etwa 10

Ringe, wovon 7 mit der Lupe deutlich unterscliieden werden konnen.

Die drei ersten sind scharf ausgeprágt und auch auf den flach ge-

wolbten Seitentheilen (Fig. 6a) sind nur die drei vordersten Rippen

besser kenntlich, die iibrigen blos schwach angedeutet. Alle Rippen

sind furchenlos.

Die Oberflache der starken Scliale ist theils granulirt, theils mit

feinen Griibchen ausgestattet. Der Nackenring der Glabella und die

Axenringe des Thorax námlich sind deutlich gekornelt; die Hocker

des Augendeckels dagegen, sowie die Thoraxrippen und die Seiten-

theile des Pygidiums sind mit winzigen Griibchen versehen, welche,

was die Pleuren anbelangt, auf den ausseren Theilen viel gedrangter

stehen, als auf den inneren. Hier bilden sie zumeist auf dem unteren

Rippenband um' eine einzige schiittere Reihe, wahrend sie auf dem

ausseren, herabgebogenen Rippentheil, und zwar auch nur auf dem

unteren Band, in zweierlei verschiedener Grosse in scheinbar regel-

massiger Anordnung reichlicher auftreten (Fig. 6b).

Nach den Spuren auf dem Steinkern scheint auch die Glabella

gekornelt gewesen zu sein. Der entlang der Stirnnaht erhaltene

Schalenrest auf der unteren Seite des Stirnlappens ist mit ahnlichen

aber deutlicheren Griibchen besetzt, wie die unteren Rippenbander.

Der Stirnumschlag jedech, soweit er sichtbar ist, ist mit ungleich

langen, zum Theil mit Abzweigungen versehenen, feinen Runzeln be-

deckt, die nicht parallel zum Stirnrande, sondern fast horizontál ver-

kufen,

Die nachsten Verwandten des im Vorstehenden beschriebenen

Phacops Hólzapfeli sind:

1. Phacops signatus Corda/) Dieser, mir nur aus den Riffkalken

Ff2 von Konprus bekannte Phacops besitzt aber einen mehr para-

bolischen Kopfumriss, eine hohere Glabella mit ausgeprágten paarigen

Furchen, nicht so sehr seitenstandige Augen, einen relativ schmaleren

Nackenring, kein Mittelwárzchen auf dem Hinterwangenring und eine

verschiedene Sculptur der Schale.

2. Phacops breviceps Barr.^) Ganz abgesehen von dem vollig

verschiedenen Thorax und Pygidium, unterscheidet sich dieser Phacops

') CoKDA, Prodrom etc. 1847. pag. 106. — Baekande, Syst. silur, etc.1, 1852,

pag. .521, PÍ. 2.8, Fig. 1, 2.

2) Syst. silur. etc. I. pag. 518, PÍ. 22. Fig. 24—31.
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von unserer Art liinlanglich durch clie breitere Form des Kopfes und

die verschiedene Stellung der Augen.

3. Phacops fecundus Barr.-^) Der Kopf von dieser Art, Var.

major (PÍ. 21, Fig. 10—21) besitzt, was die Form anbelangt, in vieler

Beziehung Aehnlichkeit mit unserer Art. Die Hauptunterschiede be-

ruhen in der Stellung der Augen, dem fast horizontalen Verlauf des

Wangen-Hinterrandes und in der Sculptur der Schale. Thorax und

Pygidium sind gánzlich verschieden. Die Var. degener (PÍ. 21, Fig.

22—24) ist in Bezug auf die Form des Kopfes leicht zu unterscheiden,

wohingegen Thorax und Pygidium den betreffenden Schalenstiicken

unserer Art sehr ahneln. Jedoch ist die Spindel bei letzerer nicht

so breit und die Sculptur der Schale ist eine andere.

Mehr Aehnlichkeit mit unserer Art weist die Form des Phacops

fecundus Barr. auf, welche Baekande PÍ. 22, Fig. 32, 33 abbildet.

Es ist eine Zwischenform zwischen den beiden Varietaten major

und degener^ die ich aus eigener Anschauung nicht kenne. Novák^)

hebt hervor, dass solche Uebergangsformen sehr selten sind und be-

merkt, dass „das Hinterende des Auges von der Wangenfurche durch

eine wulstige, mit dem grossen Hocker des Augendeckels zusammen-

hangende Leiste" getrennt ist. Diese „wulstige Leiste", welche fiir

die Var. degener charakteristisch ist, existirt am Kopfschilde unserer

Art nicht. Auch ist die Gesammtgestalt des Kopfes und die Sculptur

der Schale eine verschiedene.

Erklárung der Tafeln.

Tafel I.

1. Chondrites TscJiernyschewii m. Zahlreiche Reste auf einem

Handstiick der schieferigen Einlagen in Ggl vom Damil bei Tetín.

Natiirl. Grosse. — la, 1&, Id, le Zweigformen in natiirl. Grosse. Ic

Querschnitt eines Zweigchens, 6mal vergrossert.

2, Diplograpfus palmeus Barr. aus den Schiefern Dd5 von Gross-

Kuchel. Nat. Grosse.

3. Arethusina Koninchi Barr. Var. peralta m. aus den Ee2

Kalken vom Kozel bei Beraun. Nat. Grosse. — 3a, 35, 3c Ansichten

desselben Kopfes 3mal vergrossert.

') Ibid. pag. 514, PÍ. 21 und 22.

2) Vergleich. Studien an Trilobiten etc. I. c. pag. 25.
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4, 5, 6, Phacops Holsapfeli m. — 4 Kopf von oben, 4a voii

unten, 46 von der Seite in natiirl. Grosse, 4c Sehfláclie des Auges

6mal vergrossert. — 5 Thorax in nat. Grosse. 5a Ein Segment 2mal

vergrossert. 5 Sculptur des unteren Rippenbandes des ausseren

Pleuratheiles stark vergrossert. 5c Querschnitt des Thorax.— 6 Thorax

und Pygidium eines kleineren Exemplares. 6« Querschnitt des Py-

gidiums in natiirl. Grosse. — Alle drei Stiicke stammen aus deni

Riífkalke von Konéprus (Ff2).

7, 8. Bronteus Dormitseri Barr. aus den rothen Ggl-Kalken des

Kobylawaldes bei Man. — 7 Glabella von vorn, 7« von der Seite.

— 8 Pygidium von oben, 8a von der Seite. 86 Schalensculptur zweier

Rippen, 8c Querschnitt, geluhrt senkrecht auf die Rippenaxe. — 86

und 8c fiinífach vergrossert, die íibrigen Fig. in natiirl. Grosse.

Tafel II.

1, 2, 3. Cyrtoceras aduncwn Barr. aus den Riffkalken von Kon-
prus (Ff2). 1 Seitenansicht, 2 Medianschnitt mit Kammerung und

Sipho, 2a halber Querschnitt, 3 restaurirter Sipho in natiirl. Grosse.

4, 5, 6, 7. Orlioceras Kayseri m. aus den rothen Ggl-Kalken

des Kobylawaldes bei Man. — 4 Exemplár mit am hinteren Ende

entblosster Kammerung ; 5 Schnitt in der Siphoebene des vorderen

Schalentheiles ; 6 Querschnitt, sámmtlich in natiirlicher Grosse. — 7

Schalensculptur in natiirl. Grosse, 7a dieselbe lOmal vergrossert,

sammt Querschnitt.

8, 9, 10. Nautilus anomalus Barr. aus den rothen Ggl-Kalken

des Kobylawaldes bei Man. — 8, 9, 10 drei Ansichten des Gehauses

mit (durch Abfeilen der Schale) entblosstem Sipho. 10a Eine Luft-

kammerwand. Siimmtlich in natiirl. Grosse.

Verlaz der konigl. bohm. GcseUschaft der Wissenschafteii. — Druck von Dr. Ed. Grégr. Prag 1395.
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XV.

Ein neues Witheri-Vorkommen von Píbram.

Von A. Hofmann in Píbram.

Mit 2 Holzschnitten.

(Vorgelegt den 8. Márz 1895.)

Bereits vor eiiiem Jahre wurde am sogenannten Eusebius-Han-

gencl-Trumme, am 30. Laufe II N W First, eine grossere Druse

angefahren, die mit grosseu, graulichweissen Krystallen ausgefiillt war,

welche dem áusseren Anselieu nach fiir Baryt gehalten wurden.

Die typische Form einiger kleineren Krystalle liess unschwer

das Vorkommen von Witherit vermuthen, was auch dm-ch eine Vor-

prtifung Bestátigung fand.

Die Žahl der ausgehaltenen Stiicke, Krystallbruchstitcke und

Krystallgruppen, ist nur eine geringe.

Die glasglánzenden, graulichweissen bis gelblichweissen Kry-

stalle sind fiir Messungen nicht geeignet, da ihre Flachen vielfach

gekuickt, gebogen, eingebuchtet und zum grossen Theile auch noch

derart drusig erscheinen, dass nicht eine ebene Fláche vorgefunden

werden kann.

Uiber die Form des Pibramer Witherites verdanke ich Herrn

Prof. K. Vrba die folgende Mittheilung.

Kleine, von den z. Thl. handgrossen polysynthetischen Krystallen

abgeloste Fragmente mit ziemlich ebenen und spiegelnden Flachen

bieten am Goniometer nur verschwommene und vielfach zersplitterte

Reflexe, es kann daher eine verlassliche Bestimmung der Fláchen-

neigungen kaum zu erwarten sein. Parallel c {001} OP geschnittene

Lamellen erweisen sich im parallel polarisirten Lichte als ein Ge-

wh-re nach m {110} ooP verzwillingter, oft sehr feiner Individuen,

deren Fliiclien z. Thl. den Pyramiden der Grundreihe, z. Thl. der

Brachydomenzone angehorig, die Knickung der Krystallfláchen und

in Folge dessen die zersplitterten Reflexe bedingen,

Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. 1895. 1

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



2 XV. A. Hofmann:

Mit einiger Sicherheit konnten nachstehende Formen gonio-

metrisch nachgewiesen werden:

i) {111} P; i {021} 2P^ ; x {012} iPá&
; h {011} Po6 ; & {010} ooP^ ;

m {110} ooP; o {112} ^P.

Die beiden erstgenannten Gestalten, p {111} P und * {021} 2Pá6,

sind die meist ausgedehnten und bedingen den bekannten pseudohe-

xagonalen Habitus der Krystalle x {012} ^Pá6 und o {112} hP bilden eine

gewolbte, drusige Flache und lassen die Krystalle als polysynthetische

Krystallstocke sofort erkennen; die Formen 6 {010} ooPáo und

w {110} ooP sind oft ziemlich eben, aber schmal und horizontál zart

gerieft.

Die Fláchenneigungen, durchwegs Mittelwerthe zahlreicher Able-

sungen, sind mit den aus Miller's Eleraenten berechneten Winkeln

der Flachennormalen im folgenden zusammengestellt.

Rechnung. Messung.

h (010) : i (021) 34° 0' 34''12'

:Z;(011) 53 27 53 34

:^(012) 69 39 70 13

p{n\) : w(llO) 34 36 34 35Í

: (112) 19 28 20 10.

Die Hárte liber 3, liegt zwischen jener des Calcit und des

Fluorit.

Der Bruch ist uneben und zeigt Fettglanz. Er schmilzt vor dem

Lothrohr leicht zu einem klaren Glase, welches nach der Abkiihlung

emailweiss erscheint, wobei die Flamme gelblich griin gefárbt wird.

Auf der Kohle schmilzt er unter Aufkochen zu einer weissen,

kaustišchen Masse.

Eine Partie von vollkommen reinem Minerál und zwar 2*3647 Gramm
wurde zur Bestimmung des Volumgewichtes verwedet und diese

ergab D — 4*25 bei 19° C.

Eine zweite ausgesuchte Probe (1*02 Gramm) von wasserhellen

Splittern wurde mit der Lupe ebenfalls vorrerst auf fremde Ein-

schliisse gepriift, dann mittelst verdiinnter Salzsiiure zersetzt.

Die Trennung der Erden wurde nach der in der „Zeitschrift

fiir analytische Chemie" von Fresenius 1893 angegebenen Methode

ausgefiihrt.

Der Baryt wurde aus der neutralen Chloridlosung durch dop-
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Ein neues Witherit-Vorkommen von Píbram. 3

pelte Fállung mit chromsaurem Ammon abgeschieden und als chrom-

saures Baryum gewogen.

Im Filtráte wiirden Calcium imd Strontium als Carbonate gefállt,

diese in trockeiie Nitráte uberftihrt und mit Aether-Alcohol getrennt.

Das Calcium wurde aus der Aether-Alcohollosung mit Schwe-

felsáure geíállt und als Sulfát gewogen.

Das Strontiumnitrat wurde im Wasser aufgelost, mit Alcoliol

versetzt und ebenfalls mit Schwefelsaure gefállt.

Die Bestimmung der Kolilensaure konnte leider nur im Molir'sclien

Apparate unter Anwendung verdiinnter Salzsaure, als Losungsmittel,

vorgenommen werden.

Die Analyse ergab:

BaO 77-547o
CaO 0-09

SrO Spur

FeO 0-14

CO2 22-16

Unlosl. Riickst. . . 0-38

100-31

Die ProcentziíFern der vorangehenden Analyse stimmen sehr

gut mit den theoretischen Ziffern (BaO =: 77-677o + CO. — 22-33°/o)

liberein, indem sich Unterschiede nur in den Dezimalien zeigen, und

diirfte diess wohl auf die geringe Verunreinigung durch Calcit, Si-

derit? und und Baryt zuriickzufuhren sein.

Der unlosliche Riíckstand stellte sich nach erfolgter Aufschlies-

sung als Baryumsulfat dar.

Wie schon eingangs erwahnt, kam der Witherit bis nun nur

an einem einzigen Punkte im Píbramer Erzrevier vor, namlich auf

der II. Firstenstrasse (in Fig. 1 mit ^ bezeichnet) des sogenannten

Eusebius-Hangend-Trummes, welches eigentlich ein vom Adalbert-

Hauptgange gegen NW abziehender „Liegendgang" (siehe Fig. 2) ist.

Fig. 1.

'""'
''

"/ /
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Grauwacke
X y- X X

Diabas Manerung

1 : 1440

Die Máchtigkeit dieses Ganges varirt zwischen 2 und 4 Deci-

metern, und wo sie — wie diess stellenweise der Fall ist — grossere

Dimensionen annimmt, diirfte diess darin seine Ursache haben, dass

sich durch nachtrágliche lokále Bewegungen Ausweitungen bildeten,

welche jedoch nur mit Diabasbruchstiicken erfllt sind, die durch

Zersetzungsproducte dieses Gesteins — den Calcit — cementirt er-

scheinen.

Es macht diess den Eindruck, als wiirde sich mit dem gedachten

Gange stellenweise ein jiingerer Breccien-Gang schleppen.

Dass lángs den Salbándern und der Gangesfiillung, welche háutig

Drusenbildung aufweist, Wásser circulirten, ersieht man an den mit-

unter heute noch feuchten Salbándern, ja in nicht gar weiter Ent-

fernung vom Fundpunkte dem Streichen des Ganges nach konnte

noch Tropfenbildung wahrgenommen werden.

Die paragenetischen Verháltnisse lassen sich an den wenigen

Stiicken nur annáhernd bestimmen und miissen detaillirtere Studien

spáteren giinstigeren Vorkommnissen vorbehalten bleiben.

Aus dem jetzigen Funde lasst sich das relative Alter des Wi-

therites mit Riicksicht auf die E,euss'sche Reihe der Pibramer Mine-

ralien eben nur in so weit bestimmen, als angenommen werden kann,

dass es zwischen jenes des Dolomites II, und des Calcites IV lalle,

da blos an einem einzigen Stíicke, d. i. einem Theile der grossen

Krystalldruse die folgende Association von Mineralien beobachtet

werden konnte.

Baryt I — Dolomit II — Pyrit I — Witherit — Calcit
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Ein neues Witherit-Vorkommen von Píbram. 5

IV. Der Baryt I ist nur an einem Stucke erhalten, an allen brigen,

wo der Dolomit den Baryt iiberlagerte, sind nur die Abdriicke der

Barytblatter und Tafeln ersichtlicli. — Die folgenden Zeilen behandeln

sowohl die Zersetzung des Barytes der I Generation, so wie aucli die

Bildung des Barytes der II Generation, da diese Processe im gene-

tischen Zusammenliange mit der Bildung des Wífherites stehen diirften.

Keine seltene Erscheinung ist es, dass der áltere Baryt (nach

Reuss Baryt I) auf den Píbramer Erzgangen, ob nun derselbe spáthig

als Krust in der Gangesfullung auftritt, oder ob er in Krystallen

frei in die Drusenráume hineinragt oder ob die Barytkrystalle von

Dolomit, Quarz oder Pyrit umhiillt (sogenannte Umhiillungs-Pseudo-

morphosen), geátzte oder corrodirte Fliichen zeigt und ebenso kann

háufig beobachtet werden, dass die ganze Barytmasse fortgefiihrt und

nur die Hiillen das ehemalige Vorhandensein des Schwerspathes

anzeigen.

Diese Hiillen, die das Negativ der ehemaligen Barytkrystalle

darstellen, sind zumeist hohl, d. i. frei von nachtráglichen Ausfiil-

lungen, oder nur zum Theile mit Krystallchen des regenerirten Ba-

rytes (Reuss Baryt II) ausgekleidet.

Diese Beobachtungen konnen fast bei jedesmaligem Baryt-Vor-

kommen gemacht werden, insbesondere in den oberen Horizonten.

Die theilweise Zerstorung und beziehungsweise die ganzliche

Fortfiihrung des Baryumsulfates, kann durch kohlensaurehaltige Wásser,

oder durch den im Wasser selten fehlenden, geringen Gehalt an or-

ganischen Substanzen erfolgt sein, indem der sehr schwer losliche

schwefelsaure Baryt nach und nach in das leicht losliche Schwefel-

baryum und dieses durch Oxydation in Baryumsulfat — Baryt II —
umgewandelt werden sein mochte.

Dabei diirfte hochst wahrscheinlich das Baryumsulfat als Car-

bonat weggefiihrt und beim Zusammentreffen mit Sulfaten der Alkalien

der Magnesia oder des Kalkes abermals praecipitirt worden sein.

Diese kurze Erklarung betrifft aber nur die Bildung des rege-

rirten Barytes (Baryt II). Die Umwandlung des Barytes (Baryt I) in

Witherit resp. die Bildungsweise des letzteren, kann an der Hand
von Bischof's Laboratoriums-Versuchen (Geologie Bd. 2. p. 219) ohne

jede Schwierigkeit erklárt werden.

BiscHOF hat námlich 1. c. nachgewiesen, dass — wenn bei einer

Temperatur nicht unter 20° R. kohlensauere Alkalienlosungen mit

schwefelsaurem Baryt in dauernde Beriihrung kommen — , das Ba--

ryumsulfat in Baryumcarbonat und Alkalisulfat iihergeht.
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6 XV. A. Hofmanu:

Die Grauwacken, in welchen die Birkenberger Erzgange auf-

setzen, werden bekanntlich von zahlreichen Diabas-, Diabasaphanit-,

Diorit-Gángen etc. durclibrochen und durchzogen, welche háuíig,

besonders aber in unmittelbarer Náhe der Erzgange eine derart weit

vorgeschrittene Zersetzung zeigen, dass von einem imzersetzten

Diabas im Píbram-Birkenberger Kevier eigentlich gar nicbt gesprochen

werden kann, (siehe auch Vrba, Jahrb. d. k. k. geolog. Keichsanst.

1877 p. 226) und zeigen sich die Ergebnisse dieses Zersetzungs-

processes ganz besonders auffallend dann, wenn Bruchstíicke der

Gesteine (Diabas, Diorit etc.) sich an der Ausfiillung der Erzgange

betheiligen, wie diess bei dem vorhin genannten Eusebi-Hangend-

trumme der Fall ist, dessen stellenweise grossere Mácbtigkeit — wie

bereits an anderer Stelle erwálint wurde — ausgefiillt ist mit einer

Breccie, bestehend aus eckigen Diabasbruchstiicken, cementirt durch

Calcit und Dolomit.

Die Diabasbruchstucke dieser Breccie erweisen sich stets gánzlich

zersetzt, sie sind weich und zeigen Schliffe derselben, wenn sie

geátzt werden, kaum noch eine merkliche Kohlensáure-Entwickelung

;

sie sind durch das cirkulirende Wasser ausgelaugt.

Die Zersetzungsproducte der Calcit, weniger haufig der Dolomit

ftillen alle Hohlráume aus, oder iiberdrusen deren Wánde in allen

moglichen Formen. Nicht ohne Berechtigung ist ferner die Annahme,

dass ausser den leicht beweglichen Korpern des Calciums und Ma-

gnesiums, dem Diabase zum Theile auch Alkalien entzogen und als

Carbonate von den Wassern aufgenommen werden.

Úbrigens ist der Gehalt an Alkalien in den Birkenberger Dia-

basen, trotz ihrer Zersetzung immer noch ein namhafter wie aus

Dr. Dittrich's Analysen (Jahrb. der k. k. geolog. Reichsanst. 1877

p. 236) zu ersehen ist; so fand er im feinkornigen, quarzfiihrenden

Diabas des Liegendganges am 30. Laufe des Adalbert-Schacht-Reviers

K^O . . . . 0-977o
Na^O . . . 1-86%

und in einer aphanitischen Varietát von ebenda

K,0. . . .l-2l7o

NagO . . . l-94Vo.

In Betreíf endlich der zur Bildung des Witherites nothigen

Temperatur, wáre zu bemerken, dass am 30. Laufe d. i. in 1000 m.

Tiefe die Temperatur des jedenfalls schon abgekiihlten Gesteines nach

J. Schmid's Messungen 24'5*' C, sehr nahé also 20" R betrágt.

Hiemit waren aber alle Bedingungen gegebeu, unter welchen
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Ein neues Witherit-Vorkommen von Píbram. 7

beim Vorhandensein von Alkalien die Umbildung des Baryumsulfates

in Baryumcarbonat moglich ist, und es findet hiedurch — wie gezeigt

werden wird — ubrigens nicht allein die Bildung des Witherites

ihre Erklárung, sondern auch jene des regenerirten Bai7tes (nach

Reuss Baryt II).

KoLREUTER (BiscHOK Geolog. Bd. L, p. 626) fand, dass sich,

wenn Losungen von schwefelsauren Alkalien mit kohlensaurem Baryt

bei gewolinlicher Temperatur geschiittelt werden die Verwandtschaften

umkehren, indem scliwefelsaurer Baryt und kohlensaure Alkalien

gebildet werden, und wird sonach Witherit gebildet werden konnen,

wenn Baryt von Alkali-Carbonaten bei einer Temperatur nicht unter

20° R (zi: 25^ C) benetzt wird, was im vorliegenden Falle vom Ni-

veau des 30. Laufes angefangen nach abwárts zu stattfinden kann, wo

wie vorhin gesagt wurde die Gesteinstemperatur bereits 24'5 C misst.

Hingegen wird in den hoheren Horizonten, d. i. tiberall dort,

wo die Gesteinstemperatur weniger als 20'' R betrágt, das Baryum,

carbonat als solches nicht mehr bestehen konnen, viélmehr wird der

Sáureaustausch erfolgen, und Baryumsulfat und Alkalicarbonat ge-

bildet werden, wobei letzteres in Losung bleiben wird,

Die durch Verwitterung der, in den vorhin genannten Durch-

bruchgesteinen enthaltenen Plagioklase entstandenen, und von den

cirkulirenden Wássern aufgenommenen Alkalien, mogen immerhin die

Ursache sein, dass der Baryt der I Generation háufig angegriffen

erscheint, und jener der II Generation z. Th. (der Baryt II z. Th.

der obern, unter 20" R temperirten Horizonte) durch die Abkiihlung

der cirkulierenden Losungen von Baryumcarbonat und Alkalisulfat,

abermals regenerirt wurde, beziehungsweise dass durch Umsetzung

der Sáure, Baryt ausgeschieden und die Alkalien in Losung hinweg-

gefiihrt wurden.

Obwohl nun, wie im Vorstehenden nachgewiesen wurde, auf den

Pibram-Birkenberger Erzgángen vom 30. Laufshorizont nach abwárts

immerhin die Bedingungen zu Witheritbildung gegeben sein konnen,

so muss es doch auch wieder auífallen, dass dieses Minerál bislang

nur an der einzigen, Eingangs erwáhnten Stelle einbrach, und konnte

diess nur darin seine Erklárung finden, dass Baryt I Generation in

diesen Teufen iiberhaupt selten vorkommt, mithin deren Umwand-
lungsproducte eben auch nur sporadisch auftreten konnen; iibrigens

ist die Annahme nicht ausgeschlossen, dass Witherit schon ofters

vorkam, ohne jedoch beachtet worden zu sein.

K. k. Bergakademie PHhram, Dezember 1894,

Verlag der konigl. bobm. Gesellschaft der Wiuenschaften. — Druck von Dr, Ed. Grégr Prag 1896.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



I

XVI.

Beitráge ziir Klimatologie von Prag.

Von Dr. V. Láska in Prag.

(Vorgelegt clen 8. Marz 1895.)

Nachstehende Arbeiten sincl schon jalirelang vollendet und sollten

einen Theil der systematischen Bearbeitung der meteorologischen Ele-

mente bilden, welclie fr die Jalirbíicher der k. k. Sternwarte in

Prag bestimmt war und dort auch zum Theil erschienen ist. Da ich

kaum mehr Gelegenheit baben werde, diese Untersuchuugen fortzu-

setzen, so gebe ich dasjenige, was mir wichtig zu sein scheint, in den

nachstehenden Zusammenstellungen.

Die ersten Tafeln betrefifen die Zalil der Sommer- Winter- und

Frosttage im Zeitraume von 1841^—-1885. Wintertage sind solche, wo
die Temperatur immer unter 0° Celsius bleibt. Sinkt die Temperatur

liberhaupt unter O" ohne bestandig unter O" zu bleiben, so haben wir

einen FrosUag. Sommertage sind endlich jene, an welchen die Tem-

peratur 25*^ Celsius erreicht.

Es ergibt sich weiter, dass im Mittel jahrlich 39 Wintertage,

47 Sommertage und 43 Frosttage eintreten. Die erstere Zahl varirt

zwischen 78 und 13. die zweite zwischen 87 und 3 und die letzte

endlich zwischen 62 und 19.

Bei den nachstehenden Tafeln ist in der Spalte A immer die

Differenz gegen das Mittel und zwar im Sinne

Šumme — Mittel

augegeben.

Die erste Tafel zeigt eine merkwíirdige Period, die wohl blos

zufállig ist.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. 1895.
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XVI. v. Láska

Aus den Taf. II, III und IV ergibt sich naclistehende :

Taf. I. Mittelwerte iiiid Extréme.

Wintertage Sommertage Frosttage

Max. Míttel Min. Max. Mittel Min. Max. Mittel Min.

Januar

li

30 14 2 13 7 1

Februar 25 8 20 9 1

Márz 21 3 22 10 1

April . 2 3 9 2
Mai . .

!
16 4 2

Juni . . ' 19 12
Juli . . 27 14
August li 30 13 1

September . . . 14 4
October . . 2 11 1

November . . . 1 15 3 17 7

Dezember • • • 28

1

11 17 7

Es ergeben sich fiir die Wintertage:

Minima Maxima
1843 1842

1852 1855 (1853)

1863 1864

1872 1871

1882 (1881)

AUe Zahlen auf die betreffende Dekade bezogen. Es scheint

demnach eine lOjáhrige Period fiir Prag zu existiren. Eine 16jáhrige

wurde fiir die ausgegliclienen Mittel der Frosttage von Mac. Dowall

fiir Paris abgeleitet. Indem icli diese Thatsaclie anfhre, bin icli weit

entfernt, ihr ii'gend welche Bedeutung beizulegen.

Fiir Sommertage hat man:

Minima Maxima

1844 1842

1851 1852 (1857)

1862 1868

1872

1882

Merkwiirdigerweise entspreclien die Minima der Sommertage

auch nahezu den Miuimis der Frosttage. Man wiirde wolil elier das

umgekehrte erwarten.

Beziiglicli der Frosttage ist niclits besonderes zu bemerken.
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Beitraffe zur Klimatologie von Prag.

Taf. II. Wintertage.

Jalu- Jan. Febr. Márz April Nov, Dez. Simmie A

1

1841 16 24 3

!

43 + ^
1842 27 17 1 2 4 12 63 + 24
1843 11 3 3 17 — 12
1844 15 11 3 21 50 + 11

1845 8 23 21 4 56 -4-17

1846 16 3 2 19 40 + 1

1847 22 16 6 11 55 + 16
1848 30 2 1

i

^* 47 + 8
1849 13 1 3 6 1 21 44 + 5
1850

i

25 1 11 1 19 57 + 18

1851
i

1^ 6 4 5 14 44 + 5

1852
! 3 1 6 1 1 12 — 27

1853
; 5 13 18 4 28 68 + 29

1854 19 9 9 3 ~ 40
1 + 1

1855 19 25 5 2 27 78 i +39
1856 12 7 2 10 10 41

1
+ 2

1857 19 15 2 5 5 46 + 7

1858 17 20 6 15 8 66 + 27
1859 12 2 4 23 41 + 2

1860 10 15 6 4 15 50 + 11

1861 21 2 1 15 39 +
1862 17 6 2 7 6 38 — 1

1863 2 1 5 8 — 31

1864 23 9 1 2 26 61 + 22
1865 9 22 7 10 48 + 9

Í866 2 2 3 8 15 — 24
1867 17 1 9 5 17 49 + 10
1868 14 6 1 21 — 18
1869 15 1 6 22 — 17
1870 16 16 2 20 54 + 15

1871 27 12 3 25 67 + 28
1872 12 2 14 — 25
1873 5 6 8 19 — 20
1874 9 5 1

1

5 12 32 — 7

1875 8 23 7 6 13 57 -^ 18
1878 18 14 6 4 42 + 3

1877 2 1 6 5 14 — 25
1878 9 2 1 14 26 — 13
1879 16 3 2 6 27 54 + 15

1880 19 12 1 32 — 7

1881 23 3 3 4 4 37 — 2

1882 6 6 1 4 17 — 22
1883 11 10 5 26 — 13
1884 2 1 5 5 13 — 26

1885 15 3 1 13 32 — 7
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XVI. v. Láska

Taf. III. Sommertage.

Jahr Apríl Mai Juni Juli Aug. Sept. Octob.

1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

1881
1882
1883
1884
1885

16

5

O
4
1

3

8
5

5

O

11

2

4

4
4

9

1

6

4
5

2

16
1

7

15
2

10

2

O

O
2

1

1

O
2

O

3

3

2

3

6

3

8 8

13 14
5 14
8

16 18
12 19
5 14

16 14
13 10
14 19

10 9

11 26
8 16
5 19

14 15
13 7

16 17
19 18
15 27
10 7

14 23

8 14
12 11

14 12

2 25
19 9

13 12

18 23
4 21

10 23

4 21

2

6
'

1

9 27

15 11

13 14
18 12
11 6

9 5

6 15

8 17
2 13

12 13

1 15
17 11

12

30
22

3

8
22

15
15

8

15

13
16

15

8
15

14
20
14
26
12

19

10
21

13
12

7

17

16
15

9

16
1

18
7

18

15
15

10
11

4

12
2

8

5

7

6

1

3

2

12

2

5

3

O

O

4

2

5
O
1

9

10

4

5

4
4
8

11

8

14
9

4

9

O

1

8

2

O

O

5

6

69
43
18

45
68
44
55

39
53

32

68
43
43

48
42

71

62

75

38

66

41

55
45
63

47
61

87

52
56

52

3

26

53
47
43

45
34
31

35

40
20
38
31

42
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Beitráge zur Klimatologie von Prag.

Taf. IV. Frosttage.

Jahr Jan. Feb. Márz Apríl Mai Octob. Nov. Dez. /1

1

+ 8

+ 1

.

—

4— 12— 17— 2— 12— 8— 2

+ 17

+ 19
— 10

1— 10— 14

+ 11

+ 9

+ 7— 9— 2

_ 24— 7— 14— 5— 3— 1— 18— 17

+
+ 9

+ 11— 3— 7

+ 17

- 2— 4

+ 8

+ 11

+ 5

+ 1

+ 13

+ 3

1— 3

+ 10

1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

11
4
6

6

11

3

4
1

4
5

9

12

10

5

3

4
12

4

9

3

13

9

10
11

12
11

3

1881 5

1882
j

10
1883 !: 9

1884 :; 5

1885 ' 12

4
11

6

14
4
5

5

8

13

13

18

8

2

6

10
7

8
8

12
13

I

11
i

4
3

2

6

5

7

5
16
14
15
4
1

12
11

10
9

20
7

9

16
13

9

6

18

10
3

2

9

11

11

11

9

18
8

14
10
16
7

12
4
9

2

6

1

4
14
11

9

1

18
22

14 3

10
4 2

13 1

14
7 1 1

8 4 1

11

16
20

13 3

2 3
j

13 2

6
1

10

o
3

O

O

O

O

1

O

O

1

10
2

1

2

O

5

O

1

O

3

O

O

O
3

O

11

O

O

7

O

6

O
O

O
2

O

2

O

1

O

o

o

o

o

o

12
14
4
O

6

10
11

7

7

11

2

7

7

8
6

12

10
10

7

4
O

2

7

4
4
5

7

17

O

6

8

7

11

3

5

4
7

8

3

6

10
4

5

11

6

4

3

11

4
10
14

6

3

9

1

10
6

4
6

5

4
5

11

5

5

7

11

9

8

10

12

2

5

10

17

9

6

9

42
51

44
40
31

26
41

31

35
41

60
62
53

53
29

54
52

50
34
41

19
36
29

38

40
42
25
26

43
52

54
40
36

60
45
39
51

54
48
44

56
46
44
40
53

Verlag der konigi. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Druck von Dr. Ed. Grégr, Prag 1896.
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XVIL

Ueber das Pothenotsche Problém.

Von Dr. V. Láska in Prag.

Mit einer Tafel.

(Vorgelegt den 8. Márz 1895.)

Nachstehende Losung des Pothenotschen Problems diirfte auch

fiir die Praxis niclit ohne Interesse sein.

Es seien vergl. Fig. 1. OD und OD" zwei unter dem Winkel

DOD" — DOD' -f D'OD"= ^i^ -\- (i^ — (i zusammentreffende Strahlen.

Von einem beliebig angenommenen Punkte C in der Geraden

OD", ziehe man beliebig eine Gerade CA', welche die Gerade OD
in A' triíft. Man konstruire sodann tiber CA' ein beliebiges Dreieck

CA'B\

Zieht man vom Punkte C einen zweiten Strahl CA" und kon-

struirt uber Cá" das Dreieck CA"B", welcbes dem Dreieck CA'B'

ahnlich ist, so ist die Gerade EE', welche durch die Punkte B' B"
bestimmt ist, der geometrische Ort der Scheitelpunkte aller jenen

Dreiecke, die dem urspriinglichen CA'B' ahnlich sind, den Punkt C
als Eckpunkt gemeinsam haben und deren A Punkte auf der Ge-

raden OD liegen.

Um dieses zu erweisen, hat man nur zu zeigen, dass der Winkel

A, den die Geraden EE' OD" mit einander einschliessen, von dem
Winkel A'CA" — d unabhángig ist.

Denkt man sich also EE' bis zum Schnitte mit OD" verlángert

und nennt diesen Winkel A, so hat man im Dreiecke OA"C

^ OA"C=: 180«— (í^ + « -f 9C OCA')

ferner ist

A CA'A" ^ A CB'B"

also

^,OA"C—^B'B"C
Mnthcra3tÍ5ch-n3tiir\vÍ3=;ensch3Ítliclie Cliisse. 1895. 1
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2 XVII. V. Láska:

und auch

^ B'B''C— 180«— (ft -f 9 4- ^ OCA% 1)

Ferner ist

< B''CD" — 180°— (^ OCA' + + ^ ^"CB") 2)

Nun ist

A = ^ B'B"C— B"CD'' 3)

also wegen 1) und 2)

l = ^A"CB^'— ii

fi ist aber ein konstanter Winkel, A"CB'' ist konstant wegen der

Aehnlichkeit der Dreiecke, also ist auch I konstant und somit von

d unabhángig.

Dieses vorausgeschickt sind wir nun im Stande nachstehendes

Problém zu losen.

Drei susammenstossende Strahlen OD, OD', OD" soivie ein Drei-

eck 2Í S (S sind gegehen. Man soli das Dreieck so in die Strahlen

situiren, dass der Punkt

21 in den Strahl OD
« « « « OD'

^ „ » « OD"
M liegen Jcommt.

Die Aufgabe wird wie folgt gelost.

Man konstruirt sicli zunachst zwei zu dem gegebenen Driecke

21 S S áhnlicbe CA'B\ CA"B". (Etwa dadurch, dass man innerhalb

von 21 33 S einen beliebigen Punkt annimmt, ihn mit den Eckpunkten

21, 39, S verbindet und hierauf Parallelen zu den Seiten zieht).

Sodann wird auf dem Strahl OD' der Punkt C beliebig ange-

nommen u. s, w. Kurz mit Hilfe der Dreiecke CA'B', CA"B" die

Gerade EE' bestimmt.

Der Schnittpunkt von EE' mit OD' heisse B.

Wird hierauf das Dreieck CBA (^ CA'B' konstruirt, so ist das

Problém gelost.

Denn man braucht nur AC zu verlángern, von A aus auf die

so verlángerte die Lange % S aufzutragen, sodann dmxh den so

gewonnenen Punkt F eine Parallele zu OD zu ziehen, bis diese OD"

schneidet. Dieser Schnittpunkt ist der Punkt (S.

Man sieht sofort, dass die Pothenotsche Bestimmung unbestimmt

wird, wenn der Winkel zwischen den Geraden EE' und OD' gleich

O wird.
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Ueber das Pothenotsche Problém. 3

Dann muss aber

^ AOB z= ^ ACB

sein, d. h. die vier Punkte O A BC und folglich auch O 21 33 S liegen

aut" einem Kreise.

Die Bestimmung wird desto vortheilhafter
,

je grosser die

Neigung dieser Geraden gegeneinander ist, die bste Bestimmung

erfordert, dass OD' A-EE' sei.

\
Auch das Hansen'sche Problém lásst eine áhnliche graphische

Losung zu.

Ein Nachtheil fiir die Praxis erwachst aus dieser Konstruktion

insofern, als hier das Dreieck in die Strahlen situirt wird und nicht

umgekehrt, wie fiir die Praxis nothiger wáre. Ein Vortheil ist aber,

dass dieses Verfahren ein direktes, immer ohne Probiren zum Ziele

fhrendes ist und keiner Kreise bedarf.

Man kann auf diese Konstruktion auch eine Rechnungsweise

griinden.

Mit einer beliebigen Annahme uber

OC— x,

und iiber den Winkel

OCA' = v,

rechne man die Seite

A'C = " ^^-i X sin (i

sm (fi -|- Vg)

Analog wird fr ein OCA" = v.

Sodann ist

A"C= ~-.—^^, ^ sin iísm (ft -j- Vg)

CS' = (74'^*

CB" = CA'

(E21

(5 2Í

Ferner ist

und

sin BB"C- sin B'CB"^^j^^
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4 XVII. V. Láska:

Sei nun M der Schnittpunkt von EE' mit 0D'\ so kennen wir

im A CB"M, die Seite CB" und die beiden Winkel

MB''C= ISO" ~B'B"C

B"CD" = ft2 +^ A''CB" = *2 + r

Demnach'ist auch CM leicht zu bereclmen.

Wir haben zunáchst

0(7+ OM =3 0(5 + SM I.

Aus dem Dreiecke OB M\ in welchem bekannt sind

^B O Mzzzii^

9C 0Í1Í5 .= A = y - (ft, + fe,)

sowie OM= 00 + CM

berechnen wir OB und mit OB aus dem Dreiecke OBC, in wel-

chem nun

OB OC—x ^ BOC— (i^

bekannt sind, die Seite BC. Sodann ist aber

O S = —— OC— asb

also auch O (5 bekannt und somit das Problém gelost.

Die soeben angefiihrte konstruktive Losung lásst noch eine

andere wichtige Anwendung zu. Bekanntlich gibt es in der Photo-

grametrie drei wichtige Probléme, das Filnfpunkte-, VierpunJcte- und

DreipunMe-Prohlem.. Das erstere gibt die Situation aus dem Photo-

gramm, wenn fnf Punkte gegeben sind. Ist Bildweite oder der

Augenpunkt bekannt, dann geniigen vier Punkte, Sind beide bekannt,

dann reduzirt sich das Problém auf Pothenos Bestimmung.

Das Fiinfpunkteproblem erfordert die Konstruktion zweier Kegel-

schnitte, auch das Vierpunkteproblem ist nicht leicht zu behandeln.

Wenigstens ist mir keine einfache Konstruktion bekannt geworden.

Weshalb ich die nachstehende mittheile.

Es seien vergl. Fig. 2, 6' &

die gegebenen Punkte der Situation und

a h c d
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Ueber das Pothenotsche Problém. 5

ihre Bilder. N sei der Augenpunkt. Man ziehe eine beliebige Gerade

SS' und ER' J_ S.&.

Sodann trage man auf EB/ die aus dem Photogram abge-

nommenen Grossen

Na, Nb, Ne, Nd.

Wird hierauf auf SS' ein Punkt O' angeuommen und mit a, h,

c, d verbunden, so kónnen wir nach dem bereits Gesagten die Vier

Punkte d & b' in die Strahlen Od, O c. Ob, situiren.

Wird nun c noch konstruirt, so fállt a' im allgemeinen nicbt

in den Strahl O'a. Sei m' der Schnittpunkt von O'a und b'a'. So

tragen wir die Lange n so von O' aus, dass

m' # O' B

Analoge Konstruktion wird nun fur einen zweiten Punkt O" ausge-

fiihrt, wodurcli man

'm" # 0''P''

erhalt. Verbindet man hierauf PP'' mit einander und verlángert die

so erhaltene Gerade bis zum Schnitt mit SS' d. h. bis zum Punkte O,

so liefert ON einen sehr genáherten Wert der Bilddistanz, mit

welchem die Konstruktion wiederholt werden kann.

Solíte N nicht bekannt sein, wohl aber ON, so werden m'a'

und m"a'^ analog an zwei angenommene N Punkte angeschlossen.

Ihre Verbindende liefert dann mit ER' geschnitten einen Náherungs-

wert fiir N.

Verlsg der konigl. bohm. Gesellschaft der Wisseiachaften. — 'Druck von Dr. Ed. Grégr. Prag 1895.
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láska: Das Pothenotsche Problém.

Ufh.TsisMTlía-

Sitzbei d.koiugIl)óhm.Gesellsc]i d.Wissenschaft. Matkematmturvflss.ClasselSSS.
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XVIII.

Pásmo IX.

útvaru kídového v okolí ípu.
Jenlehovské podolí.

Sepsal enk Zahálka.

S jednou tabulkou.

(Pedloženo dne 22. bezna 1895).

1. Pehled orograíických a geologických pomr Jeníchov-
ského podolí.

Jenichovský dl jest poboným cllem pravé strany epínského
dlu. Poátky jeho sahají mezi Nebužely a Živonín ve výši 300 m n.

m., kde vzniká ze dvou krátkých ale náhle hluboko se zarývajících

roklí smru JV. Kušálov zvaných. Poblíž samoty Bundolu pijímá

kratinkou rokli Živonínskou. Odtud ve smru ZJZ. až k Bouovu
pod Jeníchovem (dno 229 m n. m.) sluje Bundolem. Zde pipojují se

ze dvou stran píné rokle. Jedna od Nebužel mezi Bouovem a Ko-

skovem smru JV., druhá od Sedlecký (dvr u epína) smru ZV.

mezi Pánovem a Svcem. Od Jeníchova až ku svému ústí (dno 198 m
n. m.) má Jenichovský dl smr SJ. a pijímá poboné rokle po obou

stranách z nichž vtší jsou severn pod Jeníchovem, dále mezi Pá-

novem a Topolkou, mezi Topolkou a Bednící, které mají všecky smr
VZ. Jmenovanými roklemi rozbrázují se ob strán Jeníchovského

dlu v nkolik ostrohu vysokých, z nichž nejvtší jsou : Koskov, Svc,

Pánov, Topolka a Bedníce. Jenichovský dl tvoí tedy v povrchu

zemském rýhu dosti klikatou celkem smru JJZ., souhlasnou se sklonem

vrstev klidového útvaru po obou stranách dlu. Délka celého dlu
obnáší 5'5 hm. Horní oddíl, od poátku až do Bundolu zarývá se až

35 m pod nejbližší povrch a má spád 337oo '-. stední oddíl od Bun-

dolu až pod Jeníchov zarývá se až .50 m pod nejbližším okolím a má
T. mathcmaticko-pirodovdecká 1895, í
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2 XVIII. enk Zahálka

spád 137oo : clolní oddíl od Jenícliova až k ústí zarývá se 60 m pod

povrchem a má týž spád IS^/oo- I^iio údolí jest úzké, 50 m nejvýš

100 m široké, jen pod Jeníchovem šíka dna až 200 m dosahuje.

Strán jsou nade dnem všude srázné, proto v nich pevládá mén rolí,

více les. Píinou srázných strání jsou pískovce pásma IX. kídového

útvaru, jež v podob kvádr se svislými stnami z povrchu vy-

stupují.

O geotektonických pomrech kídového útvaru podolí Jeníchov-

ského vyslovili jsme se již pi pravé stráni Repínského podolí. Dno

dlu vystupuje mnohem mocnji než-li vrstvy útvaru kídového; jdouce

tudíž od ústí k poátku, picházíme od nejnižších vrstev pásma VIII.

vždy k vyšším a vyšším vrstvám až na poátku jeho octneme se v nej-

vyšší poloze pásma IX. Nad sráznými stránmi dlu, které sotva pe-
vyšují v dolním a stedním oddílu 40 m, v horním 30 m, vyvyšuje

se povrch zemský povlovn. V tch místech nalézají se obyejn
snadno zvtrávající vrstvy nejvyššího souvrství pásma IX. aneb velmi

snadno zvtrávající vrstvy pásma X. Poslední rozkládá se po pravé

stran dlu kol obce Jeníchova, kolem Nebužel a po levé stran mezi

Topolkou, Pánovem, Sedleckou a epínem. Pásmo X. vychází však

jen zídka kdy na povrch, v malých plochách západn od Jeníchova

aneb severn od epína a u JV. konce Nebužel. V celém svém roz-

sahu jest takka pokryto mocnou diluvialní hlínou „ervenkou", která

mívá pi svém základ vrstvu štrku. Hlína má barvu žlutou zídka

naervenalou, jest nevrstevnatá a obsahuje etné cicváry bílé. U Zi-

vonína, kde spoívá hlína diluvialní na hrubozrnných pískovcích vá-

penitých nejvyšší ásti pásma IX., bývají ve hlín poblíž pískovc

cicváry zažloutlé a hmota jejich obsahuje též hrubá zrna kemene

jako ony pískovce. V oboru diluvialní hlíny jsou velmi úrodné po-

zemky. Štrk sestává z placiek tenkých slinitého vápence bílého

jaký nalézáme v nejvyšším souvrství d. pásma X. útvaru kídového

ve zdejším okolí. Tmelem tohoto štrku jest táž žlutá hlína dilu-

vialní co jest nad ním uložena. Uvádím zde dva typické profily

diluvialních vrstev zdejších:

v cest u Hájovny pod Jeníchovem. Pi cest z Bouova do Nebužel.

Ornice zažloutlá . . .0-3 m Drníce zažloutlá . . .
0*2 m

7^^ '•

I
Hlína žlutá s cicváry 2-0 „ T^niivinm

í'^'^^^^ ^^^^^ • • • ; •

^^'^ "
Diluvium.

jg^.^.j^ ^g vj^^^
j^i-^g-^ ^.Q ^^

Diluvium.^g^.^.j^
^^^ ^^^^- ^j^-^^ ^.p

^

Útvar kídový. Pásmo IX. c Písitý slin Útvar kídový. Pásmo IX. d. 4. Pískovec

šedý. velmi sliuitý hrubozruný šedý a žlutý.

Diluvialní hlína nepokrývá jen pásmo X., nýbrž i hlubší vrstvy,
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Pásmo IX. útvaru kídového v okolí ipu. 3

zvlášt vyšší vrstvy pásma IX. na povlovn svážených plochách ce-

lého poclolí, sahajíc až ku nejvyššímu okraji píkrých stn dlu. Vý-

minen zasahuje žlutá hlína až ke dnu údolnímu, ku pr. pod Jení-

chovem u Hájovny, v Bouov, v Bundolu. Z polohy diluvialní hlíny

lze souditi, že za dob jejího ukládání mlo již Jeníchovské podolí

tvánost podobnou jako nyní.

Alluvialní písek nkdy dosti slinitý a hlinitý povstalý spláknutím

vyšších písitých vrstev místy se žlutou hlínou diluvialní, vypluje
dno diúu, úpatí píkrých strání a zakrývá velmi asto výchozy vrstev

útvaru kídového.

2. Petrografie.

Petrografické pomry pásma IX. jsou celkem podobny onm
v epinském podolí. Ten jest pouze rozdíl, že horniny stávají se od

ústí Jeníchovského dlu k jeho poátku písitjší.

Slepenec v nejvyšší ásti souvrství h. byl u.epína 0*46 m
mocný, však pod Živonínem má již mocnost 1*2 m a má vtší va-

lounky kemene nežli u epína. Barva jeho jest zažloutlá a vystupuje

kvádrovit.

Pískovec kvádrový s chudým slinitým tmelem vystupuje v horní

ásti souvrství b. Nejspodnjší ást souvrství bryozoického d., která

u Libn (vrstva IX. d. 1 z ásti) v podob hrubozrnného písitého

slinu vyvinuta byla, pechází v Bundolu v pevné deskovité pískovce

glaukonitické hrubozrnné, v Kušálov ve kvádrový pískovec hrubo-

zrnný šedý neb zažloutlý s chudým vápnitým tmelem. Kvádrovec vy-

stupuje nápadn ve stráni v mocnosti 3 m na nkolika místech.

Pískovec glaukonitickij v nejspodnjší ásti souvrství cl, který

uvidíme (tak jako v Kušálov) pozdji S. od Nebužel kvádrovit vy-

stupovati, vychází v úvozu cesty z Bundolu do Nebužel v pevných

deskách nápadn z povrchu. erstvý má barvu zelenav šedou. Ti
tvrtiny hmoty zaujímá kemen v zrnech šedých, zelenavých, mén
ervenavých, bílých, tmavošedých. Zrna dosahují nkdy velikosti hrachu

a iní pískovec hrubozrnným. Vedle zrn kemenných jsou zrnka giau-

konitu co tráva zelená dosahující velikosti máku; jest jich dosti

mnoho a zpsobují zelenavou barvu pískovce. Tmelem zrnek pe-

dešlých jest blavý vápenec, který vrypem bílým se prozrazuje. Vá-

pnité skoápky Exogyra lateralis jsou místy zídka k nalezení, místy

zase v chomáích se objevují. Vtráním glaukonitu stává se žlutší a

konen na povrchu zrezaví. Celkem pískovec ten nesnadno vtrá.

1*
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Ponvadž jest pískovec ten velmi charakteristický pro nejspodnjší

ást souvrství d. v širším okolí ipu po pravé stran Labe, podro-

bíme jej též mikroskopickému rozboru. Pod drobnohledem shledáváme,

že kemen zaujímá ti tvrtiny celého výbrusu. Tvoí iré prezy
v podob nepravidelných mnohoúhelník s rohy obyejn okulacenými.

Jsou dosti tsn vedle sebe položeny, jsouce vápnitým tmelem spo-

jeny. Tam kde jsou zrnka kemenná dále od sebe, tam je vidti, že

má irý vápenec rovnobžné rýhování souhlasné se štípatelností klen-

covou. Místy je vápenec ve vtším množství nahromadn v podélných

neb jinak nepravidelných plochách barvy blavé; v tch objevuje se

velké množství glaukonitu co hmoty skameující a sice ve tvaru útlých

jehlic spongií. Šest velmi jemných zelených ramének spojuje se v ku-

lovitém uzlíku, ímž vzniká obyejný tvar jehlice Hexactinellid.

V nkterých místech, kde jest jich více nahromadno, zdají se jehlice

tyto spolu souviseti. Obyejn jsou porznu roztroušené, zvlášt jedno-

tlivá raménka. Ojedinlé nepravidelné prezy glankonitu, jak jsme

je díve v horninách našeho útvaru kídového spatovali, jsou zde

idší. Vtráním stávají se prezy glaukonitu žluté a zbarvují pak na

žluto i své okolí. Také elliptické prezy Bryozoí objevují se tu a tam

ve výbrusu. Pouhým okem jsme zde Bryozoí nenašli.

Také v souvrství c. v Kušálov jest zelenavá pevná lavika dosti

glaukonitického pískovce (IX. c. 6.).

Pískovce slinité deskovité, jaké byly v nejvyšší ásti souvrství d.

u Libn a Repína, jsou také zde. Však nejen v souvrství d.^ nýbrž

i v souvrství c, hlavn ve vyšší poloze. V Kušálov jest tmelem

pískovc souvrství d více vápenec nežli slin, proto je píshovci vápni-

tými jmenujem. Všecky tyto pískovce jsou hrubozrnné a promnou
glaukonitu jejich stávají se v souvrství d. zvlášt žlutými až re-

zavými.

Pískovce velmi slinité deskovité hrubozrnné vyskytují se v sou-

vrství c, a jemnozrnné v souvrství 6 v ásti dolní.

Písité sliny s Memitými vápenci nalézáme jak v celém sou-

vrství a, tak ve spodní ásti souvrství c, a kemité vápence mimo to

ve slinitých pískovcích spodní ásti souvrství b. jako v epínském
dlu.

3. Stratigrafie a palaeontologíe.

Základem pásma IX. jest pásmo VIII. Pi ústí Jeníchovského

dlu zaujímá pásmo VIII. tak jako v sousední ásti epínského dlu
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Pásmo IX. litvaru kídového v okolí ípu. 5

spodní ást strání plnou svou mocností ode dna údolního až do výše

24 w, t. j. asi 222 m n. m. Spodní ást složena je z písitých slín

a kemitých vápenc, vyšší, v mocnosti as 16 m, z kvádrových pískovc.

Následkem mocnjšího výstupu dna údolního, blíží se tém kvádro-

vého pískovce vždy blíže a blíže ke dnu údolnímu, takže pod To-

polkou, jižn od Hájovny spadá již pod dno dlu.

Patrem pásma IX. jest pásmo X. Nad nejvyšším bryozoickým

souvrstvím pásma IX.—IXd. spoívá glaukonitický vápnitý slin rozpadlý

na po\Tchu v jíl zažloutlý s glaukonitickými gastropody a spongiemi.

To dokázali jsme ve Hraštici, západn Kepína, na jižní stran obce

Jeníchová pi silnici, a pozdji uvedeme též velmi pkn odkrytý

styk vrstev pásma IX. a X. u SZ. konce Nebužel pi Nebuželské

rokli.

Stopujme nyní jednotlivá souvrství pásma IX. a, 6, c, d. Již na

pravé stráni Jeníchovského dlu proti Bednici a Topolce nalézáme

nad kvádi'ovcem pásma VIII. souvrství a. pásma IX. složené z písi-

tých slín šedých a kemitých vápenc. Mocnost jeho obnáší tu as

11 m. Mnohem písitjší jsou tu vrstvy spodní ásti souvrství 6, které

zde velmi písité sliny a velmi kemité vápence mají, nad nimi pak

jest svrchní ást souvrství 6 z drobnozrnného pískovce složená v jehož

oboru jsou též pozemky písité mezi dlem a silnicí Jenichovskou,

Dále odtud u Hájovny uvidíme již pískovec ten jako kvádrový ze

strání vystupovati. Mocnost souvrství b. obnáší zde as 18 m a temeno

jeho dosahuje 249 m n. m. Totéž složení má strá levá na Bednici

a Topolce, jen že zde vrstvy pro porost lesní mén jsou pístupny.

Také vyšší souvrství c. a d., ba i spodní ást pásma X. se tu nalézá,

však mocná hlína diluvialní zahaluje veškeré výchozy jejich vrstev.

Obrame se tedy podle dna údolního dále až ku Hajnovn. Blíže dna

jest vyšší ást souvrství a. s jeho písitými sliny a kemitými vá-

penci. Spodní ást souvrství 6. je žlutou hlínou diluvialní kryta, vyšší

ást souvrství b, v podob kvádrovce vystupuje na povrch v mocnosti

7 m. To není však celá mocnost jeho. U Hájovny v úvoze cesty k Je-

níchovu leží nad kvádrovcem šedé písité sliny souvrství c. Všecka

vyšáí souvrství jsou tu diluvialní blinou kryta, až teprve v Jeníchove

jest pásmo X. Pod Pánovem blíží se temeno souvrství IX. a k údol-

nímu dnu. Dle pšiny na Pánov a dle lomu na západním úpatí jeho,

sestaven následující profil:
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6 XVIII. enk Zahálka

Cesta v lese. 261-77 m n. m.

Diluvium. Žlutá Mina pokrývá nejvyšší ást strán, zakrjvá též sou-
vrství IX. c

I 9-73 m

252-04

I
3. Špatn pístupná vrstva slepence as 1-0

|

I

2. Kvádrový pískovec žlutý neb šedý s cliud3^m tmelem. I

. •{ Vynívá v lese po rznu v holých skaliskách . . . 8-73
j

20'04 m
j I

1. Velmi sliníte pískovce deskovité stídají se s pevnými
|

I

lavicemi kemitých vápenc. Obojí barvy šedé . . . 10-31 I

232

Písitý slin s kemitým vápencem 3'0 m

Dno Jeníchovského dlu vých. od Jeníchova. 229 m n. m.

Pod Pánovem vniká do Jeníchovského dlu rokle od Nebužel.

Úi^atí její mezi Bouovem a Koskovem tvoeno je souvrstvím b.

Ptokle tato má vtší spád, talíe se pod Nebuželí temeno souvrství h

brzy ke dnu údolnímu schýlí. Podle cesty, která z rokle ku JV. okraji

Nebužel vede, jeví se následující profil:

Nebužely. Jihovýchodní okraj obce. 300 m n. m.

< )h. c. Modravé vápnité sliny rozpadlé v mastný vlhký jíl 10 m \

ú I
a. Nepístupný šedý vápnitý slin krytý žlutou diluvialní hlínou . 1 „ (

289 m n. m.

X

J

( 5. Žlutou diluvialní hlínou (ervenkou) pokryté a následkem

}
toho nepístupné vrstvy svrchního oddlení IX. d 7-0 m
Pískovec vápnitý hrubozrnný šedý neb žlutý na povrchu
rozpadlý 1'5 h

Pískovec glaukonitický bryozoický zelenav šedý po zvtrání
glaukonitu žlutý až rezavj', hrubozrnný, deskovitý ... 1-5

Velmi pevná lavice pískovce glaukouitického bryozoického
barvy zelenav šedé 0-5

Pískovec glaukonitický šedý po zvtrání rezavý, deskovitý 0-9

_ 277-6

r
e 6. Málo pístupné vrstvy. Jen uprosted polohy této je šedý
I slinitý pískovec rozdrobený a místy ve žlutý písek rozpadlý 6-2

I

5. Velmi slinitý rozpadlý pískovec ponkud hrubozrnný . . 1-1

I 4. Pískovec slinitý blavý po zvtrání žlutavý 0*1

j

3. Sliny písité šedé neb žluté úpln rozpadlé 0-8

I

2. Sliny písité hrubozrnné šedé s pevnjšími vápnitjšími

I

lavicemi 4-0
'. 1. Nepístupn vrstvy písitých slín s kemitými vápenci . 6-0

259-

í Kvádrový pískovec s chudým tmelem, šedý neb zažloutlý vystupuje 1 g
•| v holých stnách diilu Bouova v popedí. V lomu sv. od Jeníchova >,o

4, mocnost jeho obnášela jós

Dno dlu Bouova sv. Jeníchova blízko mického bodu
248 m n. m

,
249-9 m n. m.

Ve vrstvé IX. c. 2. jsou:

Exogyra conica Sow. Exogyra lateralis Reuss.
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Pásmo IX. útvaru kídového v okolí ípu. 7

Ve vi-stv IX. d. 1. 2. 3. jsou:

Exog'yra lateralis Reuss (vh)

Bryozoi (prezy v mikroskopických výbrusech).

Ve vrstvách X. h. c. je

Terebratula semiglobosa Sow.

Srovnáme-li souvrství c. pásma IX. v pedchozím profilu s oným

od Repína a Libné, shledáváme, že vrstvy jejich jsou tu mnohem
písitjší. U Repína a Libné skládaly se jen z písitých slín a ke-
mitých vápenc, zde však jsou takové horniny jen v nejnižší ásti

souvrství c obsaženy. V našem profilu Bouovském nejsou sice nej-

nižší vrstvy souvrství toho pístupny, známe je však z jiných míst

sousedních. Vyšší vrstvy jsou hrubozrnné písité sliny a slinité

pískovce.

Také souvrství d se dosti zménilo. Spodní ást tvoena byla

u Libné hrubozrnným písitým slínem, zde však vidíme pevný glau-

konitický pískovec. Vyšší vrstvy zménily se méné. Jejich tmel slinitý

mní se tu více ve tmel vápnitý. Bryozoi mohli jsme tu zjistiti již

v ásti nejhlubší. Ze jsou též v hoejší ásti, která zde je nepístupná,

poznáme v dlu Nebuželském.

Vrame se opt do Jeníchovské rokle zpt a dejme se Bundolem

vzhru k Zivonínu. Mezi Pánovem, Svcem a Koskovem tvoí kvádrový

pískovec souvrství h boky strání a dosahuje asi 253 m n. m. ím více

se blížíme samot Bundolu, tím více se blíží temeno jeho ke dnu

údolnímu až konen v místech, kde rokle od Velkého a Malého Zi-

vonína do Bundolu vchází, ztrácí se tém souvrství h se svým sle-

pencem 1*2 m mocným pod dno dlu a jen nkolik krok odtud též

do Kušálova zasahá a i tu pod dnem se vytratí. Již z mocnosti sle-

pencové vrstvy a z velikosti valounk kemenných soudíme, že také

pásmu IX. od Repína k Zivonínu valn na množství a hrubosti zrn

kemenných pibylo. Povšimnme si prezu vrstev zdejších dle cesty

z Bundolu až do obce Zivonína:
Živonín Yelký. Západní strana pi silnici. 284*1 m n. m.

d. Vrstvy 1. až 3. jako v Kušálov 12-2

171-9

Vrstvy 3. až 9. jako v Kušálov 7-77] ^^
'"'

c. {\. Písitý slin šedý s pevnými lavicemi kemitého vápence )"?

°^ ' šedého 9-66] í:^^?

I—

(

2)
154-47

^l-

(2. Slepenec kvádrový žlutavý 1-2 "j

•|l. Kvádrový pískovec s chudým tmelem, sypký, bílý a zažloutlý >^
I hloubš alluviem zakrytý 1*6 j

'

Rozcestí u Kušálova a Bundolu. 251*07
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V profilu tom pístupny jsou vrstvy nejnižší souvrství c. Obsa-

hují šedé písité sliny s lavicemi kemitého vápence o mocnosti 9*66 m.

Vyšší vrstvy podrobn prohlédneme v Kušálov, ponvadž tam jsou pí-

stupnjší zárove se souvrstvím d. V Zivonín u silnice dojdem jako

v epínském podolí na nejvyšší pískovce souvrství í?., které jsou jako

tam na povrchu v nápadný rezavý písek rozpadlé. Obsahují zejména

Rhynchonella plícatilis Sow. (vh) Biflustra Pražaki Nov. (h)

Lima multicostata Gein. (z) Truncatula tenuis Nov. (z)

Pro toto nejvyšší souvrství bryozoické v zdejším okolí je

také zvlášt význaná Lima multicostata. Pískovec lne velmi ku po-

vrchu skoápek, tak že jej tžko lze odstraniti. Na západ i na východ

od Živonína spoívá na tomto pískovci diluvialní hlína s cicváry.

Obrame se nyní do horního oddílu Jeníchovského dlu do Ku-

šálova. Jdeme-li do Kušálova z Bundolu, nálezném na poátku ješt

temeno kvádrového pískovce souvrství h. zacházeti pod dno dlu,

naež tvoí strán dlu pouze souvrství c, a íí. V levé stráni, která

je píkejší pravé, jsou na nkolika místech odkryty vrstvy souvrství

c. zvlášt ale d. Nejlépe odkryty jsou vrstvy ve výmolu, blízko onoho

místa, kde se Kušálov rozdvojuje ve dv rokle. Výmol ten je 600 m
na SZ. od konce Velkého Živonína. (Obr. 50.) Zde je tento proíil:

Yrcliol strán. 290 in n. m.

Diluvium. Žlutá hlína „ervenka" s cicváry 3 m
287 ^

d.l

3. Pískovec vápnitý deskovitý bryozoický na povrchu v kousky
a písek rozpadlé. erstvý je šedý vtráním žloutne až zre-

zaví. Nejvyšší to vrstvy souvrství d 4*5i:

2. Pískovce vápnité deskovité šedé žluté a rezavé 6'0

1. Kvádrový pískovec bryozoický šedý neb zažloutlý s chudým
vápnitým tmelem, hrubozruný v popedí vystupující .... 3*0

273-45

><

S
)

9. Pískovec slinitý šedý deskovitý na povrchu rozdrobený
8. Pevná stolice pískovce slinitého hrubozrnného šedého .

'i'b

1-0

0-2

0-2

1-8

c.i

7. Písitý slin šedý
6. Pevná lavika pískovce glaukonitického, zelenavého ....
5. Písité sliny šedé. V nich pevnjší laviky téhož slinu . .

4. Pískovec slinitý hrubozrnný s hojnými zelenými zrnky ke-
mene. Co pevnjší lavice vystupuje z povrchu strán.
:= vrstv IX. c. 7. v Kekov u Nebužel 0*5

3. Pískovec velmi slinitý, hrubozrnný, drobivý, šedý 2*4

2. Písitý slin šedý s kemitým vápencem pokryt ssutinami . 6-3

Cesta do Bundolu

1. Písité sliny s kemitým vápencem zakryté alluvialním
j)ískem dno dlu vyplujícím 1*9

Dno vodotee

Písitý slin s kemitým vápencem jde ješt hloubš o 1*5 m
až ku slepenci souvrství h 1*5

255-15 —
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Pásmo IX. útvaru kídového v okolí ípu. 9

Ve vrstvách IX. c. 3. jest dosti Fucoid.

V IX. c. 4. jsou:

Area subglabra Orb. (h)

Lima. (vz)

Vola quinquecostata Sow. sp. (li)

Exogyi'a conica Sow. (li)

Exogyra lateralis Reuss. (vli)

Entalopliora raripora Orb. (li)

Fucoidy. (vil) [slinité, bílé].

V IX, c. 5. jsou:

Vola quinquecostata Sow. sp.

Exogyra lateralis Reuss.

V IX. c. 8. jsou

:

Inoceramus Brongniarti Sow.

Lima multicostata Gein.

Vola quinquecostata Sow. sp.

Exogyra lateralis Reuss.

Fucoides.

V IX. d. 1. jsou:

Exogyra conica Sow.

Exogyra lateralis Reuss.

Bryozoi.

Fucoides.

V IX. d. 2. jsou: Fucoides.

V IX. d. 3. jsou:

Lima multicostata Gein. (z)

Exogyra lateralis Reuss. (z)

Rhynclionella plicatilis Sow. (h)

Biflustra Pražaki Nov. (z)

Truncatula tenuis Nov. (li)

Fucoides (vli)

Kvádrový bryozoický pískovec IX. d. 1. dá se ve stráni pozoro-

vati i dále k severu a v lesíku Kušálovském nad cestou do Nebužel

obsahuje

:

Area subglabra Orb.
Inoceramus Brongniarti Sow.

Exogyra conica Sow.

Bryozoi.

Fucoides.
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V dalším postupu k poátku dlu vytrácí se i souvrství c. pod

dno dlu a pi poátku dlu ve výši as 300 m n. m. pi cest do

Nebužel v Brousku, zakonuje se rokle naše vrstvami IX. d. 3. ped-

chozího profilu. Jsou to deskovité pískovce vápnité, šedé, vtráním

sežloutlé, mající hojn Exogyr lateralis a Bryozoí.

Kvádrový pískovec X. d. 1. obyejn glaukonitický, jest vý-

znaný v širším okolí našem pro nejhlubší ást Bryozoických vrstev

a shledáme se s ním ješt v krajin Nebuželské, Kokoínské, Vidímské

a Chocebuzské.

Týž profil co jsme uvedli z Bundolu do Živonína a v Kušálov,
I

nalézá se východn od Živonína v Dlu který jest pokraování Dlu
'

Kepínského, a v tom uvádí Fri^) z vrstev X(í. bryozoických, hlavn

dle sbírek Jos. Pražáka tyto skamenliny:

Oxyrhina angustidens

Nautilus sublaevigatus

Ammonites peramplus

Turritella iserica

Turbo Goupilianus

Avellana sp.

Crassatella cf. macrodonta

Cytherea polymorpha

Area subglabra

Area echinata

Mytilus radiatus

Pholadomya aequivalvis

Panopaea gurgitis

Avicula anomala

Lima semisulcata

Lima multicostata

Lima Sowerbyi

Pecten curvatus

Pecten Dujardinii

Vola quinquecostata

Exogyra conica

Exogyra lateralis

Exogyra laciniata

Exogyra Matheroniana

Ostrea sempilana

') Jizerská vrstvy. Str, 28—30,
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Ostrea frons

Anomia subtruncata

Anomia subradiata

Rhynchonella plicatilis

Rhynchoiiella Cuvieri

Rhynchonella Mantelli

Magas Geinitzii

Biflustra Pražaki

Diastopora^cupunctata

Entalophora Geinitzii

Entalophora raripora

Spiropora verticillata

Truncatula tenuis

Petalophora seriata

Osculipora plebeia

Antedon sp.

Cidaris subvesiculosa

Glyphocyphus sp.

Cyphosoma radiatum

Cyphosoma sp.

Holectypus Turonensis

Micraster Michellini

Hemiaster plebeius

Catopygus albensis

Catopygus fastigatus

Nucleolites bohemicus

Caratomus Laubei

Cardiaster ananchytis

Serpula ampulacea

Serpula macropus

Serpula gordialis

Micrabatia coronula

Ventriculites sp.

Flabellina elliptica.

S tmitéž vrstvami co u Zivonína shledáváme se v údolí Cho-

roušeckém. Srovnáme-li profil náš v Kušálov u Zivonína s profilem

Jos. Pražáka v blízkých Chorouškách jak jej Fric') uvádí, jest vý-

sledek porovnání toho následující:

') Jizerské vrstvy. Str. 14. a 27.
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Zahálkv profil v Kušálov.

Diluvialní hlína.

>^

d.

3. Pískovce vápnité deskovité na
povrchu v rezavý písek roz-

padlé. Bryozoické.

•2. Pískovce vápnité deskov. šedé.

1. Kvádrový pískovcc.Bryozoický.

Pražákv profil pod Chorouškami.

Diluvialni hlína.

'8. Rezav ervený kvádr.
7. Drobivá hrubozrnná opuka.
6. Rezavý kvádr skoulemi.

5. Opuková poloha.
,

4. Tvrdá kemitá poloha.

.{

9. Pískovec slinitý šedý.

8. Pevná stolice pískovce šedého.

7. 6. 5. Písité sliny šedé.

4. 3. Pískovce slinité šedé.

2. 1. Písité sliny.

4. Pískovitá vrstva.

4. Tvrdá kemitá poloha.

3. Kehká poloha opuková.

2. Pískovit vápnitá poloha.
Dno dlu

-OJ

\
>

I o

>

Pásmo IX. Souv. h. vyšší. Kvádrový

slepenec a pískovec.

1. Kehké rozpadající se opuky.
Pístupné v Siónu.

Druhý kvádr kokoínský pístupný

hloubš v údolí na JV. proti Kadlínu.

Fri^) uvádí dle sbírek Pražákových z pedchozího profilu

Z vrstev IX. c. 1

:

Nautilus sublaevigatus

Nautilus rugatus

Pachydiscus peramplus

Natica Gentii

Crassatella cf. austriaca

Crassatella cf. macrodonta

Cyprina quadrata

Eriphyla lenticularis

Cytherea polymorpha

Trigonia limbata

Area subglabra

Area echinata

Piniia decussata

Lithodomus spatulatus

Modiola typica

' Pholadomya nodulifera

Pholadomya perlonga

Panopaea gurgitis

') Jizerské vrstvy. Str. 28. a 30.
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Panopaea mandibula

Avicula anomala

Inoceramus Brongniarti ?

Lima multicostata

Lima Sowerbyi

Lima iserica

Pecten laevis

Pecten curvatus

Vola quinquecostata

Exogyra conica

Exogyra lateralis

Exogyra Matheroniana

Ostrea hippopodium

Anomia subtruncata

Anomia subradiata

Magas Geinitzii

Hippothoa labiata

Biflustra Pražaki

Diastopora acupunctata

Entalophora Geinitzii

Truncatula tenuis

Petalophora seriata

Antedon sp,

Cidaris subvesiculosa

Cyphosoma radiatum

Hemiaster plebeius

Catopygus albensis

Catopygus fastigatus

Nucleolites bohemicus

Serpula socialis

Serpula ampulacea

Ser,pula macropiis

Serpula gordialis

Spongites saxonicus

Flabellina elliptica

Fucoides columnaris

Fucoides strangulatus

Z vrstev IX. c. 2.:

Ammonites

Inoceramus
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Lima multicostata

Pholadomya nodiilifera

Panopaea Ewaldi

Pecten curvatus

Exogyra conica

Ostrea hippopodium

Serpula socialis

Micrabatia coronula?

Spongites saxonicus

Fucoides columnaris

Z vrstev IX. c. 3.:

Cardium productum

Protocardium hillanum

Crassatella cf. austriaca

Trigonia limbata

Area subglabra

Pinna decussata

Lima multicostata

Pecten curvatus

Vola quinquecostata

Exogyra conica

Ostrea semiplana

Ostrea hippopodium

Hippothoa labiata

Spongites saxonicus

Z vrstev IX. d. 5.:

Nautilus sublaevigatus

Pachydiscus peramplus

Turbo Goupilianus

Cardium productum

Protocardium hillanum

Cyprina quadrata

Pinna decussata

Pholadomya nodulifera

Pholadomya perlonga

Panopaea gurgitis

Inoceramus BrongniartiV

Lima multicostata

Lima Sowerbyi

Lima iserica
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Pecten curvatus

Vola quinquecostata

Exogyra conica

Ostrea semiplana

Ostrea frons

Ostrea hippopodium

Anomia semiglobosa

Hipothoa labiata

Petalophora seriata

Catopygus albensis

Catopygus fastigatus

Nucleolites bohemicus

Serpula ampulacea

Serpula gordialis

Micrabatia coronula

Spongites saxonicus

Vioa Exogyi'arum

Fucoides funiformis

Fucoides cauliforaiis

Z vrstev IX. d. 6.

:

Pachydiscus peramplus

Turritella iserica

Pseudomya anomioides

Lima multicostata

Lima iserica

Pecten curvatus

Vola quinquecostata

Exogyra conica

Exogyra laciniata

Exogyra Matlieroniana

Ostrea frons

Ostrea hippopodium

Anomia sp.

Rhynchonella plicatilis

!

Micrabatia coronula ?

Spongites saxonicus

Z vrstev IX. d. 1\

Lima semisulcata

Lima multicostata

Lima Sowerbyi
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Pecten curvatus

Vola quinquecostata

Exogyra conica

Exogyra laciniata

Ostrea frons

Ostrea hippopodium

Biflustra Pražaki

Entalophora Geinitzii

Petalophora seriata

Vioa miliaris.

Z vrstev IX. d. 8:

Natica vulgaris

Lima semisulcata

Lima multicostata

Lima iserica

Pecten laevis

Pecten curvatus

Vola quinquecostata

Exogyra conica

Exogyra Matheroniana

Ostrea frons

Ostrea hippopodium

Anomia subradiata

Anomia sp.

- Rhynchonella plicatilis

Nucleolites bohemicus

Spongites saxonicus.

Také v sousedním dle zvaném Husovy, mezi Živonínem, Velkým ^
Oujezdem a Nebužely složeny jsou strán z obou souvrství c. a d.

pásma IX. Nejvyšší vrstvy souvrství d. rovnž mají deskovité pískovce

vápnité. Poblíž silnice Mšenské dosahují výše 305 m a zde jim vápni-

tého tmelu pibývá. Vtráním stávají se též rezavými a vyznaují se

ješt vtším množství Bryozoí. Na opršelých plochách rezavých tch

pískovc, z nichž vápnitý tmel valn jest již vyplaven, vynívají ná-

padn vtévky Bryozoí spolu s malými Rhynchonellami plicatilis jaké

pro toto nejvyšší souvrství jsou význaný. m
Na jednom kousku vápnitého pískovce rezavého shledáváme tu

plno pískovcem se proplétajících vtviek Bryozoí:

Biilustra Pražaki Nov. (vh)

Entalophora Geinitzii Reuss. (vh)
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Entalophora raripora Orb. (h)

Petalophora seriata Nov. (h)

zárove s uvedenou již

Rhyuchonellou plicatilis Sow. (h)

Fric ^) uvádí odtud dle sbírek Pražákových

:

Mutiella Fiingmerensis

Cardiaster anancliytis

Micraster Micliellini

Hemiaster plebeius

Catopygus astigatus

Porovnáme-Ii výsledky, jichž docílili jsme v pozorování jedno-

tlivých souvrství pásma IX. v Jeníchovském diilu s výsledky, jichž

docílili jsme u téchže souvrství v Repínském dlu, shledáváme, že se

stávají souvrství pásma IX. písitjší od kokoínského dlu (u Ml-
nické Vrutice) nejen na východ ale i na severovýchod; že se stávají

od epína na sever ješt hrubozrnjší a mocnjší ; že jim v souvrství

d. ubývá v témž smru tmelu slinitého a za to pibývá jim tmelu

vápnitého a v témž smru pibývá jim nápadn víc a více Bryozoí.

') Tamtéž. Str. 29. a 30.

Nákladem Král. eské Spolenosti Nauk — Tiskem dra. Kd. Grégra v Praze 1895.
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Dle pírcdy :-p.?ii a rejs&val Zaháilca.
ZSí>

Obr. 60. Prex stráni u líušáLooé.

(OOOm.naSZ.odXLDOnina)
Poinér oýšky 1-ÍOOO

Vestnikkál eské spolenosti muk^ Tída matliemat, prírodoYd. 1895.
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XIX.

Beitrage ziir electroniagnetischen Lichttheorie.

Die Theorie des Kerschen Reflexionphaenomens.

Von Franz Koláek in Prag.

Mit einer Textfigur.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 19. April 1895).

Einleitung.

Verschiedene Umstande veranlassen mich, in dieser Abliandlung

nochmals auf meine friiheren Arbeiten iiber electromagnetische Liclit-

tlieorie zuriickzukommen. Einestheils will ich zeigen, dass dieselbe

imgezwungen diejenigen Differentialgleichungen und Grenzbedingungen

ergiebt, welche zur Erklárung des Kerr'schen magnetooptischen

Phaenomens ausreichen. Die Theorie dieser Erscheinung ist wohl

schon friiher zuerst von Lorentz, in neuester Zeit in vollstandigerer

Weise von Goldhammer. ^) und Dbude^) beliandelt worden, jedoch unter

Hinzunahme von Hypothesen, welche mitunter iiber die gesicherten

Grundlagen der MaxwelFschen Gleichungen hinausgehen.') In der

vorliegenden Abhandlung resultiren die allgemein giltigen Grenzbe-

dingungen, welche iibrigens nach vorgenommener Specialisierung mit

jenen des Herrn Drude iibereinstimmen, unmittelbar aus dem Conti-

nuitátsprincip der tangentialen Kraftcomponenten, wáhrend sie von

Drude selbst bei ausdrticklicher Betonung der Griinde, welche ich fiir

die Giltigkeit desselben seinerzeit (1887) vorgebracht hábe, nur unter

Verzichtleistung auf eben dieses Princip gewonnen werden konnten.

') GoLDHAMMEH, Wíed. Aiin. Bd. 46, 1892.

2) Deude, Wied. Ann. Bd. 46. 1892.

^) Dasselbe gilt von einer mir nur auszugsweise bekannt gewordenen Ab-

handlung des Herrn Wind (Meded. d. líon. Acad. von Wetensch. 1894), sowie von

áev Theorie des Herrn J. J. Thomson (Recent researches in Electricity and Ma-
gnetismus, Oxford 1893).

Mathcmatisch-iiatiirwisscnschartliche Classc. 1895. 1
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2 XIX. Franz Koláek

Ein Unterschied zwischen meinen und den Grenzbedingungen Drudes

besteht jedoch darin, dass meine Theorie gleichwie jene Gold-

HAMMERs zu zwgí uiiabhángigeii magneto-optischen Constanten fiihrt.

Sie besitzt daber mit der GoLDHAMMER'scheii Theorie den Vorzug,

sich den Erfahrungsthatsachen genauer anzuscMiessen als die

DRUDE'sche, ohne dass auf die iibersichtlichen Grenzbedingungen der

letzteren Verzicht geleistet werden miisste. Dagegen hábe ich die

nóthigen Differentialgleichungen fiir den Lichtvorgang im Inneren des

absorbierenden dissymetrischen Mediums bereits im Jahre 1890 auf-

gestellt, und zwar im allgemeinsten Falle eines bei Abwesenheit der

Dissymetrie nicht isotropen Mediums.

Andererseits fiihle ich mich verpflichtet, zu den interessanten

Versuchen der Herren Garbasso und Aschkinass^) insofern Stellung

zu nehmen, als ich in denselben eine experimentelle lUustration, ge-

wissermassen ein Modell meiner Dispersionstheorie erblicken muss,

ganz im Gegensatze zu den Autoren, welche hier nur die electro-

magnetische Farbenzerstreungstheorie des Herrn von Helmholtz^) an-

fiihren. Es gelang den genannten Herren unter Beniitzung eines

Eighischen electrischen Vibrators und eines mit streifenformigen Re-

sonatoren erfiillten prismatischen Raumes Brechung und Dispersion

kurzer elektrischer Wellen nachzuweisen.

Offenbar stehen ihre Versuche in gar keiner Beziehung zu der

HELMHOLTz'schen Theorie. Die wesentlichsten Annahmen der letzteren

sind námlich einerseits mechanische BeweglicJikeit der ponderablen

Molekule unter dem Einflusse molekularer Kráfte, andererseits apriori

bestehende dipolare Jonenladungen der Atome im Molekiil, welche

den elektrischen Kráften des von Lichtwellen durchschrittenen intra-

molekularen Aethers diejenigen Angriffspunkte bieten, welche Reso-

nanz der Molekiile im mechanischen Sinne ermoglichen. Weder die

eine, noch die andere Hypothese darf in der HELMHOLTz'schen Theorie

fehlen, ohne sie unmoglich zu machen, und doch ist keine derselben

in den Versuchen von Garbasso und Aschkinass realisiert ; ihre Mo-

lekiile ruhen und sind nicht apriori geladen, und doch kommt Dis-

persion zu Stande, offenbar in Folge der rein elektrischen Resonanz

in ihren Molekiilmodellen.

Diese Versuche beweisen, dass sich auf dem von mir zuerst

eingeschlagenen Wege die Dispersionserscheinungen erkláren lassen,

•) Garbasso und Aschkinass, Wied. Ann. Bd. 53 p. 534 1894.

2) v. Helmholtz, Wied. Ann,, Bd. 48 p. 389 1893.
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Beitrage zur electromagnetischen Lichttheorie. 3

daher durch Annahme rein elektrischer Eigenschwingungen in den

als ruJiend vorausgesetzteu Molekulen.

Bewegung und apriore Ladungen derselben konnen hier erst

in zweiter Linie in Betracht kommen, und dies nur dann, wenn

weitere Ersclieinungen zu erkláren sind. Es sollen hier nur zwei

Fragen dieser Art in Kiirze beriihrt werden, einerseits die Verbrei-

terung der Spectrallinien, andererseits das Leuchten als Folge che-

mischer Processe.

Wie bemerkt, ist es in erster Náherung gegeniiber der ausser-

ordentlich hohen Frequenz der Lichtschwingungen sicherlich erlaubt

die Molekule als ruhend anzusehen, da die sogenannten „Warmebe-

wegungen" derselben im Sinne der kinetischen Gastheorie mit Ge-

schwindigkeiten von der Ordnung der Schallgeschwindigkeit vor sich

gehen mssen. Man wird diese Bewegung der Molekiile und Atome

mitberiicksichtigen miissen, wenn andere optische Fragen gestellt

. werden. Vollstandiger Ruhe der Atome und Molekule wiirden beispiels-

weise im emittirten Lichte unendlich feine Spectrallinien entsprechen,

das Licht jeder einzelnen ware vollkommen homogen. Da nun die

elektrischen Eigenperioden durch gegenseitige Anordnung der Atome

und der Molekiile selbst bedingt sind, so werden die verhaltnissmassig

langsam erfolgenden Warmebewegungen der Atome und Molekiile

continuirliche, zeitlich nach einander erfolgende Aenderungen in der

Period des emittirten Lichtes zu Folge haben, die sich innerhalb

enger Grenzen halten, wenn dies auch von den Warmebewegungen

gilt. Dadurch verlieren die Spectrallinien den Character mathemati-

scher Linien und verbreitern sich. Dabei wiirden Verbreiterungen um
den 11. Theil der Wellenlange Lagenánderungen, dh. Distanzánderungen

der Atome von derselben Ordnung entsprechen; die thatsáchlich be-

obachteten Verbreiterungen lassen daher auf bedeutende Stabilitát

der Atomconfiguration schliessen. Aenderungen der chemischen Struk-

tur ándern selbstverstándlich den Gesammtcharakter des Emission-

spectrums.

Bei heftigen Warmebewegungen (hoher Temperatur), welche re-

lativ endliche Aenderungen in der Stellung der Atome und der Mole-

kiile nach sich ziehen, wird sich der Strahlungsbezirk einer Partial-

schwingung soweit ausdehnen konnen, dass er in den Bezirk der

náchsten Partialschwingung eingreift; das ausgesendete Licht entspricht

dann einem continuirlichen Spectrum, welches als Ausdruck des

ráumlichen Nebeneinanderbestehens von Molekiilen mit continuirlich

veránderlichen Schwingungen anzusehen ist. Diese Erscheinung wird

1*
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4 XIX. Franz Koláek

vorzugsweise die ohnehin enge bei einander liegenden hoheren Par-

tialschwingungen betreífen, daher Licht im engeren Sinne des Wortes,

da die Grundschwingiingen jedenfalls tief im Infrarot zu suchen ist.

Andererseits ware das Leuchten der Gasmolektile aus chemi-

schen Ursachen unter Voraussetzung der Jonenladungen so zu deuten,

dass bei eintretender cbemischen Verbindung die entgegengesetzten

elektrochemischen Valenzen der Atome durch nahes Aneinanderriicken

plotzlich ein starkes elektrisches Feld erzeugen, welches die Eigen-

schwingungen des Systems auslost. Ein Vorbild hiefr wáre das Ver-

halten zweier entgegengesetzt geladener leitender Kugeln, die aus

grosser Entfernung einander nahé gebracht werden. Die neue Ver-

theilung der Ladungen stellt sich erst nach Eintritt von elektrischen

Schwingungen her, deren Energie in der Verminderung der elektro-

statischen Energie zu suchen ist. Das nachfolgende Beispiel moge

die Zulássigkeit dieser Vorstellung zahlenmássig nachweisen.

Nach Pringsheim's schonen Versuchen ist das Leuchten des

Natriumdampfes im Bunsenbrenner nicht durch die hohe Temperatur

bedingt, sondern ist auf chemische Vorgange zurtickzufiihren. Es

sei £ die elektrostatisch gemessene Valenzladung eines Natrium-

atoms, das mit einem entgegengesetzt geladenen Atom eines anderen

Elementes zu einem Molekul zusammentritt ; d sei die schliesslich

erreichte Distanz der beiden Atome, daher f^/d' die Verminderung

der elektrostatischen Energie und zugleich der bei der Verbindung

zum Molekiil abgegebene Leuchtenergieinhalt. Es sei N die Žahl der

Atome in einem Gramme festen Natriums und —^r- die von einem
o

Gramme Na. in der Flamme abgegebene Lichtenergie E.

Es sei d die durchschnittliche Entfernung der Atome im festen

Na, v das specifische Volum des Natriums (1*03), daher Nd^ = v.

Es ist nun d eine Grosse derselben Ordnung wie , daher E
(NsY ^

eine Grosse der Ordnung „^f — {Nsy — . Dabei ist (Ns) die

elektrostatisch gemessene Jonenladung fiir ein Gramm Na, die sich

leicht berechnen lásst, da ein Ampére in der Sekunde 23-06 X 0'0103 mg.

Natrium ausscheidet, aus welcher Menge durch Elektrolyse fL abso-

lute elektromagnetische Elektricitatseinheiten, oder 3.10^ Einheiten

im elektrostatischen Masse freigeworden sind. Es ist daher

Ne = 12-4 X 10".

Beziiglich der Distanz machen wir conform mit den optišchen

Versuchen des Herrn Otto Wiener, die allerdings an Silber ange-
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stellt wurden, die der Grossenordnung nach richtige Annalime, sie

sei von der Ordnung 10-^ cm. Damit ergiebt sich fíir die Licht-

energie, welche ein Gramm Natrium in der Flamme uherhaupt ab-

geben kann, eine Grosse der Ordnung 1*4 X 10^° Ergs.

Andererseits liegen von E, Wiedemann Versuche vor, mittelst

deren sicli dieselbe Grosse nocli anderweitig bestimmen lasst,

Einem Bunsenbrenner wurden per Minuté 2100 cm^ Gasgemisch

zugefiihrt, in welcliem sich per cm^ 4-8 X 10~' g- Natrium in zer-

stiiubter Salzlosung vorfanden. Die Natriumzufuhr zum Brenner be-

trágt dann per Sekunde 1"8 X 10 ~^
g. Wir nehmen an, dass álle

Nafrmmtheile ihren gesammten Leuchtenergieinhalt vollstándig in der

Flamme abgehen. Der Durchmesser derselben betrug am Boden

2 cm.; nehmen wir mangels náherer Angaben an, die Flamme hatte

Kegelform und eine Hohe von 6 cm. gehabt, was der Grossenordnung

nach richtig sein diirfte, so strahlte durch den Flammenmantel von

etwa 19 cm^ per Sekunde der gesammte Energieinhalt von

1'8 X 10~^ g- Nf-^- Nach direkten Messungen von E. Wiedemann

strahlt in der Sekunde ein cm'^ des so beschickten Flammenmantels

Lichtenergie im Betrage von 0*00308 Gramm Calorien.

Der von einem Gramm Natrium iiberhaupt abgegebene Inhalt

an strahlender Energie wáre dann etwa 13 X 10^^ was der Grossen-

ordnung nach zu dem obangefiihrten Werthe 1*4 X 10^" soweit stimmt,

als die Unsicherheit der hiezu gehorigen Daten, im besonderen der

Grosse ó es zulasst.^)

(Es sei noch bemerkt, dass auch Herr Eichaez [Wied. Ann. 52.

Bd. p. 400, 1891] ahnliche Berechnungen angestellt hat zu dem

Zwecke, um Dissociationswármen von Gasen der Grossenordnung nach

zu bestimmen; man vergleiche auch Ebert und E. Wiedemann).

Die in der vorangehenden Einleitung besprochenen Umstande

soUen es rechtfertigen, wenn im Folgenden die Hauptpunkte der von

mir gegebenen Theorie soweit angefiihrt werden, als es einerseits die

Entwicklung der Grundgleichungen fiir die Erklarung des Kerr'schen

Phaenomens, andererseits die Betonung meiner Prioritát erfordert,

eine Theorie der Dispersion gegeben zu haben, welche nicht nur durch

*) Es sei hervorgehobeii, dass die hier gegebene Berechnung des Leucht-

energieinlialtes mit jener des Hrn. E. Wiedemann im Widerspruche steht. E.

Wiedemann, Wied. Ann. Bd. 37.
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ilire optischen Consequenzen sondern auch durch direkte, rein ele-

ktrische Versuche als wohl begriindet anzuselieu ist.

Die Crriindgleiclimigen der Theorie.

Vor ungefáhr aclit Jahren,^) dalier vor dem Erscheinen der

klassischen Abhandlungen von Hertz, hábe ich das fruchtbare Sell-

MEiER'sche Dispersionsprmcip in die elektromagnetische Theorie in

der Weise eingefíihrt, dass ich an Stelle der mechanischeu Eigen-

schwingungen rein elektromagnetische Vorgange derselben Art sub-

stituirte. Die Grundziige dieser Theorie sind die folgenden.

1. Das optische Medium besteht im allgemeinsten FaUe aus

anisotropem nicht leitenden intramolekularen Aether mit ruhenden

darin eingebetteten Moleklen, deren Masse durchwegs die Eigen-

schaften endlicher Materie besitzen soli, daher vor allem die lektrische

Polarisirbarkeit, die bei der hohen Frequenz der Lichtschwingungen

zu MaxwelFschen Verschiebungsstromen Anlass giebt, welche, wie

sich ziiíermássig ') nachweisen lásst, gegeniiber den Ohmschen Lei-

tungsstromen selbst dann in Rechnung zu bringen sind, wenn die

Molekiilmasse so gut als die Metalle leitet.

2. Bezeichnet man mit X, Y, Z die Componenten der elektri-

schen Kraft, so sind im allgemeinsten Falle die Componenten der

elektrostatischen Induktion (displacement) lineare Funktionen der

ersteren, und zwar solche, welche sich durch Derivation einer be-

zglich X, Y, Z quadratischen Funktion P, nach Z, 7, Z herleiten

lassen.^) P ist ein Maass der in der Volumseinheit enthaltenen elektro-

statischen Energie, die Coeff. von Pheissen Dielektricitátsconstanten.

Folgerichtig lassen sich conform mit Maxwell' s Ideen die Verschie-

bungsstrome u-^, v^, w-^ darstellen in der Form:

u^—W\ dX, v-.^zdPl dt, w^ — dP
I

dŽ.

Dabei ist in P an Stelle von X, Y, Z einzufiihren

») Koláek. Wied. Ann. 32, p. 224 und 429. 1887. Bd. 34. p. 673. 1888.

Bd. 39. p. 23G. 1890.

2) K. Bd. 34. p. 073.

3) K. Bd. 34. p. 678.

.
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Beitráge znr electromagnetischen Lichttheorie. 7

S.Die Ohm'schen Leitungsstrome to.^, v.^, iCj, sind im allgemeinsten

Falle gieichfalls lineare Funktionen von X, Y, Z und lassen sicli

daher ') sclireiben in der Form

:

Dii d£l d£l
^2 =

-3Y + qY—'^^^ ^2 = 3Y-+ <^^ — (^X, w^ —— -[-tX—aY.

SI ist eiiie quadratische Funktion von X, Y, Z mit konstanten

(Leituugs-) Coefficienten, q^ g", r sind dissymetrische Coefficienten,

deren Mógiichkeit bei Stoffen von endlicher Dimension wenigstens

in einem Falle verbiirgt ist (Hairsches Phaenomen).

In Befolgung des MaxwelFschen Ideenganges liat man dann

folgende Hauptgleichungen fur eine dielektrisch anisotrope, homogene

und anisotropleitende Materie

:

qY— tZzt z/X—
u \zxi dx - dx

\dZl dZ
'

aYzuzJY— -

—

dt \dZl ' dZ
'

iz

P^P(X, Ý, ŽJ; Sl = aiX, z ž); «=^+ 'f
+ |.

Ist die Permeabilitat des Stoífes nicht =: 1, wie angenommen

wurde, sondern f/, so sind in (1) die 3 Gleichungen links mit /n zu

multiplizieren.

4. Stossen mehrere homogene Korper an einander, von denen

einer bis in's Unendliche reicht, so gilt fiir jeden eine Gleichungen-

gruppe wie (1).

Multipliziert man die Gl. (1) mit X, Y, Z, addiert, multipliziert

man ferner das Resultat mit dem Volumelement dv und integriert

iiber den gesammten Rámu, so ergiebt sich, falls aussere' elektrische

Kráfte nicht vorhanden sind und Z, 7, Z im Unendlichen ver-

schwindet, mit Riicksicht auf die Continuitát der tangentialen elektri-

schen und magnetischen Kraftcomponenten an den Grenzfláchen, ein

Ausdi*uck, aus dem man in bekannter Weise die Eindeutigkeit der

Losung herleiten kann, falls znr Zeit tz=zo X, Y, Z, X, Ý, Ž als

Funktionen der Lage zu betrachteu sind. Dabei spielen die Ausdriicke

ibidem, laut eiuem algebraischen Satz p. 677.
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8 XiX. Franz Koláek

fP(X, Ý, Z) dt,Jdt{a''--\-Íi^~{-y%Jíl{X, t Z) dt,

worin a, /3, y die Componenten der magnetischen Kraft vorstellen,

die Eollen von in einander verwandelbaren Energien, wobei jedoch

zu bemerken ist, dass durch Einfíihrung von q^ ^, t keinerlei energie-

verbraucliende Verháltnisse geschaffen worden sind.

5. Wir fiihren in der schrittweisen Entwickelung der Theorie

den Begriff eines pólarisationsfreien Aethers als mathematisches Hilfs-

mittel ein und wenden die Gleichungen (1) zuvorderst an auf ein

ponderables System von Korpern, das in einem Aether mit ver-

schwindender Permeabilitát und verschwindender spec. Inductions-

capacitát enthalten sein soli. Zu Folge dieser Festsetzung geniigen

clie in diesem Aether vorhandenen und wie wir annehmen wollen,

auch endlichen Kráfte laut (1) vermoge P=oíi=:o, qz=: 6 z:zzzzzo,

^ =z o den Gleichungen

:

^ -^

dx Zi/ ds;

Aus den 6 primáren MaxwelPschen Gleichungen, welche spáter

von Hertz mit besonderem Nachdruck hervorgehoben worden sind,

folgt fiir unseren Aether unmittelbar, dass sowohl die magn. Kráfte

cc, /3, y, als auch die elektrischen durch ein Potential darstellbar sein

miissen. Ersteres ist iibrigens eine Folge davon, dass der Totalstrom

in den ponderablen Korper immer in sich geschlossen sein muss.

Denn die zur Grenzfláche normále Componente der totalen Stromung

ist nach Maxwell continuirlich beim Passieren derselben in den

Aether hinein, und ist im letzteren vermoge der Polarisationsfreiheit

desselben selbst bei endlichen Kráften der Nulle gleich.

Der polarisationsfreie Aether iibernimmt trotz des Vorhanden-

seins endlicher Kráfte keine Energie vom ponderablen Systéme,

gleichwie ein extremverdunntes Gas, welches eine tonende Glocke

umgiebt, trotz endlicher Geschwindigkeit seiner Theilchen dies zu

thun nicht im Stande ist. In letzterem Umstande liegt eine grosse

Vereinfachung des akustischen Problems, und ist daher an diesem

Orte die Einfíihrung des Hilfsaethers begriindet. Der augenblicklich

vorhandene Energievorrat im ponderablen System wird in Form von

Schwingungen sich allmálig in Joulesche Wárme verwandeln, ohne

dass der Hilfsaether hievon etwas iibernehmen kann. (Formell ist auf

die Eindeutigkeit der Losung der Gleichungen (1) und (2) in diesem

speciellen Falle schon im vorigen Abschnitte hingewiesen worden,
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Beitráge ziir electromaguetischen LiclittLeorie. 9

falls zui- Zeit t z=zo die Vertlieilung der elektrischen und magneti-

schen Kráfte als gegeben zu betrachten ist).

Ist der geometrische Charakter der einzelnen Schwingungs-

typeii, dereu das ponderable System im polarisationsfreien! Aether

fithig ist, als gegeben zu betrachten, so lásst sich der augenblickliche

Zustand des Systems durch gewisse allgememe Parameter ^-^^-i . . . (fn

eindeutig charakterisieren, die nur mehr von der Zeit t abhangig

sind. Man findet durch ein hier nicht zu wiederholendes Rechen-

verfahren (K. Bd. 34.) fiir die n Parameter (p die Gleichungen:

(3) ±im^^ +^ + B„^W„; (n^\,2. .).

Dabei ist, wenn die sogleich anzufiihrende Integration iiber das

ponderable Korpersystem ausgedehnt wird, Tzíz/dzP eine quadra-

tische Funktion von (p^(p^ • . • , deren Coefficienten noch von den

qp abhangen konnen. Gleiches gilt von H:=z fSl . dr; Rn, w =: 1, 2 . . .

ist eine lineare Funktion von (pn von der Eigenschaft, dass

t =i
Z! Ri(pi ^ (identisch) o ist.

i = l

Die Coeff. hángen von den (p ab, und sind auch noch lineare

Funktionen der q, c, r. Schliesslich ist W^ eine Funktion der 9 allein

und zwar ist es immer in der Form WnZ=dF\ d(pn darstellbar, wo

F eine Funktion der qp allein bedeutet. Sollen Eigenschwingungen

mit von der Amplitud unabhángigen Perioden und Dámpfungsfaktoren

moglich sein, so darf in den Grossen linkerhand in (3) qp explicite

nicht vorkommen, und Wn muss eine lineare Funktion derselben sein

Man erreicht dies durch die Annahme:

^=9^1/1+9^2/2 + •• •

(4) '. . r=qp,^j-(-qP2^2+ . .. .

Z— qp,7^, + qP2;*2+ • • •

Die von t unabhángigen Grossen /„, ^„, hn genugen gewissen

Diíferenzialgleichungen, die man erhált, wenn man als partielle Losung

von (1) und (2) setzt:

Xz^fnC^nt^ Yzz:gneVnt^ Zz^llne^nt,

Es gilt dann fiir den ponderablen Korper das System der

Gleichungen

:
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10 XIX. Franz Koláek

Ar ^
., iP

.
Ul

. . , .

íjn OJn

n=l, 2, . . . .

(Die Striche iiber P und Si bedeuten, dass an Stelle der Argu-

mente ebendaselbst /„, gn, hn einzufiilireii siiid).

Fíir den polarisationsfreien Aether gilt:

(4) 4f„ —^ :=: O etc.

Án der Grenze gelten die aus der Continuitat der Tangentialcompo-

nenten hergeleiteten Bedingungen.

Hieraus ergeben sicli die (complexen) Perioden v des im pola-

risationsfreien Aether electrisch schwingenden ponderablen Systems,

(6.) An Stelle der Parameter cp lásst sich dmxh lineare Trans-

formation ein zweites System setzen von der Eigenschaft, dass in T
mid H nm- Quadrate vorkommen. Man verfiigt namlicli iiber n^ Trans-

formationsconstanten, von denen n deshalb willkiirlich sind, weil es

ja auf den Massstab, mit dem wir die neuen 9 messen, niclit an-

kommt. Der Rest n^-— n geniigt, um die 2. -^—^ vorkommenden

doppelten Produkte in T und H zum Verscbwinden zu bringen.

Durcb Betrachtungen, beziiglich deren auf Wied, Ann. 34. p.

686 verwiesen werden soli, lásst sich zeigen, dass innerhalb des pon-

derablen Korpersystems drei beliebige Functionen des Ortes |, o], ^,

die auch von t abhángen konnen, sich immer in der Form:

n^n n=:n n^=n

1 = 2; ípifi ^
7]-=U il^igi , ^ z=U ipihi darstellen lassen miissen. Es ist

«=rl M=l n=l

dann:

C ,

'J
I tí/m //™ ^l^m

j dt . P(f^, gm, Jim)

(Die Integration bezieht sich auf das Volum des Korpersystems);

(7.) Unter der Voraussetzung ^ — ~ t rz O lásst sich auch F
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Beitráge zur electromagnetischen Lichttheorie. W

auf eine Šumme von Quadraten der (p ziiriickfíihren,') sobald dies

Yon H und T gilt. Dalier reducireii sicli die Gl. (3) auf die Form

an(pn + K(pn + Cn(pn = 0.

(8.) Es sei nun das KÓrpersystem von einem ivirldichen, polarisa-

tionsfahigen Aether umgeben, dessen augenblicklich vorhandene Strom-

scliwankungen im ponderablen Korpersystem inducierende Kráfte |,

7], I erzeugen. Man kaim diese Grossen laut Abschn (6) in Reihen

verwandeln und wird die Grossen ^n mit Rcksicht auf die Vorgánge

im Korpersysteme passend als allgemeine Componenten der áusseren

Kriifte bezeiclinen konnen. Die von den Stromschwankungen im Kor-

persystem selbst herriihrenden Kráfte X^ F^^ ^i "^ii"^ ^^^^^ ^^ut (6)

ebenso durch die Reihen A^^ =: I^cpnfn , í\ = ^(pn .ffn', ^i=^ ^(fjin er-

setzen konnen. Die Grossen cpn sind dann die allgemeinen Compo-

nenten der inneren Kráfte. Daher ist im Innern des ponderablen

Korpersystems : Z= U{(pn -\- il)n)fn, Y— 2;(g)„ -f i^,,)^„ ; Z= 2J{(pn +
i^,;)A„. Diese Trennung der gesammten elektrischen Kraft in eine

áussere und innere hat einen praecisen mathematischen Sinn, wenn

man hier, wie es in den friiheren Abhandlungen geschah, den Total-

strom in dem ponderablen Korpersystem (den Molekiilen) unter allen

Umstánden als in sich geschlossen ansieht.^) Da laut Maxwell alle

Strome geschlossen sind, so sind es dann auch die Verschiebungs-

strome im Aether ; daher kann man von inducierenden Kráften reden,

die theils vom Aether, theils von der ponderablen Masse herrlihren,

weil sie durch mathematisch bestimmte Ansdriicke, die Ánderungen

der Vectorpotentiale dargestellt werden konnen. In Folge dieser Fest-

setzung ist z^| — ~ =z zÍ7]—— =z z/^ — —^ =0 im Innern des

ponderablen Systems. Dadurch bekommt man, in den Gleichungen

(1) statt Z... Xi-|-| etc. einfiihrend:

^) Der Beweis dieses Satzes in W. A. Bd. 34. p. 684 ist durch einen Re-

chenfeliler entstellt. In dem Ausdrucke fixr M^^, dem Factor von qi^ . q>^^ in F ist

námlich rechter Hand noch ein Glied hinzuzufiigen, dass aus dem sclion existie-

renden dadurch entsteht, dass m mit n vertauscht wird. M^^ ist dann ein line-

ares Aggregat der Coefficienten bei den doppelten Produkten von ip^tm ^^ -^ ^^^^

H (laut p. 686. Gl. 11.), daher Null laut der iiber T und H gemachten Voraus-

setzung.

^) Es sei hier gegeniibcr spáteren Theorien ausdriicklich hervorgehoben,

dass durch diese Annahme eigentlich Polycykel eingefhrt wurden, welche den

einzelnen partiellon Sch-wingnngstypen zugeordnet sind.
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12 XIX. Franz Koláek

(30

dt bxl dX dx

D /DP\ , Dí^A + -r-{-aZ-QXz=:^Y,
dt hÝÍ n dy

_D_/DP\

dt \zž)

díl

-f '-^ + rX— GÝ= ^Z, — ^^'

Wenn ivir nun mif diesen neuen Gleichungen genau so verfahren,

wie frúJier, ivodurch ivir von (1) &u (3) iibergehen Jconn^^'^' ^o tverden

sicli ivieder die Gleichungen (8) ergeben, jedoch mif dem Unterschiede,

dass ehendaselbst linker Hand statt (pn - " ^n -\- i^n ^u schreiben ist,

ivdhrend dies rechter Hand nicht gescheJien darf.

(9.) Die in dieser Weise gewonnenen Gleichungen bilden den

Angelpunkt der ganzen Theorie, und es ist wolil angezeigt, dieselben

hier durch directe Herleitung zu verificieren, was in den friiheren

Abhandlungen nicht geschehen ist.

Wir setzen zu diesem Behufe:

in die Gl. (3').

Offenbar ist dann P(Ž, , Ž) eine quadratische Function von

Ferner ist

dP _DP dP
,
?P.

.

d(<Pn+^n) dX ' dY "^
' dZ

áhnliches gilt, wenn statt P £1 gesetzt wird..

Wir multiplizieren die Gleichungen (3'), in welchen links

X— 2{(pn -\- ilJn)f,i etc, rechts X^ = ž:(pnfn etc. eingesetzt wurde,

mit fn, gn, ^«, dem Volumdiferential dr und integrieren iiber das

ganze ponderable Korpersystem.

Linkerhand bekommen wir die drei Summanden

dP

d{cpn -\- Ipn)

d£l

dT

dt \d{(pn + ^n)

dH
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Beitráge zur electromagnetischen Lichttheorie. 13

Der Ausdruck (y), den wir mit Rn bezeichnen wollen, ist oífen-

bar eine lineare Function von (9„ -|~ ^m)^ ^^d besitzt die Eigenschaft

Man sieht dies unmittelbar ein, wenn man die eben angedeutete

Rechenoperation Avirklich ausfiihrt. Der Factor von cpi -[- ^i in i?„ ist

hni— J ch[Q{gifn) + <3{hign) + ^(/iM]

Abkiirzungsweise ist gesetzt {giýn) statt

9i fi

Oífenbar ist &„, = — hn , daher &„,,, „^ =r 0.

Rechterliand ist das Rechnungsresultat

(d) /<fc[/„ [JX^ - §) + ,. [JY, -f ) + K (JZ, -f
oder

Dabei ist

Beniitzt man die fiir fi gi lii aufgestellten Diíferenzialgleichungen

4^">, so ergiebt sich

Ani = Vifdv (aJ 4- <7n ^1+ /^.

^)

-f v^y dT[Q{gifn) + (?(Aj ír„) + rr(/ /i„)].

Der Strich soli andeuten, dass in P und SI ftir die Argumente

fi gi hi einzusetzen ist.

Die ersten zwei Integrále sind die Coefíicienten des doppelten

Produktes ^iq)n in T bzw. ií, das dritte Integrál ist 6„í.

Man sieht hier nochmals die Richtigkeit der friiheren Be-

hauptung, dass fiir (> =: O, <? =: O, r = O die Coefíicienten der dop-
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14 XIX. Franz Koláek

pelten Produkte in F der Nulle gleich sind, wenn T und H auf die

rein quadratische Form gebraclit wurden. Es sei noch folgendes be-

merkt

:

In dem Ausdrucke () sowie in jenem fiir Ani («)• kann die

Integration auch auf den áusseren Aether ausgedehnt werden, weil

") S'

daselbst gilt zíX. -^ =: O etc.

Mit Mcksicht auf die an der Grenze von Korper und Aether

zu erfUenden Bedingungen folgt dann unmittelbar Ani =: J.e„, eine

DF
direkte Bestátigung der Beliauptung, dass ^„ gleich ist ^r—

.

ú(pn

Behufs Beweises, der auf dem Green'schen Integrationsverfahren

beruht, ist es von Vortheil ^fi ~ u. s. f. zu ersetzen durch

:

úX

wobei

etc. . . Die Grossen c„g5„
, /3„g)„ , yn^^n sind nun identisch mit den

Zeitderivationen der magnetischen Kraft, welche der partiellen Losung

X^ = <fnfn ,
Y^ = ^^nQn , Z-^ = (fn^n cntspricht. Dahcr ist auch die

Parallelcomponente des Vectors «„ /3,i 7,,, gleichwie jene des Vectors

fn gn Jin au der Grenze zweier Medien continuirlich, das Integrál

uber die Grenzfláche verschwindet, sowie auch jenes iiber die unend-

lich ferne Kugeloberfláche.

Man bekommt schliesslich nach Vollzug der angefiihrten Ope-

rationen aus (3')

Kommeu in T und Jí nur quadratische Glieder vor, so hat man
einfacher

:

= — Cn(pn + vJ)ni^Cp^ -f V,^b„^(p^ f . . . .

fl I^ i, Z . . . , Oni — Ofii 1 Omm, '-'•

3yi

^y
— 3A

5

=
d0
— dhi

d0
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Beitráge zur electromagnetischen Liclittlieorie. 15

Ist das Korpersystem in einem polarisationsfreien Aether ent-

[^^halten, entfállt rj;.

Es ist dann cp,, =: e'^"^ eine particuláre Losimg, wenn gilt:

anV'n + bnVn -j- C„ = 0.

Die Gleicliimgeu (3) imd (3'') gelten strenge genommen fiir ein

System von Massen mit endlicher Anzahl der Bestandtheile. Wir
nehmen ihre Giltigkeit auch fiir ein optisches Medium in Anspruch,

in welchem praktisch unendlich viele ponderable Molekiile vorhanden

sind. Es entsteht hiebei die wohlberichtigte Frage, ob der Begriíi'

der Eigenschwingungen des Systems noch am Platze ist, da die

Šumme der Wirkungen aller Molekiile moglicherweise divergent sein

kann.

Denken wir uns zu diesem Behufe den wirklichen Aether durch

einen polarisationsfreien ersetzt. Nehmen wir an, es seien in dem
nach allen Richtungen ins Unendliche reichenden Molekiilsystem Eigen-

schwingTingen thatsáchlich moglich. Dieselben miissen dann, da ja

fiir das Gegentheil kein Grund angegeben werden kann, in allen

Theilen desselben, daher in allen Molekiilen gieichgeartet sein, daja

Mangels der Moglichkeit einer Fortpflanzung nur stehende Schwin-

gungen moglich sind. Da die Strome in den Molekiilen geschlossen

sind, wird sich, ob nun eine einzelne oder mehrere Partialschwin-

gungen existiren, jedeš Molekiil bezíiglich der von ihm ausgehenden

magnetischen Kraft wie ein kleiner Magnet verhalten.

Auf Entfernungen (r) hin, gegen welche die Distanz zweier Mo-

lekule verschwindend klein ist, werden die in einem kleinen Volum-

elemente enthaltenen Molekiile so wirken, als ware das gesammte

magnetische Moment derselben in dem Volumelemente gleichmássig

vertheilt. Legt man daher um einen Raumpunkt als Centrum eine

Kugelschale mit dem Rádius r und der Dicke dr, so ist die Wirkung

dieser Molekule auf das Centrum der Kugel identisch mit der Wirkung

einer gleichmássig und in derselben Richtung magnetisierten Kugel-

schale; diese ist aber Null. Divergenz tritt also nicht ein. Daraus

folgt, dass fiir die Eigenschwingungen eines Molekiiles neben den

Yorgángen in seiner eigenen Masse nur noch Vorgánge in den nách^

sten Nachbarmolekiilen massgebend sein werden. Denn aus dem eben

Gesagten folgt, dass die Wirkung aller auf einer Kugelfláche befind-

lichen Molekiile auf das Centrum schneller als mit dem Quadrate der

zweiten Potenz des Rádius abnehmen muss, weil eine Abnahme mit

der ersten Potenz zu einem logarithmischen Unendlich fiihren wiirde.
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Die in T, SI, H vorkommenden Integrationen sind dann auf ein Ge-

biet beschránkbar, dessen Dimensionen gegen die Lange einer opti-

schen Welle sicherlich klein sind. Diese Bemerkung ist von Nutzen,

da nur unter dieser Bedingung die erregende von Aussen kommende

Schwingung in allen Theilen des so beschránkten „ponderablen Sy-

stems" gleiche Phase besitzt.

Wollte man die Gleichungen (3) bezw. (S**) fr die elektrischen

Bewegungen in den Molekiilen mit aller Genauigkeit in Anspruch

nehmen, so miisste die vom Aether herriihrende Kraft | i^ š: als ge-

geben vorausgesetzt werden. Man wáre nemlich im Stande, laut Abschnitt

(6) die zugehorigen Werthe '^n zu eruiren. Da jedoch in Anbetracht

einer gewissen Veránderlichkeit der Krafte ^, n], i, im. Bereiclie eines

Molekiils eine vollkommen genaue Losung der Diíferenzialgleichungen

ausgeschlossen ist, so wird man sicli mit der Einfiihrung eines Mittel-

werthes fiir |, 7], i, begntigen miissen, welcher aus den Werthen dieser

Grossen in einem gegen die Wellenlánge kleinen, nichts destoweniger

aber viele Molekule umfassenden Raume abzuleiten ist. Zufolge des

fur t\}n gegebenen Ausdruckes wird sich dann der Wertli der Grosse

ipn in einer gegebenen Raumstelle durch Un^ -f ^n^ + 7nt ausdriicken

lassen miissen, wobei «„ /3,; y„ Constante des Mediums und ^ iq i

schon die Mittelwerthe vorstellen. Diese Mittelwerthe | t/ ^ sind auf

Strecken, welche gegen eine Lichtwelle nicht mehr unendlich klein

sind, als variabel zu betracliten, im Gebiete eines Molekiils, dh. in

der Gl. S'' sind sie als constant zu betrachten.

In áhnliclier Weise findet man die Gleichungen fúr die elektri-

schen Bewegungen im Aether. Legt man die Coordinatenachsen in

die Hauptachsen der electrostatischen Induction des Aethers, so hat

man fiir denselben die Gleichungen:

(45). . . f^^ = ^z-|etc
,

Statt der Kraftcomponenten Z, T, Z fiihren wir die Summanden

I -f- 2:fn<pn , n + ^9n(pn , ^ + ^K^^n bíu, wobei dle Summen der in-

ducierenden Wirkung der Molekiile entsprechen. Offenbar ist liier

wieder zlX— — — ^^ —~ einzufiihren. Die Gleichungen (45) wird
Dx Zx

man dann auch fiir die Mittelwerte des |, t?, t in Anspruch nehmen

diirfen, wenn auch unter fn Qn hn constante Mittelwerthe, die wir A,

Bn, Cn nenuen wollen, verstanden werden.
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Es gelten claher fíir eiii mittleres Medium Gleichungen der

Forrn

:

(5). . . ír,gi+ i:ií..^ = ^,;-|

und neben ihnen die Gleichungen o'', in welchen statt ipn zu scbreiben

ist «n^+/3„r; ~{-yd.

Integration von (3a) und (5).

(!l.) Als Integrále von (3'') und (5) setzen wir | = ae^,

v ^ — V— 1

.

T

« /3 j/ sind complexe Amplituden von |, í?, t,\ ?, m, w, ^
complexe Gróssen, deren Bedeutung sich spater ergiebt.

Substituirt man diese Werte in (3''), w = 1, 2, 3 . . . setzend,

so folgt ^„ zz: í^„(«„o:-]-/3„/3-^5/„j/), wobei íi„ eine von I, m, w, ,
of, /3, y unabhangige complexe Grosse bedeutet.

Durch Einfiihrung in (5) finden wir

— ^2(^2 _|. ^2 _|_ ^2)„ _ 2^(« _|_ ,n^ _^ ^j,)

(6a) ^^[^ + IJBnSlnianCC+ /^^/^ + fny)]

— d'\P 4- m^ -f n'')y— á^^nQa -f m/3 -f wy)

Die Grossen linker Hand sind offenbar bis auf einen gleich-

giltigen Zahlenfaktor identisch mit den complexen Amplituden a b c

der fotálen Sfrómimg, gengen daher wegen der Gleichung ^—f--—
dx Zy

-f-
—- =1 O der Bedingung la -\- mb -\- ne zz: 0. In unserer Theorie sind

es Amplituden des Fresnerschen Vectors.

Matheraatisch-natnr\viss::nschaftliche Classe. 1895. 2
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18 XIX. Franz Koláek

Durch Auflosung der Gleicliungen

findet man, dass «, /3, y als lineare Functionen von a, i, c jedenfalls

in der Form dargestellt werden konnen:

" =^+ "^-'^

(8) . . . /3r=-^+^c-a^

7 = —+ 2ÍÍ— ž*;?.

Dabei sind p, q, r complexe Functionen der Constanten des

Mediums und der Schwingungsdauer r, und Functionen der Dissy-

metrieconstanten (>, <?, t; / ist eine quadratische Function von a b c

mit Coefficienten derselben Bescliaffenheit.

Es sei bemerkt, dass fiir q =: a =: tz=:0 zwischen a„, (in, Yn-,

Ant Bn, Cn Beziehuugen bestehen miissen, in folge deren p:=^q
— r=:0 ist.

Durch Einfiihrung in (6a) findet man fiir die complexen Am-

plituden des Fresnel'schen Vectors die Relationen

:

|, =:: (Z^ + m^ + 1^^)
(I + r5- cgj- ži\r

l-^^(pj^ni'-\-n')(^^^i-qa-bp^-nN

N=:l~-4-m^-\-n^-{- l(rb— cg) -j- m(pc— ar) + n{qa— br)
oa do vC

Der Ableitung zufolge beziehen sich diese Gleichungen auf das

in die drei Dielectricitátshauptachsen des Aethers verlegte Coordi-

natensystem. Sie gelten aber der Form nach tur jedeš Coordinaten-

(9)
^̂
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systém. Man sieht dies ein, wenn man die Theilamplituden a'h'c' fiir

das neue Coordinatensystem durch Projection der urspríingliclien

Wertlie derselben auf die neuen Coordinatenachsen bildet. Man findet,

dass die Wertíie p'q'r' gieichfalls Projectionen der friiheren Werthe

sind. (Beziiglicli anderer Details sei auf Wied. 39, hingewiesen).

Das letzte Gleichungentripel lásst sich umformen in:

^, = (Z=^ + m^+ ^^)|í-Z [l^J^m%-^n^\
<y2 ^

I

'
• Da \ cla ' 3& ' Ze]

— {mc— bn)(pl -|- qm -\- rn)

I,
= (i»+ M^ + »»)!-,„ (;|+»|+„|)

— {na —'
cl){pl -f- ([vn -[- m)

— (Ih— am){pl -\- qm -{• rn).

c

^2

Gleichwie die totale elektrische Stromung u v tv (nicM die

elektrische Kraff) dem rein transversalen Fresnersclieu, entspricht

die magnetisclie Stromung dalier im vorliegenden Falle constanter

Permeabilitat auch die magnetisclie Kraft Z, M^ N dem rein trans-

versalen ]Sreumann'schen Vector.

Setzt man u=zae^, v=zbe^, w z=. ce^^ LzuL^e^^ ilf= Moe^,

Nz^NqB^, so folgt aus der Maxweirschen Relation

dt ds Zy

4:7tá — {M^n— Nf^m)ó\ 4:7tb — {NJ— L(^n)d\ áitc = (L^m — M^ljá.

Fiihrt man dann mit Hilfe dieser Relationen in (10) statt abc

L^M^Ng ein, so ergeben sich fiir den Neumann'schen Vector genau

dieselben Formelu wie (10), nur dass abc durch L^^M^N^ zu er-

setzen ist.

Die Grenzbedingimgen.

(12.) Ungezwungen ergeben sich die Grenzbedingungen unter
Beniitzung des Satzes, dass die Tangentialcomponenten der totalen

elektrischen und magnetischen Kraft beim Úberschreiten der Grenz-
fláche continuirlich sind.

2*
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20 XIX. Franz Koláek

Dbdde hat, wie oben bemerkt, dieselben im Falle des Kersclien

Reflexionsphánomens, wenn auch logisch einwurfsfrei, so doch nur

unter Verzichtleistung auf das erwáhnte Continuitatsprincip lierleiten

konnen, und dies nur aus dem Grunde, weil in seinem Erklárungs-

system eine vollkommen homogene Struktur des optischen Mediums

vorausgesetzt ist.

Betreífs der Herleitung der Grenzbedingungen trifft hier genau

das zu, was ich in Wied. Ann. 34. (1888) mit folgenden Worten

bemerkte :

„Die Grenzfláche legen wir so, dass sie kein Molekiil trifft,

daher in Aether (des oberen Mediums) verláuft. Eine solche Fláche

ist ftir die Fernwirkungen der Molekule, weil ausserhalb derselben

gelegen, keine Discontinuitatsfláche. Es liaben daher in dieser Grenz-

ebene {2 — 0) die x, y Componenten der vom Aether allein herriih-

renden Wirkung continuirlich zu seiu."

In unserem Falle gilt dies also von den Amplituden der vom

Aether herriihrenden Kráfte a, /3, das heisst von ~

—

\- rh — cg und
uCi

^-{-pc — ar, desgleichen von Z-q, M^f welch letztere Werthe oífen-

bar durch die Relationen:

Lg(P -\- m^ -\- n^) =z -íT {cm— bn)

M^iP 4- m^ 4- w^ z=^ (aw = cl)

mit den Amplituden des FresneFschen Vectors verkniipft sind.

Unter Benutzung von (Q", 7, 8) findet man auch:

Xq — áTCÓ

Mo = 47td

dC doj

U^— í -^ I + Hpl -i-qm-i- rn)

Fur ein Medium, welches bis auf die in den Constanten p q r

ausgesprochene Dissymmetrie sonst isotrop ist, hat man 2/= (a^ -{- b^

-[- c')A;, wobei k eine Constante desselbeu bedeutet. Der Verlauf der

Fresnerschen (und Neumann'schen) Vectoramplitudeu im Inneni des

Mediums entspricht den Gleichungen:
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-p =^ (^ -\- w^^+ n^)lia — {mc— hn){pl -\- qm -f- rn)

(11«)
l^
= (^2 4- m^+ w2)A;— (wa— cO( jo? -}- qm -{- rn)

-p =: (Z^ -[" ^'^^
~l~ w^)^c— (Z6— am){pl -f- gm -[- rw)

An der Greuze =: O gilt fiir den FresneFschen Vector Conti-

nuitiit der vier Grossen

I) lia-\-rb— cq'. II) hh -\-pc— ar\

III) d\k{mc— nh) -j- a{pl -\- qm ~\- rn)]

IV) d[k{na — Ic) -\- b(pl -\-qm-{- rn)].

Ersetzt man hierin die a, 6, c durch ihre in L^M^N^ ausge-

drilckteu Werthe, so folgt als Grenzbedingung fr den Neumann'schen

Vector die Continuitát von vier Ausdriicken

I) Z„, II) ilío, III) d\h{N,m— M^n) + r{L,n— NJ) — q{MJ— L^m)]

uu d IV) ó\k{L^n— N^l) -^p{MJ— L,m) — r{N^m— M^n)\

Die Gleichungen (11'') sowie die Grenzbedingungen íiir den

Neumann'schen rein transversalen Vector erhált man unmittelbar aus

den Gl. (61) (62) in Drudes Abliandlung, sofern man fiir die Com-

ponenten des genannten Vectors u =: Z-qC^, v =: ili^.e^, iv = N^e",

H z= vt -\~ vd'{lx -\- my -\- nz) ebendaselbst einfiilirt. Nur ist statt cc,

nor
ab-., ab^, «&„ zu schreiben k, -i-, — , — . Fiir den rein transversalen

^ "* * v v v

FresneFschen Vector stimmen die Grenzbedingungen {62') erst dann

iherein, wenn man den von Dbude eingefiihrten Vector, den er ele-

ctrische Kraft nennt, gleichsetzt dem Machen des von uns einge-

fiihrten Vectors — eine Sache, die fiir das Endresultat ohne jeden

Belang ist.

Das magnetooptische Reflexionsproblem.

13. Wir legen der Berechnung den NEUMANN'schen Vector (ma-

gnetische Kraft) zu Grunde, und bezeichnen seine Amplitudou statt

wie friiher mit Lq, Mq, iV^, von nun an mit a, ž>, c. Bequemlichkeits-

halber setzen wir I, m, n statt ló, mó\ nó, wobei natiirlich I, m, n

eine andere Bedeutung bekommt.
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22 XIX. Franz Koláek

Bei dieser Bezeichnung hat man an Stelle voii (ila):

a =z (P -\- m^ -\~ n^Jca— {mc— bn) (pl-\-qwi-\- rn)

(12a) . b =z {P -\-
m'^ -{- n^)Jcb— (na — cl) (pl-\- q'm-\- rn)

c zz: {l^ -\- m^ -'^ n^)kc — (Ib — am)(pl -{- qtn -[- fn).

Die Componenten der magnetischen Kraft sind:

—y— l(í -\-lx-\- my -f- nz)

(13) , --ir-i(tJ^lx^my^nz)

27t—y — l{t-\-lx-^ my + nz).

w z=z c .e^

Die complexen Grossen I, m, n definieren wir durch:

(14) m==——+4v— l.wí"

**'
I ^ -1/- 1 //

03 ' V

Es soUen hierin I', m', n\ und I", m", n" reele Kichtungs-

cosinuse, desgleichen cj, Iz, V reelle Grossen bedeuten. Die Ein-

fiihrung dieser Werthe in (13) ergiebt die Bedeutung der Kichtungen

I', m', n' beziehungsweise I", m", n" als jener der Wellen- und Ex-

tinctionsnormale. a ist die Wellengeschwindigkeit, h ein Extinctions-

index.

Der Kaum ober der Grenzebene (s z=z o) sei mit einem durch-

sichtigen Medium ausgefiillt mit der Lichtgeschwindigkeit F, das ma-

gnetisierte Metali sei auf der negativen z Seite, der Einfallswinkel

sei fp. Oífenbar ist in diesem Falle fiir den einfallenden Strahl bei

Verlegung der Einfallsebene in die xs Ebene:

(15) l =-'^,m = o,n = + '^i:t

fiir den reflectierten

^ sin op cos qp
i — y^, m — o, n— y^-
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Beitráge zur electromaguetisclieu Liclittheorie. 9?,

Wegen j>; =: g =r r := o ist hier laut (12a) ^^ (der dem -y- ent-

sprecliende Werth) identisch mit

Es seien A^ und Ar die Amplituden des in der Einfallsebene

polarisierten, einfallenden und reflectirten Lichtes, positiv gezáhlt in

der durch die Zeichnung veranschaulichten Richtung, Bg und Br die

Amplituden des einfallenden und reflectierten senkrecht zur Einfalls-

ebene polarisirten Lichtes, in der positiven y Richtung, dh. aus der

Papierebene hinaus positiv gezáhlt.

Es ist dann fiir die Theilamplituden in der Grenzebene zu

setzen

:

(16)
Einf , Licht : a := AeCOSq), hzz: Be, c :=z Ae sin qp

Refl. Licht : a zzz Ay cos cp, b =z B,., c zzz— Ar sin qp.

Um die Verháltiiisse im unteren Medimn iibersehen zu kónnen,

setzen wir, weil alles von y unabhángig sein soli, m zz o in die

Gl. (12a).

Nach Einfiihrung von (P -j- w-)^ — 1 = (*> í^^ + "^n =: h er-

halteu wir

(11) . . . a = — bn .
—

, -r- =: an— cl, c^zbl. —

.

Q h Q

Hierauf folgt:

^J^(l^J^n^) = o

oder

(18) . [(P 4- n^)Jc — ly 4- (P + n-)(pl + my — o
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Der Wertli des I muss fiir alle in der Grenzebene s —o zu-

sammenkommenden dh. aucli fiir die ins Metali gebrochenen Wellen

denselben Werth besitzen, weil die Continuitátsbedingungen beispiels-

weise fiir die a Componente der magnetischen Kráfte an allen Orten

derselben, d. li. fiir jedeš x erfiillt sein miissen. Es ist daher I durch

den Werth, welcher der einfallenden Welle entspricht, als gegeben

zu betrachten.

Aus (18) folgt dann, dass einer einfallenden Welle swei gebro-

chene entsprechen werden: l^ w^, \ n^, wobei \:=zl.^.

Die Gleichung (18) vereinfacht sich durch die vollkommen be-

rechtigte Annahme, dass die Dissymmetrieconstanten jp, r als sehr

klein anzusehen sind, In Folge dessen ist, es bis auf Grossen hóherer

Ordnung (p"^) gestattet, statt (18) zu schreiben:

Dabei sind Z^, n^ Werthe der I, n fiir pzzirzz::o\ daher ist

nach (18)

In dieser Weise bekommen wir entsprechend den 2 gebrochenen

Wellen:

{l\^n\)h - 1 :=z-\-í^(pl,^rnJ

(19).... É_
(l\ 4- n\)h - 1 =r -L_ (pl^-\-rn,).

Ferner ist:

h \ p\ -\- rn^

und angenahert

lh\ _ p\ -f- rn^ — _ V^ V—

T

sowie

(A)^=+W.V=T.

Dies fiihrt laut (17) zu:
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Dabei sind a^, c^ imd a.,, c^ die Tlieilamplituden der gebro-

clieneu Welleii.

Aus (19) ergiebt sich wegen l^zzzl^i

{nl—nl)1c-2 y-

oder, n^ -\~n.,z= 2% in Annáherung gesetzt

:

(21). . .

I

{n, - n,)^k .^^1 ^ - [p'^^-^r'\

Die Continuitát der a uud b Componenten der magnetischen

Kraft fiir s^o ergiebt laut (16)

P) (Áe -\- Ar) cos g) = V^ • V— 1 (^r^l — ^2W')-

IP) (£<,+ j5,.) = &, + ,.

Die Grenzbedingung IV des vorigen Abschnittes, wo statt ld\

7nd\ ná und statt L^, M^^ N^, I, m, n und a, h, c eingefuhrt siud,

lautet in unserem Falle m z=.o auf Continuitát der Grosse

:

h{cl— an) —-(pl ^ rn)b,

oder wegen al-\~ cn ziz o auf Continuitát von

iP-{- n^)kc— lh(pl -\- rn)

I
•

Der Nenner ist continuirlich, es muss daher aucli der Zaliler

d. h. nach Gleichung (12a) die c Componente continuirlich sein,

Dies ergiebt als vierte Grenzbedingung laut (20) und wegen

h^l, _ _
(IV) (A— Ar)úncp- (b, — b,)^Jc . ? V— 1-

Die Grenzbedingung III des vorigen Abschnittes erfordert Con-

tinuitát von Jcbn -\- r(cl— anj -f- qbl.

Fiir das untere Medium betrágt dieser Ausdruck:

k{b^ni 4- b.,n2) -j- ql{b^ +j + *'K<^i + (^2)— ^(«i»«i + ^a**^)

oder laut (IP), (20), (IV):

kib^n, + b,n,) + qliBe—Br) +
-f- rl(Ae— Ar) sin 9 — r^|k . V— l{b^nl — Kn^").
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Im oberen Medium liat libn entsprecliend den eiiifallenden und

reflectierten Wellen den Wertli: li^iBe— 5,.) cos 9).

Damit gewinnen wir als letzte Grenzbedingung

(IIIO liih^n^ + \n.;) + rl{Ae—A,) sin (p — r^k . V^=^ {bX — b,n])^

-j- qliBe~\- Br) — \iBe Br) COS Cp.

Aus ir und IV bestimmen wir ft^, b^ und fiihren in (I) und

(IIP) ein.

Dies giebt:

(22) {Ae + Ar) cos q)

und

:

(23) \(Be— B,) cos (p

= VF |^i±^V%i + »^.)+ V=l^^^ sin 9^ (^,-^
-\-rl{Ae— Ar) sinqp

sm (p(nl -\~nl)\

Ohne die Allgemeinheit der Entwickelungen zu beeintrachtigen,

konnen wir V die Liclitgeschwindigkeit im oberen Medium gleich

1 setzen; dadurch wird ? = — sinqp, \:=1. Es soli dies durch pas-

sende Wahl der Zeiteinheit eintreten, so dass die Schwingungsdauer

t gleichzeitig die Wellenlánge im oberen Medium bedeutet,

Unter Beniitzung von (21) hat man sodann aus (22)

(220 A (cos cp^n,) + Ae (cos <p- n,) = - (^^^j (^^ + ^'' ) •

In (23) kann das mit r{nl — ni) mulltiplizierte Glied als Grosse

der Ordnung r^ weggelassen werden. Nach passender Anordnung

erhalt man:

(23') . . . . Be (cos <p — Jcn„)— 5,. (cos (p + Jc%)

^A-A 1^. ^ _^j _- 5 sin gp (Be i-B.).
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Wir fiihren iiocli schliesslicli kurzuugslialber ein:

í ^_ 2(cos y — ^o) . ^ _ 2(cosjp+ ^o)

^^— 2(cosgj— ^%) , _ 2(cosqp-f-^**íi) 7,_2g' sin <5P.

/ J 5 9 7 f"' 7

Zur weiteren Berechnung clienen dann die Gleichungen

:

(25) ArG + AeFz=:Be+Br

(26) Ae—Ar=:Be(f-^h) — Br{9— Jl).

Es ist nun h gegen /, F, g, G eine kleine Grosse der Ordnung q.

Aus (25), (26) folgt dann:

F±_G }__B^Ji
?L— ^ ' 9 ^^9
Ar - F Be9+f 1_ '

G Ae 9 'Gi

Br
~~3r(*^oCos9P — ?DH-cosqp|^— r"|

_

• X - 5,

A

(27)

oder

(28)
Ar

Br

j- COS (f íp"^ + *•") ~K cos (p -f Z;)

cos cp Uy^ + r''\ -gj
— (Wo cos <p 4- Z^)

cos

Dabei ist

P
^' p ^^

r' r

l—I:~k{l— k) " l—k~ k{l~k)
gesetzt.

Ferner ist beriicksichtigt, dass fiir (cos (p — kn^) (cos qp -f- W(,)

(1— k) (Uq cos 9? — 11) geschrieben werden kann.

Man wird (27) oder (28) benutzen, je nachdem das einfallende

fund reflectierte) Licht vollstándig oder nahezu entweder nur in der

Einfallsebene, oder nur senkrecht zu ihr polarisiert ist; denn nur in
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diesen Fállen tritt bekanntermassen der maguetooptische Theil der

Keflexionsersclieinung niclit zuriick gegen die Erscheinung der reinen

Metallreflexion,

14. Wegen Z^ — — sing? kann man in (27) und (28) alles auf

den Bruch -j- zurckfiihren, und dieser lásst sich durch g), sowie

durch den Hauptbrechungsindex iV„ und den Hauptextinctionsindex

Jo leicht ausdriicken.

Es ist námlich

daher

Z^+<=:-Í,

-1

Das Zeichen der Wurzel ergiebt sich durch die Úberlegung,

dass die Extinctionsnormale stets mit der negativen z Richtung zu-

sammenfallen muss, wenn die Wellen von der positiven z Seite in's

Metali dringen.

Sind V n\ V n" die Cosinuse der Wellen- und Extinctions-

normale im nicht magnetisierten Metali, W die Fortpflanzungs-

geschwindigkeit der Welle, so ist:

Wegen lo = '— sin qp, I" = o ist w" = + li wobei aber dem

Obigen zufolge das untere Zeichen beibehalten werden muss.

Ferner ist fiir den Fall, als beide Normalen zusammenfallen

-™ =:iVo der Hauptberechnungsindex und xz^x^ der Hauptextinctions-

cefficient, mit Bezug auf das obere durchsichtige Medium, daher:

Sodann ist:

% n' xy— 1
. i_

**' ^\— 1 j.
^

-xj

—'y
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Hieraus bestimmt man den reálen BrechunRswinkel der Wellen
to^

ií .l—z- . . . n.
ebene £, ferner ^V—^1, daher auch — vermittels der Formeln:

srnV ^
Z- sm^qp ^ Iq

ctg . z= + Vá+^S"^; -^—

V

V^M^4#"-^

Ubersichtlicher gestalten sich die Formeln, wenn man statt y^

den complexen Brechungswinkel q)' einfiihrt vermoge der Relation

li

-j-^^ — ctg (p\ oder n^^ zn ctg (p' . sin q).

2 /

Gleichzeitig ist h =: -r-^,— die reciproké Wurzel des complexen° sm^(p

Brechungsexponenten iV^ — Xq]/— 1 mit Bezug auf das obere Medium.

Specielle Fálle.

15. Das einfallende und refl. Licht seien nahezii oder vollstándig

in der Einfallsebene polarisiert, so dass -/- und ~ als sehr klein an-

genommen werden diirfen,

Laut (27) ist dann:

Br _ Be % COS rp 11

cos Op .
\p''— r"
\ ^0

Ar Ae % cos q) -\-
11 fiQ cos (p-{-ll

a) Das einfallende Licht ist genau in der Einfallsebene polari-

siert, daher

(29j . . ^e=ound^=— cos<p ^ **"

Ar W-g cos 9 -|- ^0

cosqpsing)' . ^, , ^ , ,,

A { tg q>' + r").
sin qp cos (9— 9')

Bei polarer Magnetisierung ist j)", bei aequatorialer r" der Nulle

gleichzusetzen.
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/3) Ist clas reflectierte Licht genau in der Einfallsebene polari-

siert, so ist

37 = "'

daher:

cos w \d" ^ ~~ y*'
i

(30) ^ — \ »^o _/.__ cosysiny^Cjí^^tgqp^-fr^O

A viq cos g5— Zq sin g? cos (qp -[- 9')

Je nach der Magnetisierung ist wieder 'p" oder r" Null zu

setzen.

Ist dagegen das Licht vollstandig oder nahezu senkrecht zur

A A
Einfallsebene polarisiert, so wird -^ und -^ eine kleine Grosse und

tíe Br

laut (28) ist:

. cosg)(ij"—+ r") .
, ,,

Ar _ ^r Wq
'

] .
A, 12-oCOSqp+ Zg

Br WoCosg?— 11 Bg í^ocosqp— 11

a) fiir einfallendes, zur Einfallsebene genau senkrecht polari-

siertes Licht ist Ae =: o.

^3 1 i ^—_ \ »^o
'— cos y (

j?^^ tg (p'— y^Q sinqp^

^ '^
'

' ' jB^
~~

Wo cos g)— Zo ~ sin g) cos (gp -f- 9')

/3) fiir genau senkrecht polarisiertes reflectiertes Licht ist Ar == o,

daher

Ae _ I

"""" "^^
\-^ n^ '

' /_ cos 93(^9" tg (jp'— r")ún<p'
(32)

cos9'(y'^+^")

'
-Be ' Wo COS ^> -YK sin qp cos (qp— qp')

Durch Einfiihrung der Constanten p' r' an Stelle von p" r"

erhált man wegen

p' - r{i— Jc) =: p- (!ÍE>_z:Aií^V) __^ gijj^ _ .^ gin((p -f <p')
/. I \ / j. sm^(p sin^qp ^ VT I T /

/"' = ~^-2— sin (oi— Qp') sin (qp -4- ^')
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Beitráge zur electromaguetischen Lichttheorie. 31

fur (29) unci (31) clie Formeln:

(29fl)

I

(31a)

Br _ \ 2 ' 2 / ^
sin (qp— yQ

^,. sin^ (g) -j- g?0 cos (<5P— g?') ' sin (g) -(~ '?'')

2 --.-^--^ 2 / ,
tg (y— yp

Br~~ sin^(<5p-f-yOcos(qp— qp') 'tg (95 + 9^0

Die Formeln (29a) unci (31a) stimmen iiberein mit Hrn. Gold-

H.^MMER^s Formeln (1. c. pag. 82 unci 84).

Die von ihm mit ft/, ^i.^', [i^' bezeichneten Grossen entsprechen

clen Grossen pv, qy, rv, wobei

_ 2;r /—

p

v =z — v— 1.

Auch in der vorliegenclen Theorie sincl p,'q, r Achsenprojectionen

eines in die Richtung der magnetisierenden Kraft fallenden Vectors,

welcher im Allgemeinen complex ist von der Form fe^^ und zwei

unabhángige Constanten /, á' enthalten wird.

Beide hángen theoretisch ausser von den Constanten cles Metalls,

den reálen Grossen q, g, r auch nocli von der Wellenlange ab,

schliessen claher Dispersion der sogenannten „Sissingli'sc}ien Pliase"

nicht aus. Sie sind im Problém als gegeben zu betrachten.

In einer Richtung gestattet die vorliegende Theorie noch eine

Erweiterung. Das Metali konnte durch Magnetisierung auch noch

doppelt brechend werden. In diesem Falle wáre es nicht gestattet,

statt der ciuadratischen Form/ zu schreiben Jc(a^~\-¥-\-c^). Eine

Erweiterung in diesem Sinne scheint jedoch vorderhand nicht von

Nothen zu sein, da die Theorie in ihrer jetzigen Form mit der Er-

fahrung hinlanglich iibereinstimmt.

Verlag der konig!. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Druck von Dr. Ed. Grégr Prag 1895,
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XX.

Zur Joacliimstlialschen Losiing des Normalen-

problems.

Von Prof, Carl Pelz in Graz.

Mit einem Holzschnitt.

(Vorgelegt den 19. April 1895.)

1. Die schone von Joachimsthal im 48. Bd. des „Journal fiir

die reine und angewandte Mathematik" gegebene Losung des Nor-

málenproblems der Kegelschnitte basirt bekanntlich auf den nacli-

stehenden zwei Theoremen : ^)

I. Die von einem Scheitel a eines Kegelschnittes 27 auf die an

denselben durch einen beliebigen Punkt p gezogenen Normalen ge-

fállten Senkrechten treffen den Kegelschnitt zum zweitenmale in

Punkten 1, 2, 3, 4, welclie auf einem Kreise C liegen.

II. Wenn man von demselben Scheitel a auf den Durchmesser

D des Punktes p die Senkrechte fállt, diese mit 2J in t zum Schnitt

bringt, so ist die Kegelschnittangente des Punktes t die gemein-

schaftliche Chordale des Kreises C und des durch a gehenden Scheitel-

kreises K.

Joachimsthal beniitzt bei seiner Losung ausser den beiden durch

das Theorem II. bestimmten Punkten d, d^ noch die Ordinate des

Mittelpunktes 7t des Kreises Q die er jedoch nicht construirt, son-

dern bloss durch eine Formel aus der fiir C aufgestellten Gleichung

bestimmt,

Im Sinne der Joachimsthalschen Losung haben sich spáter

andere Geometer mit derselben Aufgabe befasst und mehr oder

minder einfache Constructionen fiir die Bestimmung des Mittel-

punktes Tc des das Problém losenden Kreises C geliefert.-)

'j Siehe 1. c. Joachimsthal: „Sur la construction des normales qu'on peut.

ahaisser uu point donné sur une section conique complteraent décrite."

^) Vergleiche : J. A. Grunekt, „ÍJber die Aufgabe : Durch einen Punkt iií

Mathematisch-naturvvissenschaftliche CJasse. 189.0.
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2 XX. Carl Pelz:

An clie beiclen angeftihrten von Joachimsthal bewiesenen The-

oreme gleichfalls anknupfend, erlaube ich mir — unter der Voraus-

setzung, dass 2J eine Ellipse ist — auf eine Construction des Mittel-

punktes tc des Kreises C hinzuweisen, die mir infolge ihrer Einfach-

lieit einer Mittlieilung nicht unwerth zu sein sclieint.

2. Wir betrachten die Kreise C, welche den einzelnen Lagen

eines Punktes p der Ebene der Ellipse 2J im Sinne des Theor. I.

nnd zwar unter der Voraussetzung entsprechen, dass p einen Ellipsen-

durchmesser D durchláuft.

Selbstredend haben wir uns hiebei stets von demselben Ellipsen-

scheitel a (siehe die Figur) die Senkrechten auf die den einzelnen

Lagen des Punktes p zugehorigen Ellipsennormalen gefiillt zu denken.

Unter Beriicksichtigung des Theor. II. erkennen wir sofort, dass

bei der erwalmten Voraussetzung die Kreise C einem Kreisbiischel

der Ebene eines Kegelschnittes Normalen an denselben zu ziehen", Archiv der

Mathematik und Pliysik 43 Th. 1865.

L. Painvin, „Not sur la construction géométrique des normales á une

conique," Nouvelles Annales, 2 série, t. IX. 1870.

Edouard Ldcas „Problmes sur l'ellipse", und „Not sur la construction

des normales a Fellipse," Nouv. Anu. 2 série t. XV. 1876 und t. XX. 1880.
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Zur Joachimsthalschen Lósimg des Normalenproblems. 3

íingehoren werdeii, desseii Basispímkte d, c\ sich als Sclmittpunkte

der Ellipsentangente des Punktes t — wobei infolge II. a t normál

auf D zu fallen ist — mit dem durch a gelienden Scheitelkreise K
ergeben.

Die Mittelpunktsgerade des Biischels ist die von m auf c d^

gefállte Senkrecbte A und es entspricbt einem jeden Punkte p aut"

D ein einziger Puukt jt auf A? í^ls Mittelpunkt des zugehorigen das

Normalenproblem von p losenden Kreises C.

Umgekehrt ist dies aber nicht der Fall.

Denn betrachten wir zwei auf D liegende vom Ellipsenmittel-

punkte m gleichweit abstehende Punkte p, p^, so sind die Ellipsen-

normalen von p zu jenen von jp^ parallel und somit lost der dem

Punkte p zugeborige Kreis C, mit dem Mittelpunkte jt, das Normalen-

problem sowohl fiir p als auch fr p^.

Einem Punkte n von A entspricbt daher ein Punktepaar p, p^

auf D, aber einem Punkte p auf D nur ein einziger Punkt tt auf A-
Die Punktreihen A? D stehen also in ein — zwei — deutiger

Beziehung, oder sie sind ein — zwei — deutige Gebilde.^)

Wáhlen wir insbesondere m und den unendlich fernen Punkt

von D als Lagen des Punktes p, so gelangen wir zu dem Kesultate,

dass sich die beiden Pteihen A und D hier in reducirter Lage be-

finden, daher die Verbindungslinien entsprechender Punkte einen

Kegelschnitt it umhtillen werden, welcher, da er die unendlich ferne

Gerade seiner Ebene zur Tangente hat, eine Parabel sein muss.

Diese Parabel beriihrt den Tráger D der zweideutigen Reihe

in m, wáhrend jener A der eindeutigen Reihe hier ein Durchmesser

von R ist. Zur vollstándigen Bestimmung der Parabel geniigt also

noch eine Tangente. Um diese zu erhalten, betrachten wir den End-

punkt c des Durchmessers D als Lage des Punktes p. Fiir diesen

Punkt ist N eine von den vier durch ihn gehenden Ellipsennormalen

und hiedurch ein (dritter) Punkt g des dem Punkte c zugehorigen

Kreises C direct gegeben. g ist námlich der zweite Schnittpunkt der

von a auf N gefállten Senkrechten mit der Ellipse 2J und wir erhalten

denselben, indem wir (siehe die Figur) a^ g parallel zu m c ziehen.

Die Verbindungsgerade des Mittelpunktes y, des durch die drei

') Hier verweise ich auf Em, Weyk's verdienstvolle Schrift: „Theorie der

melirdeutigen geometrisclien Elementargebilde" Leipzig 1869, die zu den hervor-

ragendsten Leistungen dieses geiiialeu und in so vielfaclier Hinsicht bahnbre-

cbenden, uuvergesslicben Geometers gebort, dessen frliber hochst bedauerlicher

Tod im luteresse der geom. Forschung tief beklagt werden mass.
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4 XX. CarlPelz: Zur Joacliimstlialsclien Losung des Normalenproblems.

Punkte (ž, dj, g bestimmten Kreises, mit c ist eine Tangente der Pa-

rabel R. Ebenso y c^, wenn c^^ den zweiten Endpunkt des Durch-

messers D bezeichnet.

Wir erhalten nun den Mittelpunkt 7t des dem gegebenen Punkte

p (siehe die Fig.) zugehorigen und sein Normalenproblem — im

Joacbimsthalschen Sinne — losenden Kreises (7, indem wir von p
die zweite Tangente an R legen und diese mit m y zum Schnitt

bringen,

Dies geschieht am vortheilhaftesten' mit Hilfe des Satzes von

Brianchon, der insbesondere bei der nachstehenden Anordnung zu

einem einfachen Ergebnisse fiihrt. Wir bezeiclinen die gesuchte Tan-

gente mit 3, die y c mit 6, D und die unendlich ferne Gerade —
deren Beriihrungspunkte mit R wir kennen — jedoch mit 12,

45 respt.

Dann schneidefc die durch p parallel zw y c gezeichnete Gerade

die m y \m Brianchonschen Punkte B und die gesuchte Tangente 3

— d. h. ^ jr — ist durch p parallel zu 5 c zu ziehen,

3. Die Geraden 7 c, 7 c^, D und die unendlich ferne Gerade

sind vier harmonische Tangenten der Parabel R. Wir konnen also

die Parabeltangente p % auch erhalten, indem wir durch p eine Ge-

rade derart legen, dass die auf derselben durch die Parabeltangenten

y c^ y c^ begrenzte Strecke, den Punkt p zum Mittelpunkt hat.

leh unterlasse es auf die einfachen Constructionen, welche

dieser Gesichtspunkt fiir die Bestimmung des Mittelpunktes it des

Kreises C bietet, naher einzugehen und erlaube mir nur noch auf

eine interessante — hiemit im Zusammenhange stehende — Be-

ziehung hinzuweisen, die zwischen der hier mitgetheilten Construction

und jener besteht, welche H. J. Etienne Smith fiir den Mittelpunkt it

des Kreises C liefert.^)

Da die oberwáhnten vier Geraden vier harmonische Tangenten

der Parabel R sind, so wird die durch y zm p n gelegte Parallele

den Durchmesser B in g derart schneiden, dass c, c,
, _p, g vier harmo-

nische Punkte sind, g liegt also auf der Polare P des Punktes p be-

ziiglich der Ellipse 27 und man konnte umgekehrt p n erhalten,

indem man die Polare P von p mit B in q zum Schnitt bringt und

durch p die Parallele zm y q zieht. Es ist evident, dass unsere

Losung viel rascher zum Ziele fiihrt.

') In der Schrift: „Mémoire sur quelques problmes cubiques et biquadra-

tiques" F. Brioschi o. L. Ciiemona, Annali di Matematica, II. série, t. III.

Verlag der konjgl. bolím. Gcs(íjlsch;ill iler Wissenschaften. — ]Jniclc von Dr. Kil. Gigr Piag 1895.
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Pásmo IX.

t kídového útYaru v okolí ípu.
Nebuželské podolí.

Sepsal enk Zahálka v Roudnici.

S 1 tah. a 6 ohr, v textu.

(Pedloženo dne 19, dubna 1895.)

1. Pehled orograíických a geologických pomr Nebu-
želského podolí.

Po severní stran obce Nebužel vine se krátký, úzký ale hlu-

boký dl Nebuželský. Poíná u silnice Mšenské ve výši 300 m n. m.

a ústí v Kokoínském dlu u Kroužeckého mlýna (Kroužku) kde má
dno jeho výši 214 m n. m. Délku má 2*8 hm a smr ZSZ. V horní

polovici má dno spád 40°/oo: v dolní polovici 21'47oo- Celkový spád

je 30'77oo- Horní ást dlu sluje Kechov, stední Babina, dolní

Krouzechij (dl). Po pravé stran rozryt je tymi roklemi, z nichž

Rázkova jest nejvtší. Po levé stran pijímá 800 m dlouhou rokli,

soubžnou s Kekovém. Tato rokle spolu s Kekovém svírají pro-

táhlý úzký ostroh Klouek. Strán údolní jsou všude velmi píkré,

asto svislé; v horním oddlení dlu 30 m, v dolním až 50 m vy-

soké. Cesta z Nebužel do Kroužku je z ásti v levé stráni dlu pro-

sekána. Nad píkrými stránmi dlu jest spád povrchu zemského

mén píkrý, tak že se zde již role vzdlávati mohou, kdežto v pí-

krých stráních dlu jen les jest rozprosten. Po pravé stran Ke-
kova a Babiny zdvihá se vrch Nebužel do znané výše 330 m n. m.,

a z nho rozsáhlá vyhlídku se jeví do širšího okolí. Nad Kroužeckým

vynívá lesnatý kopec Stíbrník do výše 294 m n. m. Po levé stran

dlu dosahuje nejvtší výše 310 m (evangelický kostel) kopec, na

kterém obec Nebužely se rozkládá, menší výše 285 m dosahuje Vranov

T. mathematicko-pirodovídecká 1895, 1
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2 XXI. enk Zahálka

nad Kroužeckým, iníc protjšek Stíbrníku. Na západ omezuje po-

dolí naše Kokoínský dl, na východní stran velmi úrodná diluvialní

plá, kterou jde silnice do Živonína.

Podolí Nebuželské složeno jest hlavn z útvaru kídového a di-

luvialního, v menší míe z náplav alluvialních. Ve stráních dlu a

v obci Nebužely vycházejí vrstvy útvaru kídového na povrch;

v povlovnjších svazích vyšších a na pláních rozšíena je žlutá dilu-

vialní hlína, kterou obyvatelstvo zdejší ervenkou nazývá. Diluvialní

hlína jest tu dosti mocná. SV. od Nebužel, tam kde od silnice Mšenské
odbouje silnice na vrch Nebužel, má hlína mocnost 4 m. Na vrchu

Nebuželi kde úvoz až 5 w hluboko do diluvialní hlíny se zarývá a

pede jejího základu ješt nedosahuje, bude hlína nejmocnjší. Tu
a tam nalézti lze ve hlín známé cicváry. Pro velikou úrodnost svou,

i za let suchých, má zdejší hlína veliký význam pro hospodáství

polní. Z pásem útvaru kídového nalézáme v Nebuželském podolí ti

:

VIII., IX. a X. ást horní pásma VIII. vniká z Kokoínského dlu
až do Kroužeckého, avšak na krátko. Pásmo IX. zaujímá celý dl a

v Nebuželích i s pásmem X. se shledáváme. Pískovce kvádrové pásma

VIII. a IX. dodávají Nebuželskému dlu v Kroužeckém a v Babin
podobný romantický ráz jako v pilehlém dlu Kokoínském. Smrkový

les bují tu v písitých náplavech alluvialních na dn Kroužeckého,

hustý bor pokrývá slinitjší pdu mezi obma kvádrovci i nad nimi,

a po nejvyšších vrstvách vápnitých a písitých pásma IX. na Klouku

a v pilehlých roklích rozložen jest hlavn listnatý háj. V nkolika

lomech, pak pi cest z Nebužel do Kroužku a pi pšin z Kekova
na Klouek pístupny jsou znamenit vrstvy pásma IX. i s jeho zá-

kladem a patrem, tak že se tím doplní náš profil blízký z Bouova

do Nebužel (viz Pásmo IX. útv. k. v ok. ipu. — Jeníchovské po-

dolí.), kde pro mocnou pokrývku diluvialní nebyly všecky vrstvy

pásma IX. c. d. a X. pístupny.

Po stránce geotektonické je zde ta zvláštnost,, že smr a tím

i sklon hlubších vrstev zdejšího útvaru kídového nesouhlasí se sm-
rem i sklonem vrstev vyšších. Ustanovíme-li ku p. celkový sklon te-

mene souvrství 6. pásma IX. z trojúhelníka Babina (pi cest u Ne-

bužel), Kanina (pšina ve stráni záp. od obce), Kušálov (SZ. od Ži-

vonína), jehož vrcholy mají výšku: 273-92, 296, 255*15 m n. m.,

dostaneme sklon jimi. Ustanovíme-li však sklon temene souvrství d.

pásma IX. v téže krajin z trojúhelníka Podsenec (Nebužely), Kanina

(cesta západn od obce), Kušálov (SZ. od Živonína), jehož vrcholy

mají výšky: 293-4, 333.47, 287 m n. m., dostaneme sklon JJZ. Také
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míra sklonu není stejná. Tém souvrství IX. h. má sklon 25', tém
souvrství IX. d. 42', Ze píina nestejné míry sklonu spoívá v tom,

že vyšší souvrství zvlášt u pásma IX. stávají se mocnjší ku stran

SSV., bylo již v lánku o Éepínském podolí vyloženo.

2. Petrografie.

Porovnáme-li horniny jednotlivých pásem a souvrství jejich

v pilehlém Jeníchovském podolí s horninami tchže pásem a sou-

vrství v Nebuželském podolí, shledáváme, že jim zde ješt více pi-

bylo na složivu kemitopísitém. Celkem jsou tu v pásmu IX. tytéž

skoro horniny: slepence, kvádrové pískovce hrubozrnné neb drobno-

zrnné s chudým tmelem slinitým, kvádrové pískovce hrubozrnné giau-

konitické, hrubozrnné pískovce deskovité s vápnitým tmelem, jemno-

zrnné pískovce slinité, mén písité sliny a hrubozrnné písité sliny,

však dosti kemitých vápenc, místy velmi již písitých.

Slepenec objevuje se v nejvyšší poloze souvrství IX. h. a pi-

bylo mu na mocnosti tak, že již 2 m obnáší. Vystupuje ve kvádrech.

Jest bílý neb žlutavý. Zrna kemenná jsou oblá velikosti hrachu až

lískového oíšku a jsou stmelena menšími zrnky; mají barvu bílou,

žlutou, ervenou, šedou, tmavošedou, nkterá jsou irá. Pro nedostatek

slinitého tmele rozpadává se slepenec ten na povrchu snadno ve

hrubý písek.

Píshovec hruhozrnný kvádrový zaujímá ve vyšší ásti souvrství

IX. b. 10"75 m mocnosti. Jest šedý, místy do žlutá. Tmelu slinitého

má poídku, zvlášt pi povrchu. V pískovci tomto jsou charakteri-

stické konkrece, jimž hodláme zvláštní pozornost vnovati.

O limonitových soustedn slupkovitých konkrecích.

Ani v epínském ani v Jeníchovském podolí nenalezl jsem ve

kvádrovém pískovci souvrství IX. h. žádných konkrecí; teprve od

Nebužel poínaje objevují se v souvrství tomto, a ím dále na sever

do Polomených hor (Vysoiny Dubské) vnikáme, tím hojnji se obje-

vují, zárove však tvar svj kulovitý ve vrstviky mní. Konkrece Ne-

buželské jsou tvaru kulovitého, vejitého, ellipsoidického, bochníkovi-

tého, nkdy jsou dosti protáhlé. Povrch jejich (vlastn vnjší slupka)

jest kulovitý, neb vlnovitý. Veškerá základní hmota konkrece složena

jest úpln z téhož pískovce kvádrového jako jest pískovec okolní,

i ady hrubších zrnek kemenných, které naznaují vrstevnatost

1*
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V kvádrovém pískovci našem, procházejí nepetržit konkrecí. Pískovec

v konkreci má místy za tmel limonit; taková místa mají tvar sou-

stedných slupek. Slupky, t. j. pískovec s tmelem limonitovým jsou hndé
až tmavorudé velmi pevné u porovnání s ostatní pískovcovou hmotou

Limonitové soustedn slupkovité konkrece v prezech.

Obr. 1. až 4. Od Nebužel. Obr. 5. Od Bosyn. Obr. 6. Z Vidími.

Vesms v horní ásti souvrství h. pásma IX.

konkrece. Jedna ze slupek jest vnjší a tvoí povrch konkrece. Ta do-

dává konkreci její tvar. Ostatní slupky, jichž poet mže býti rozma-

nitý, jeden, dva, ti atd., jsou vnitní a postupn ku stedu menší

a menší. Prostední slupka svírá pískovcové jádro. Slupky mají

tloušku 1 až 5 mm zídka 10 mm. I jedna a táž slupka nemá tloušku

vždy stejnou. Mezi slupkami jest pískovec asto hndý neb žlutý,

nkdy ale šedý jako okolní pískovec. asto i jádro konkreke chová

pískovec zcela tak šedý neb zažloutlý jako okolní pískovec. Nkdy
má konkrece dv jádra i ti, kolem každého jádra vinou se pak sa-

mostatné soustedné slupky a když se tyto valn již k sob piblíží,

pak ponou teprve spolené slupky obalovati pedešlé, tak že na po-

vrchu nemáme tušení o více jádrech se samostatnými slupkami. Nkdy
jdou slupky rovnobžn soustedn za sebou, nkdy však, zvlášt
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blíže povrchu, dv za sebou následující slupky se i v nkterých bo-

dech dotknou aneb spolu splynou. Uil jsem se znáti tvar konkrecí

v cest z Nebužel do Kroužku proti Mazhouzu, kdež pi úprav cesty

mnoho konkrecí bylo vykopáno. Prezy nkterých uvádím na obr. 1.

až 4. Nkteré mly velikost pst, vtší díl jich ml velikost hlavy,

mnohé však dosahovaly 50 až 100 cm v prmru. V prezu pískov-

cové skály vidti jsou též prezy konkrecí a obyejn udržují se tam

ve smru vrstevnatosti. Nkde jsou jen nkolik cm od sebe vzdálené,

nkde jsou vzdálenjší.

2700 m od tohoto nalezišt ku SZ. a 500 m na východ od Bo-

syn nalézáme v Bosyské rokli, k Novému mlýnu vedoucí, též sou-

vrství IX. 6. V tamjším lomu na hrubozrnný kvádrový pískovec jsou

takové konkrece limonitové se soustednými slupkami jako v Nebu-

želském dlu. V nkteré stolici jsou v poloze rovnobžné s vrstev-

natosti, v nkteré jsou roztroušeny. Jest zde hojnost, konkrecí tchže

rozmr jako u Nebužel, avšak nalézáme tu nkteré daleko vtší

než-li 1 m. Jedna z konkrecí byla nkolik m dlouhá, nebo ást její

v lomu pístupná obnášela 2 m. Šíka její byla však pomrn malá

0"2 m. Prez této ásti konkrece znázoruje obr. 5. Jest rovnobžná

s vrstevnatosti. Má jednu vnjší slupku, tu a tam ješt jednu vnitní,

uzavenou neb neuzavenou. Jedna obloukovitá píka, kterou v pr-
ezu vidíme, rozdluje konkrecí na dv ásti.

Ješt severnji a sice 7 hm od Bosyského nalezišt, v obci

Vidími, opt setkáváme se s konkrecemi ve hrubozrnném kvádrovém

pískovci vyšší ásti souvrství IX. 6. vyplující stolici 2 m mocnou.

Kulovitou konkreci v tomto pískovci vidl jsem zídka. V záezu pí-

skovcovém na severním svahu obce pecházejí konkrece ve velmi

dlouhé vlnovit zprohýbané vrstviky, celkem rovnobžné s vrstevna-

tosti. Vrstviky tyto mají 1 neb 2 mm tloušky, místy až 20 mm a

mají barvu hndou. Pískovcová stolice, v níž vzí, jest žlutá. ást
její s limonitovými vrstvikami znázoruje náš obr. 6.

V pískovcových skalách mezi Jestebím a Doksy, ješt o 15 hm
severnji od Vidími, nalezl jsem ve vyšším kvádrovém pískovci vrstvy

limonitové až nkolik cm mocné. Také tyto vrstvy velmi pevné mly
za základ pískovec, a limonit barvy hndé tvoil tmel. Podobné vidl

jsem ve kvádrových pískovcích východn oo Vartenberka, u Hammr.
Nedaleko odtud uvádí je Krejí (v Archivu pro pír. výzk, ech. I.

Studie v ob. k. útv. v . str. 106.) u Svéboic a Val jakožto proužky

písité železné rudy hndé nkolik palc silné, z níž taveno železo

v bývalých pecích u Hamr a Strassdorfu. Nestudoval jsem ješt do-
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podrobná útvar kídový v krajin u Doks a Vartenberka, nemohu
tedy tvrditi, že by ony vrstvy limonitové náležely témuž souvrství

IX. h. jako u Vidími, Bosyné a Nebužel, pipomínám však, že Krejí

ve zmínné své práci na str. 106. poítá ony pískovce kvádrové,

v nichž se proužky písité železné rudy hndé objevují, ku vyšším

vrstvám píshovcú v oboru jeho Jizerských vrstev, což by odpovídalo

našemu souvrství IX. h.

Však již z onch tí naleziš u Nebužel, Bosyn a Vidími na

jevo vychází, že konkrece naše stávají se od Nebužel k severu, to

jest, ím blíže ku behu bývalého moe kídového pod Sudetami delší

a delší mníce se ve vrstvy z poátku slabší, pozdji mocnjší. Na
základ této okolnosti pokusím se vysvtliti vznik našich -soustedn

slupkovitých konkrecí ve kvádrovém pískovci souvrství IX. h.

Ml jsem již nkolikráte píležitost na to poukázati, že pásma

našeho útvaru kídového stávají se písitjší a hrubozrnnjší, ím dále

postupujeme od ipské vysoiny do Polomených hor (Dubské vyso-

iny). Z pedbžných studií, které jsem vykonal již v krajin Do-

kesské, Mimoské, Vartenberkské, Turnovské, shledávám, že ona pro-

mna petrograíická trvá až k úpatí Sudet. Z toho následuje, že vod-

stvot ekoucí ze Sudet a vlévající se do našeho oddílu kídového moe,
pinášelo sebou nerostný materiál, zejména kemenný, jímž Sudety

jak známo hojn jsou zásobeny, a je pirozeno, že blíže moského
behu tžší náplav se usazoval než-li dále od behu, smrem k Kipu.

Límonítový tmel našich vrstev a slupek konkrecí v oboru souvrství

IX. h. svdí, že tehdejší vody od Sudet k nám proudící, nasyceny

byly za dob usazování tohoto souvrství, mimo jiné sloueniny, hojným

vodnatým kysliníkem železitým. Týž co tžší slouenina usazoval se

ve vtším množství pi behu moském než-li dále od nho. Proto

pod Sudetami usadilo se obas zárove s pískem hrubým tolik vodna-

tého kysliníka železítého, že se stal vydatnou souástí kvádrového

pískovce, kdežto dále od Sudet, do krajiny u Bosyn, Nebužel a j.

již skrovnjší množství kysliníka onoho se dostalo a také byl jíž

rozptýlenjší ve vod. V témž stavu dostal se i do usazenin písitých

jež stejnomrn prostupoval. Když se pak u Vidími, zvlášt ale u Bo-

syn a Nebužel z vodnatého kysliníku železítého poaly pevné mine-

rální molekuly tvoiti, seskupily se tyto následkem molekulární pi-

tažlivosti okolo jednoho, dvou neb více stedobod aneb kolem stední

osy a tím se utvoily kulovité, vejité, ellipsoídické, protáhlé konkrece

o jednom i více stedech.
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Chci se ješt zmíniti o jiném zpsobu tvoení se konkrecí, jenž

zvlášt ve slinitýcli vrstvách našeho útvaru klidového velmi hojn se

vyskytuje. V jednom kusu písitého slinu pásma VIII. v Lipkovicích

nalezl jsem jednou vtší množství rozptýlených krychlí hndého li-

monitu. Patrn to byly pseudomorfosy po pyritu. Promna pyritu

v limonit aneb sádrovec jest v našem íitvaru kídovém velice hojná.

Limonitové krychle mly velikost až 1 mm^. Kolem tchto krychlí

byl písitý slin zdoben stídav svtle a tmav žlutými proužky sou-

stednými. Zde bylo patrno, že krychle pvodn pyritová zavdala che-

mickou svou promnou ve vodnatý kysliník železitý píinu k utvo-

ení se soustedn kruhovitých pásk. Kysliník ten putoval od stedo-

bodu krychlového na všecky strany i seskupil se v písitém slinu

v kulovitých pásmech (na prezu kruhovitých) práv tak jako se

rozptýlí inkoustová kapka v istém žiráku, pozstavujíc po vyschnutí

též soustedné proužky svtlejší a tmavší. — To je píklad v malém.

Ve vtší míe vytvoují se však soustedn svtlejší a tmavší pásko-

vité konkrece kolem spongií. Spongie, jako jsou Hexactinellidy aneb

Lithistidy, mly jak známo v našem útvaru kídovém pvodn kostru

kemiitou. Tato kostra však je zídka ješt zachována, obyejn byla

zamnna v kostru vápencovou aneb pyritovou. Pyrit spongií mní se

však u vtšího dílu našich spongií v limonit a pi této luebné

zmn putuje jako u pedešlého píkladu vodnatý kysliník železitý

od stedu a zbarví okolní písitý slin v podob soustedných svt-

lejších neb tmav žlutých kulovitých slupek. Již zámnou své kemi-

ité kostry v krystallinický pyrit, mní se nkdy kostra spongie valné.

Ješt více však pozbývá spongie tvaru své kostky, mni-li se tato

v limonit. Takovou spongii zídka kdy lze ješt uriti. Cím vtší

byly pyritové spongie, tím vtší povstanou konkrece a tím tlustší jsou

jejich slupky. ím kulatjšího tvaru byla spongie, tím pravidelnjší

kulatjší jsou konkrece. Slupky jejich dají se nkdy od sebe též od-

dliti. Dále od povrchu zemského, ve hlubší a erstvjší skále, bývá

sted konkrece, to jest limonitová spongie, dosti pevná a dá se po

rozbití konkrece vyjmouti. U konkrecí, které však jsou blíže povrchu,

trvati mže rozklad i limonitového stedu dále, tak že limonitový

sted se víc a více vytrácí, až povstanou uvnit dutiny, v nichž bývají

nkdy ješt zbytky limonitu v podob kousk neb prášku, který

chestí jestliže s konkrecí zatesem (chesivce). Velké množství po-

psaných konkrecí nalézáme v nejhlubší ásti slín našeho pásma III.

Jsou pro tuto polohu charakteristické a dají se z Roudnická a Libo-

chovicka pes Velvarsko, Slánsko až na Bílou Horu u Prahy sledo-
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váti. V menším množství a porznu nalézáme je v písitých slínech

pásma IV. a v téchže neb vápnitých slínech a jílech pásem vyšších.

Pískovec hruhosrnný hvádrový hryosoický s glaukonitem v nižší

ásti souvrství IX. d. vystupuje nápadn z holého povrchu strán jako

pi cest z Nebužel ku Kroužku aneb pi pšin z Kekova na

Klouek. Na povrchu mívá peckovité vypukliny, v nichž se obyejn
nalézá Lima multicostata. Má tmel vápnitý, v nmž jest dosti glauko-

nitu a ten dodává erstvému pískovci barvu zelenavou. Na povrchu

je pískovec šedý neb zažloutlý a tmel jeho dosti vyloužený. Zrnka

kemenná dosahují velikosti hrachu. Na opršelém povrchu vidti jest

velké množství Bryozoí. Pi cest z Bouova do Nebužel vidli jsme

pískovec ten ješt deskovitý v mocnosti 2*9 m (Pásmo IX, Souv. 1,

2, 3. Jeníchovské podolí). V Kušálov vystupuje kvádrovit v moc-

nosti .3 m (Pásmo IX. souv. 1. tamtéž). Pi pšin v Kekov roz-

padává se spodní ást jeho ve vrstvy 10 až 40 cm silné a úhrnná

mocnost jeho jest 2"8 w, pi cest Nebuželské ke Kroužku je kvá-

drovitý o mocnosti 2 m.

Pískovec drobnosmný deskovitý hryozoický rozšíen je v horní

ásti souvrství IX, d. Má tmel vápnitý neb slinitý a dosti glaukonitu.

Promnou glaukonitu ve vodnatý kysliník železitý, stává se pískovec

ten pi povrchu žlutý pak rezavý. Vylouží-li se i tmel jeho, rozpa-

dává se v drobnozrnný písek. V okolí Nebužel, zejména na Klouku
a pi Mšenské silnici, kde pískovec ten nejvyšší polohu zaujímá, bývá

místy až do hloubky 2 m více mén v drobné kousky a v písek

barvy rezavé rozpadlý a vybírá se pro domácí potebu. Tento

rezavý pískovec a písek, plný bryozoí, jest pro nejvyšší ást souvrství

IX. d. velmi charakteristický. Z hloubky vykopaný pískovec ten je

blavý a iní týž dojem jako písitý vápenec z blízké Kaniny. Zrna

kemenná až po velikost máku jsou velmi hojná. ideji objevují

se zrnka až do velikosti hrachu. Jsou okulacená barvy nejvíce šedé

zídka bílé, zaervenalé, tmavošedé. ídká ale význaná pro tyto

pískovce jsou zrnka zelenavá dosti hrubá. V pískovci tom objevují

se pevnjší vrstviky aneb pecky blavého zídka šedého neb modra-

vého vápence. Podobné pecky aneb nepravidelné partie vidli jsme

v nejvyšší ásti souvrství d. pod Hostínem. (Pásmo IX. v epínském
podolí). Jednou nalezl jsem v pískovci na Klouku limonitovou pecku

prostoupenou kemennými zrnky téhož pískovce.
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Pískovec drobnosrnný kvádrový zaujímá spodní ást souvrství h.

Má chudý slinitý tmel, tak že se snadno na povrchu rozpadává a

porostem lesním zakryt bývá. Má obyejn barvu žlutou, místy šedou.

Nkde se rozdluje pi povrchu v silnjší desky, obyejn však jed-

notlivé partie jeho v menších kvádrech vystupují.

Pískovec liruhosrnný slinitý vystupuje v pevnjší stolici sou-

vrství IX. c. 6. u cesty Nebuželské ; má mocnost l'ám, barvu šedou.

Stolice tato je pro krajinu naši dosti význanou. V Kekov jsou

v souvrství c mnohé vrstvy z tohoto pískovce složené.

Pískovec jemnosrnný slinitý deskovifý vládne v souvrství a. Dále

od povrchu v erstvém lomu jako ku p. pod Mazhouzem, tvoí pevné

mocné stolice, z nichž nkterá je až 2 m mocná. Zde má barvu b-
lavou. Pi povrchu však, kde ode dávna vlivm povtrnosti byl pod-

roben, jest kehký, šedý neb zažloutlý, v desky rozpadlý. iní dojem

písitých slinil. Dobrým je kamenem stavebním spolu s kemitým vá-

pencem, s nímž se stídá. Místy je drobnozrnný.

Písitý slin hrubozrnný barvy šedé neb žlutavé je v souvrství

c. z ásti i v íZ. Na východ pechází ve hrubozrnné pískovce.

Písitý slin nalézáme v souvrství c. Jest šedý neb žlutavý.

Stídá se místy s kemitým vápencem. Pískovec jemnozrnný slinitý

v souvrství a. iní pechod z písitého slinu do jmenovaného pískovce.

Úhrnná mocnost písitých slín v souvrství c. obnáší sotva 5 m. Uvá-

žíme-li, jak velkou mocnost mly písité sliny v pásmu IX. v Repín-

ském podolí a jak rozšíeny byly v souvrstvích pásma tohoto, kdežto

v Nebuželském dlu jich po skrovnu, shledáváme jakou zmnu petro-

graíickou pásmo IX. nabylo. Na míst písitých slín máme tu roz-

manitého druhu pískovce.

Kemitý vápenec jest i zde dosti rozšíenou horninou, hlavn

v souvrství a a c, mén v d. Jest zídka modravý, obyejn šedý.

ím více má vápence, tím je svtlejší, blejší. Nkdy má makrosko-

pická zrnka kemene, a ten nazývati chceme písitým vápencem.

V souvrství d jsou hojné laviky bílé místy pecky neb nepravidelné

partie písitého vápence.

3. Stratigrafie.

Chceme-li vymeziti urit pásmo IX. v Nebuželském podolí,

teba abychom zjistili i zde jeho základ a patro a pak pistoupíme

teprve ku jednotlivým souvrstvím jeho.
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O základu pásma IX.

Když jsme pojednávali o základu pásma IX. v Éepínském po-

dolí, vyšli jsme z dlu Kokoínského u Hledseb a stopovali jsme

pásmo VIII. jakoUo základ pásma IX, do epínského dlu. Tak

clicem uiniti i pi Nebuželském dlu. Kvádrový pískovec horní ásti

pásma VIII. jest velmi význaným horizontem v Kokoinském dlu,

ponvadž v holých, strmých, mocných kvádrech vystupuje. U Vystr-

kova zaujímá ješt vyšší polohu ve stráni, tak že pod ním v Hled-

sebí ješt pásmo VII. odkrýváme. (Pásmo VIL a VIII. útv. k. v ok.

. Profil obr. 35.) Ve Lhotce však již pásmo VIL pod dnem dlu

se nalézá a pásmo VIII. tvoí zde již úpatí strán. Od Lhotky sle-

dovati mužem pak kvádrovce pásma VIII. po obou stranách dlu pes

Štampach ke Kroužku, kdež vchází do Kroužeckého, t. j. do dolního

oddílu Nebuželského dlu. Pi samm ústí proti Kroužku zaujímá

kvádrový pískovec polohu mezi 214 m (dnem) a asi 237*5 m n. m.

v mocnosti 23*5 m. Svrchní ást jeho je lesním porostem ukryta,

kdežto spodní ást tvoí holé, svislé stny v mohutné pilíe rozd-

lené. Povrch pískovce toho rozhlodán jest nesetnými dlky, takže

vypadá jako voštiny. Prez jeho jest tento:

Les pokrývající vyšší polohu kvádrovce pásma VIII. as 226-6 m n. m.

^ ^ 15. Pískovec drobnozrnný kvádrový šedý neb zažloutlý .... 2*85 i

'30^ 4. Hrubozrnná vrstvika kvádrového pískovce 0-10 až ... . 0'15 I g
PhoK .| 3. Pískovec drobnozrnný kvádrový šedý neb zažloutlý .... 3'50 >

'-p

^n'S^ i
2. Vrstvika kvádrovce tu a tam s hnízdy hrubých zrn . . . Q-IO ^

^ a i 1. Pískovec drobnozrnný kvádrový šedý neb zažloutlý .... 6-00

Dno dlu Kroužeckého pi ústí do dlu Kokoínského 214 m n. m.

Vyšší pískovec kvádrový odkryt je dobe v lomu pod Stíbr-

níkem nedaleko od ústí.

Ssutiny pi vrcholu lomu v lese.

ts S^ co

2 aJÍLPnSn
\

^ >

4. Pískovec kvádrový bílý nahoe hrubozrnný, hloubš drobno-
zrnný, dlí se v mocné stolice. Na povrchu tém bez
tmele. Proto' sypký. Láme se ku stavb 6-5

3. Pískovec jemnozrnný drobivý žlutavý. Vrstvika tato odd-
lena je od hoejšího pískovce adou limonitových konkrecí

(^

hndých, tvrdých blízko sebe položených 0"2 <

2. Poloha hnízd slepencových ve kvádrovci jako 1., jichž zrna
kemenná mají barvu bílou, šedou, ervenou aneb jsou irá.
Mocnost jejich 0-05 až 0-1

1. Pískovec lívádrový hílý tém bez tmele. Sypký 3*2

Dno lomu.

Kvádrový pískovec tvoící úpatí Kroužeckého, schyluje se vždy

víc a více ke dnu údolnímu ím dále od Kokoínského dlu se vzdá-
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lujeme a to proto, že v tomto smru JV. vrstvy ponkud zapadají

(není to však sklon vrstev) a pak proto, že dno dosti mocn pi
sklonu 21"47oo vystupuje. Sotva 1 hm od Kokoínského dlu, západn

od Studánky, nalezneme již nejvyšší polohu kvádrovce pásma VIII.

v podob hrubozrnného pískovce pi dn dlu
;
jeho výška nadmoská

jest as o 1 m nižší než-li u Kroužku. Zde vidíme pikládati se na

pásmo VIII. nejhlubší vrstvy pásma IX. totiž deskovité slinité jemno-

zrnné pískovce. V tchto vrstvách nadržuje se voda v zdejší Studánce

i za nejvtšího sucha.

Na zkamenliny jest kvádrový pískovec velmi chudý a jedin

Lima multicostata

vyskytuje se zídka v pískovci vrstvy 4. posledn uvedeného profdu.

O patru pásma IX.

V celém okolí ipském tvoilo pásmo X. patro pásma IX. Tam
kde pístupny byly nejnižší vrstvy pásma X. pikládající se na nej-

vyšší vrstvy pásma IX., tam shledány v nich vždy ony tmavozelené

glaukonitické zkamenliny spongií a gastropod u veliké hojnosti. Tak

jest i zde. V Podseneckém kalu u Podsence, t. j. pi SZ. okraji Ne-

bužel, podailo se mi nalézti nejnižší souvrství a. pásma X. Kal sám,

který sloužíval díve co nádržka vodní pro bývalou zdejší cihelnu a

do nhož se posud voda po deštích ze strání stahuje, založen jest

v nejvyšší vrstv pásma IX. Hned vedle kalu odkryto je pak kopáním

souvrství Xa. Jest to vápnitý slin glaukonitický barvy šedé. Pi po-

vrchu jest úpln v jíl rozpadlý. Je mastný a nadržuje vodu. Tu a

tam má hrubší zrno kemene a zvlášt zelenavá zrnka jsou chara-

kteristická. Všude vyskytuje se v nm velké množství zkamenlin,

v nichž pevládají úlomky spongií. Mocnost souvrství X. a. obnáší tu

asi 1 m. Chaloupky Podsenecké leží práv na souvrství Xa. ješt.

Nad souvrstvím a spoívají pi silnici v Podsenci modravé vápnité

sliny pi povrchu v jíl rozpadlé, vodu nadržující, a teprve nad stu-

dánkou vychází mezi rozpadlými modravými vápnitými sliny též pev-

njší lavice na povrch. Tato souvrství odpovídají souvrstvím 6 a c

hranici však mezi nimi vésti nelze. Blíže k návsi pi téže silnici vy-

chází pevná lavice bílého slinitého vápence (kidláku), který náleží

již ku souvrství íž. a k témuž náleží i vyšší vrstvy blavého slinitého

vápence, který pi povrchu obyejn je rozpadlý. Sled jednotlivých

souvrství a vrstev podle silnice od Podsence ku katolickému kostelu

v Nebuželích s píslušnou mocností, i výškou nadmoskou jest tento

:
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12 XXI. enk Zahálka

Katolický kostel v Nebuželích. 307 m n. m.

o

í 6. Blavé rozpadlé vápnité sliny mkké stídají se s pevným \

I
slinitým vápencem bílým 2-5 >'?'

\ 5. Pevná lavice bílého slinitého vápence 0*3 j''^

4. Modravé mkké vápnité sliny na povrchu rozpadlé .... 0*3

3. Pevná lavice modrého slinitého vápence 0*2

2. Souvrství modravých mkkých vápnitých slín na povrchu
v mastný jíl rozpadlé. Nadržují vodu 5*3

Studánka. ^ó

1. Souvrství modravých mkkýcn vápnitých slín. Na povrchu
v mastný jíl rozpadlé. Nadržují vodu 4*0

Podsenec.

{Vápnitý slin glaukonitický šedý na povrchu v mastný vodu na- ) .

držující jíl rozpadlý. Tu a tam s hrubším zrnem kemene. j

Pásmo IX. Souv. d. Vrstva 3. — Podsenecký kal. — 293*4 m n. m.

Že dále od povrchu má pásmo X. pevnjší, zachovalejší lavice

než-li na povrchu zemském, o tom svdí prez vrstev jeho ve

studni katolické školy, jak mi jej laskav sdlil pan Josef Kalita, í-

dicí uitel v Nebuželích. (Roku 1889. byla studna vykopána).

As 307 m n. m.

Ornice n-3 m.

Diluvium. Žlutá hlína zvaná ervenka 0-2 on

X

p-(

11. Slinitý vápenec kidlák 1*0

10. Vápnitý slin rozpadlý v jíl • 1-0

9. Vápnitý slin pevný 0*6

8. Vápnitý slin rozpadlý v jíl 0'6

7. Vápnitý slin pevný modravý 0"45

Š < 6. Vápnitý slin rozpadlý v jíl 0*2

5. Vápnitý slin pevný modravý 0*45

4. Vápnitý slin rozpadlý v jíl 0'12

3. Vápnitý slin pevný modravý 0*5

2. Vápnitý slin rozdrobený ,
0'2

1. Vápnitý slin pevný modravý 0'38

as 301 m n. ra.

Srovnáme-li vrstvu 1. tohoto prezu, v níž voda se objevila,

s vrstvami profilu pedešlého podle výšky nadmoské, shledáme, že

spadá do oboru souvrství {h. — c). 2. které také vodu nadržuje a

v nmž studánka pi silnici se nalézá.

V souvrství X. a. nalézají se tyto zkamenliny:

Natica vulgaris Reuss [g] (vh)

Trochus Engelhardti Gein. [g] (vh)

Aporhais Reussi Gein. sp. [g] (h)

Mitra Romeri Orb. [g] (z)

Area subglabra Orb. [g] (vh)

Spondylus spinosus Goldf. [v] (z)

Magas Geinitzii Schlonb. [v] (vz)
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Pásmo IX. útvaru kidového v okolí ipu. 13

Ventriculites angustatus Rom. [g] (h)

Spongií úlomky, [g] (vh).

V X. (& — c) u samé studánky, tedy v nejhlubší poloze jest

Terebratula semiglobosa Sow. (z).

Výplak vrstvy této u samé studánky obsahuje:

Spongií jehlice (vh)

Nodosaria Zippei Reuss (vz)

Nodosaria annulata Reuss (z)

Cristellaria rotulata Orb. (z)

Textilana globulosa Reuss (vh)

Globigerina cretacea Orb. (vh).

Z téhož souvi'ství ale ponkud z vyšších vrstev pochází zkame-

nliny, jež pi kopání studny nalezl pan Kalita, ídící uitel v Nebu-

želích ve vrstv 3. (viz pedešlý prez studny).

Lepidenteron longissimum Fr. (vz)

Inoceramus Cuvieri Sow.? (vh)

Pecten ?

Micraster cor testudinarium Goldf. (h)

Micraster breviporus Ag?

Malá ježovka neuritelná (z) -

Cidaris subvesiculosa Orb. (vz)

Pleurostoma bohemicum Zittel

Ámorphospongia globosa v. Hag. sp.

Abies minor Vel. (z)

Sequoia Reichenbachi Gein. sp.

V kidláku X. d. objevuje se:

Páte ještrky ').

Inoceramus Cuvieri Sow.?

Micraster cor testudinarium Goldf.

Sequoia Reichenbachi Gein. sp.

Chondrites.

Fric shledal, že slinitý vápenec souvrství X. d. v blízkých Ste-

mách obsahuje pod drobnohledem neobyejn mnoho zrnek kemen-
ných. Totéž shledal jsem i pi vápnitých slínech (b — c) 2 n Nebu-

želích. Slinité vápence nejeví na povrchu svém žádných zrnek

kemenných; otou-li se však kartáem ve vod, tu pak zrnka ke-

menná spíše se objeví. Mnohem vtší množství objeví se zrn ke-

menných, rozmoíme-li horninu ve vod a vyplákneme usazeninu.

^) Dle úsudku Waagenových a Tellerových.
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14 XXI. Cenék Zahálka

Z toho vychází, že i pásmo X. pibírá ve všech svých souvrstvích

zrn kemenných smrem z ipské vysoiny do Polomených hor. Že

pak pibývání zrn kemenných trvá dále smrem k úpatí Sudet, o tom

jsem se pesvdil ve vrstvách pásma X. na úpatí znlcového Ta-

chova hned za východním okrajem obce stejnojmenné, kde sliny tyto

již velmi jsou písitý.

O souvrstvích pásma IX.

Omezivše si pásmo IX. jeho základem i patrem, pistupme

k jeho rozlenní jako v Repínském a Jeníchovském podolí. I zde

shledáváme všecka tyi souvrství z dola nahoru: a, b, c, d.

Souvrství a. na pásmo VIII. se pikládající, stalo se písi-

tjším o nco , než-li v sousedním Jeníchovském a epínském
dlu. Jeho písité sliny deskovité urujem tu již co velmi slinité

jemnozrnné pískovce deskovité, iní ale týž dojem, jako ony písité

sliny. I zde vloženy jsou do souvrství a význané pro to souvrství

pevné lavice kemitého vápence. Kemitý vápenec ten jest bohatší

jemnými kemitými zrnky než-li pi ústí epínského dlu. Pi cest

z Kroužku do Nebužel zaujímá souvrství a. výšku nadmoskou od

2o6'5 m až do 251*17 m. Rozdíl tchto výšek obnáší 14'67 m. íslo

toto se od pravé mocnosti nebude mnoho lišiti.

Souvrství b. má jako v Jeníchovském dlu nejvýše nápadnou

vrstvu slepencovou, která tu 2 m mocnosti dosahuje a pod ní hru-

bozrnný kvádrový pískovec, který tu již pes 10 m mocnosti má.

Spodní ás souvrství b. poíná tu a tam již vystupovati v kvádrech,

což jsme v Repínském, ani v Jeníchovském dlu ješt nevidli. Jen

v nejhlubší ásti, kde se pikládá ku souvrství a., tam se pi po-

vrchu též v desky tlustší rozpadává. V lomu pod Mazhouzem v Ba-

bin, kde se hlavn vrstvy souvrství a ku stavb lámou, tam je

vidti, že i nejhlubší vrstva pískovce b. 0*9 m mocnost ma. Pískovec

ten je drobnjšího zrna než-li vyšší a obnáší též as 10 m mocnosti.

Pi cest zmínné zaujímá souvrství b. výšku nadmoskou od 251*17

m do 273"92 m. Rozdíl výšek tch obnáší 22" 75 m a taková bude

i mocnost souvrství.

Souvrství c. vymezili jsme v Kušálov u Zivonína (Pásmo IX.

v Jeníchovském dlu) mezi kvádrovcem b. a kvádrovcem bryozoickým

d. (IX. d. 1.). V Bundolu nalezli jsme též kvádrovec bryozoický (IX.

d, 1. 2, 3.). Tam byl dosti glaukonitický. Rovnž v Nebuželském po-

dolí vystupuje nápadn z povrchu. Jest aké dosti glaukonitický

a bryozoický. (IX. d. 1. pi cest Nebuželské, IX. d. 1.— 6. v Ke-
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kov). Od souvrství h. i d. liší se vrstvy c. jemnjšími horninami.

Jest zde dosti písitých slín jemných i hrubých s kemitými vá-

penci i slinitých pískovc. K východu stávají se však vrstvy jeho

nápadn písitjší, tak že v Kekov jsme nazvali polohy písitých

slín lépe slinitými pískovci. V hoejší ásti souvrství c nalézáme tu

tutéž stolici pískovcovou jako v Kušálov u Živonína. Jesti IXc. 6.

v cest Nebuželské =: IXc 12. v Kekov =: IXc. 8. v Kušálov
u Živonína = Spodní pevné hornin vrstev 4. pod Chorouškami,

u Frice, Jizerské vrstvy str. 27. Výkr. . 17. Jak v pedu uvedeno,

má tém sovvrství h sklon jižní ; smuje tedy od západu k východu.

Protože Kekov leží od tém souvrství h u cesty Nebuželské na JV.,

proto nalézáme tém souvrství h ili nejhlubší polohu souvrství c

v Kekov o nco níže. Zaujímá souvrství c u cesty Nebuželské nad-

moskou výšku od 273'92 m až po 286'2 w, v Kekov od 273 m
až po 290'2 m. Rozdíl výšek, který se mocnosti podobá, obnáší

v prvém pípad 12*28 m, v druhém pípad 17'2 m. Pibývá moc-

nosti i ve smru SSV. a rovnž sklonu smru JJZ., což zvlášt pi
souvrství d. v pedu naznaeno.

Souvrství d zaujímá nejvyšší polohu v pásmu IX. Poíná zmí-

nným již kvádrovcem bryozoickým a koní u souvrství X. a. (v Pod-

senci). Mimo nejbližší okolí obce Nebužel, není jinde pásmo X. nad

pásmem IX. zachováno. Avšak význané pískovce s tmelem slinitým

neb vápnitým, které se na povrchu po vypláknutí tmelu rozpadávají

v rezavé kousky a písek, pak význané pomry palaeontologické cha-

rakterisují dostaten nejvyšší polohu pásma IX. nejen zde, ale

i v širším okolí zdejším, jak jsme již v okolí Živonína dokázali.

(Pásmo IX. Podolí Jeníchovské.) Souvrství d. zaujímá u Nebuželské

cesty výšku nadmoskou od 286*2 m až po 293*4 m, na Klouku
(v Kekov) od 290*2 m až po 301 m. Rozdíly výšek v prvém pí-

pad obnáší 7*2 m, v druhém 10*8 m: ísla ta jsou v souhlasu se

vzrstem mocnosti ku SSV. a se sklonem ku JJZ.

Souvrství a. rozšíeno je hlavn v Kroužeckém a Babin mezi

kvádrovci pásma VIII. á souvrstvím IX. h. Blíže Kroužku jest vy-

soko nade dnem údolním, ím dále ke Studánce tím více se však

blíží po obou stranách ke dnu. V Babin již jen horní ást jeho nade

dnem se nalézá a ped Kloukem již se ztrácí pode dnem dlu nej-

vyšší poloha. V Kroužeckém jest souvrství a lesem borovým porostlé.

Snadno se však dá na nkterých píkejších polohách odkrýti aneb

se výchozy svými samo prozrazuje. Souvrství h. nejvtšího místa za-

ujímá v našem dlu i dodává mu malebný ráz. Holé kvádry jeho
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vycházejí všude na povrch. Kdo cestuje z Kokoínského dlu po

cest do Nebužel ani nemá tušení o mohutných kvádrovcích, jež les

Stíbrníka a Vranova v sob skrývá a teprve u Studánky blíží se

kvádrovce blíže ke dnu údolnímu. V Babin tvoí kvádrovce velmi

pknou skupinu skalní, která sluje pípadným jménem staroeským

„Mazhouz". Však pro mocný výstup dna údolního blíží se i tyto

kvádrovce blíž a blíže ke dnu údolnímu, takže ped pšinou vedoucí

z obce Nebužel do Kekova, po obou stranách Klouku, ztrácí se

kvádrovec již pode dnem. Nad souvrstvím h. není povrch již tak ve-

lice píkrý a tam má své místo souvrství c. a d. Po pravé i levé

stráni pokryta jsou ob souvrství hustým lesem a souvrství d. i žlut-

nicí diluvialní. Proto však na nkolika místech jsou souvrství ta

z ásti neb zcela odkryta. Nejpounjší místa v tom ohledu jsou opt
cesta Nebuželská pod Podsencí a pšina v Kekov.

V následujícím profilu zhotoveném dle cesty z Kroužeckého až

ku Podsenci poznáme nejlépe složení pásma IX. i jeho polohu ku

pásmu VIII. a X. (Obr. 51.).

Pásmo X.^) poíná od Podseneckého kalu . . . .- 293*4 m n. m.

dS

3. Pískovec slinitý drobnozrnný deskovitý, šedý, žlutý neb re-

zavý, bryozoický . 3*20

2. Písitý slin hrubozrnný šedý neb zažloutlý s pevnjšími la-

vikami nebo peckami blavého neb modravého hrubo-
zrnného kemitého vápence, který pechází nkdy ve sli-

nitý pískovec 2*00 >

1. Pískovec kvádrovfi hrubozrnný biyozoický zelenavý neb blavý
na povrchu šedý neb zažloutlý. Na povrchu chudý váp-
nitý tmel. Jest glaukonitický. Ze zvtralého povrchu pí-

skovce vynívají pevnjší pecky, které mívají v sobe Limu
multicostatu. Na opršelém povrchu velmi mnoho brjfozoí 2-00_ . —_—

^

286-2

8. Pískovec slinitý v pevných vrstvách blavý neb šedý, stídá
se s pevnými lavicemi šedého neb modravého kemitého
vápence s hnízdy slinitého pískovce 0*35

7. Velm písité slínyi šedé s pevnými vrstvikami šedého ke-
mitého vápence • 1"30

6. Hrubozrnný pískovec slinitý na povrchu rozdrobený. Nápadná
stolice 1*40

5. Písité sliny šedé neb žlutavé stídají se s pevnými ás do
10 cm mocnými lavicemi kemitého vápence barvy modravé
neb šedé 3*32

4. Hrubozrnný písitý slin šedý stídá se s etnými pevnými
as 10 cm mocnými lavicemi šedého kemitého vápence.
Kemitý vápenec mívá nkdy modravé skvrny a hrubá zrna
kemenná 4-06

3. Hrubozrnný písitý slin šedý deskovitý s blejšími Fucoidy 1-04

2. Pískovec hrubozrnný bílý neb zažloutlý plný Fucoid jak
prst silných 0'15

1. Velmi písitý slin šedý po zvtrání žlutavý. Má zrnka ke-
menná zvlášt blíže vrstvy 2. jak hrách velká. Je tence

deskovitý a kehký 0'6G
j—. \ . 273-92 —

—

—
') Souvrství pásma X. popsali jsme již odtud až ku kostelu katolickému v Nebuželích.
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6. Slepenec kvádrový bílý neh žlutavý, drobivý. Zrna kemene
velikostí bráchu až lískového oíšku stmelena menšími
zrnky kemene . • , 2*0

5. Pískovec kvádrový hrubozrnný šedý neb žlutý s chudým
tmelem slinitým s pevnými limonitovými konkrecemi . . . á-TS

-1. Pískovec kvádrový hrubozrnný šedý neb zažloutlý s chudým
tmelem slinitým. Na povrchu voštinovitý . . . ^ 2*0

3. Pískovec kvádrový ponkud hrubozrnný šedý místy do
žlutá s chudým tmelem. V nejvyšší ásti jeho asi 1 m
mocné vystupují limonitové konkrece. Povrch pískovce
voštinovitý 6-0

(Souvrství 3. až G. vystupují v mohutných souvislých pilíích
ve stnách údolních na povrch jsouce v menší vodorovné
kvádry oddlené).

2. Pískovec kvádrový drobnozrnný žlutý, chudý tmelem, sypký 3*0

1. Pískovec zídka kvádrový, obyejn deskovitý, rezavj^, žlutý

neb šedý a na povrchu tém bez tmele, sypký . . .7*0
(Souvrství 1. a 2. jen tu a tam v holých kvádrech z povrchu

vynívá). — — 251-17 —~ _ .

( Pískovce deskovité jemnozrnné, zídka drobnozrnné, velmi sli- \

I uité, blavé neb zažloutlé, kehké. Stídají se s pevnými lavi- I o
""\ cemi šedého velmi kemitého vápence. V erstvém lom splý- \j^

\ vají vrstvy pískovc i vápenc ve stolice až 2 m rocné • . . j

Pásmo VIII. Kvádrový pískovec hrubozrnný západn od Studánky. 236-5 m n. m.

Velmi pkn odkryto jest souvrství c. a d. pi pšin z Ke-
kova na Klouek:

Klouek. Les. 301 m n. m

y.

-A

d.

í 11. Pískovec deskovitý bryozoický drobnozrnný na povrchu rezavý
v písek rozpadlý, dále od povrchu žlutý. Zcela erstvý je

šedý neb blavý a má vápencový tmel. Obsahuje hnízda pís-

itého blavého vápence 2-0

10. Pískovec deskovitý drobnozrnný na povrchu rezavý až v písek
rozpadlý, dále od povrchu žlutý. erstvý je šedý s vápencovým
tmelem. Má též hnízda písitého blavého vápence .... 3-0

9. Pískovec vápnitý bryozoický šedý, stídá se s blavými vápni-

tjšími vrstvikami téhož pískovce. (Na protjší stráni pi téže

pšin splývá toto souvrství s hlubším 8. v jednu stolici 2 m
mocnou) 1-0

8. Pískovec vápnitý zažloutlý neb šedý na povrchu rozpadlý s pev-
njšími vrstvikami blavého neb modravého vápence písitého 1-0

7. Pískovec vápnitý zažloutlý neb šedý na povrchu rozpadlý s 5

vrstvikami blavého vápence, který má hojn hrubýcla zrn
kemene a podobá se místy hrubozrnnému písitému slinu . . 1-0

6. Pískovec hvádrov{i Ju-uhozrnný hryozoický s chudým váp.

tmelem šedý neb žlutavý 1-2

5. Pískovec kvádrový hruhozrnníi bryozoický s chudým tmelem
šedý a zelenavý, glaukonitický. Má povrch peckovitý ... 0*4

4. Pískovec vápnitý hrubozrnný hryozoický šedý 0-2

3. Pískovec hrubozrnný s chudým vápnitým tmelem zažloutlý

neb šedý, bryozoický 0-1

2. Pískovce vápnitého hrubozrnného šedého vrstvy. Bryozoický 0-7

1. Pískovec drobnozrnný bryozoický zažloutlý šedý, dále od po-
vrchu zelenavý 0-2

290-2

T. matbematicko-prirodovdecká. 1895.
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18. Pískovec slinitý šedý neb zažloutlý 0*3

17. Lavika pevnjšího blavého vápence slinitého. Má místy
tolik písku, že pechází ve slinitý pískovec 0*1

16. Vrstva jako 18 0-2

15. Vrstva jako 17 0-1
J-?^

14. Vrstvy jako 18 • 0-3 '^^

13. Shnité pískovce hrubozrnné šedé místy velmi písitým slí-

nm podobné; obsahují vrstviky blavého vápence písi-
tého 1-3

12. Pískovec Jcemitý velmi pevný s chudým slin. tmelem šedý a
žlutavý 1*0

11. Týž pískovec jako 9 0-3

10. Kemitý vápenec. Blavá lavika 0*1 >í

9. Šedý slinitý pískovec •
. 0-6

8. Pískovec kemitý, šedý, zelenavý. Místy sUnitý. Velmi pevný . 1-0

7. Pískovec hrubozrnný slinitý až velmi slinitý šedý. Vtráním se-

žloutne a konen zrezaví. Tmel jeho na povrchu snadno se

vylouží . . . • 1*0

6. Pískovce hrubozrnné slinité šedé 1*0

6. Pískovce velmi slinité, slinité, neb chudé tmelem, šedé neb žlu-

tavé 1-0

4. Pískovce hrubozrnné velmi slinité. šedé 1-0

3. Pískovec kemitý s chudým slin. tmelem. Velmi pevný, šedý . 0*1

2. Pískovec hrubozrnný velmi slinitý šedý 0-9

1. Vrstvy nepístupné . . . 6*9

Slepenec nejvyšší ásti souvrství IX. b. pi dn dlu západn od p-
šiny pi pravé stráni dlu v Kekov 273 m u. m.

Tentýž profil jest podle pšiny v protjší, pravé stráni dlu.

Nedaleko odtud, tam kde od Mšenské silnice odbouje silnice

na vrch Nebužel, nalézá se pi východní stran Mšenské silnice hlu-

boká a dlouhá prorva, kde Nebuželští vybírají pro svou domácí po-

tebu písek ze zvtralého pískovce bryozoického, nejvyšší to polohy

souvrství IX. d. pod žlutnicí diluvialní:

Mšenská silnice. 310 m n. m.

Ornice zažloutlá 0*2 to

Hlína žlutá diluvialní nevrstevnatá 3*8 m
306 —

to f^ r 3. Pískovec bryozoický pi povrchu s chudým tmelem' vápnitým,
^ . bílý, pevná stolice 0-6

S HH ) 2. Pískovec bryozoický kehký, velmi sypký žlutý neb šedý místy

'^ ^.
I

od limonitu ernav zbarvený. Pvodn ml vápenný tmel, ten

.t^'B jest však vodou vyloužen 1'0

;^ S I 1. Týž pískovec co 2. ale ponkud pevnjší, pístupen jen do hloubky 0-2

Dno prorvy. 304'2 to n. m.

Také 350 m na SV. od evangelického kostela Nebuželského, byl

nkolik krok na západ od pšiny odkryt kopáním nejvyšší bryozoický

pískovec žlutý {— IX. d. 11. v Klouku). Nad tím spoívá zde sou-

vrství Xa. a pak následují ostatní souvrství pásma X. smrem ku
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evangelickému kostelu. Odkryto zde však pásmo X. není, ponvadž
žlutnice diluvialní všecky vrstvy tyto pokrývá. Že se tu však pásmo

X. nalézá, o tom svdí výkopy zdejších studnic.

Jest možno, že také vrch Nebužel skrývá pod velmi mocnou

žlutnicí diluvialní pásmo X. jako patro pásma IX., nikde nepodailo

se mi však pásmo X. tam odkrýti. Tam, kde na úpatí toho vrchu

dojdem pod žlutnicí na njaké vrstvy útvaru kídového, jako na ped-
chozím profilu, aneb na poátku Kusového dlu, aneb pi cest

s vrchu Nebužele ku Dražnému kalu (u Kaniny), všude to jest nej-

vyšší vi"stva souvrství IXd. to jest šedý (po zvtrání žlutý až rezavý)

pískovec vápnitý s velkým množstvím bryozoí, který blíže Kaniny již

písitým vápencem nazývati mžeme, ponvadž mu ku Kanin více

vápence pibývá.

4. Palaeontologíe.

v hoejší polovici souvrství IX. a. nalezl jsem v lomu pod

Mazhouzem

:

Exogyi^a conica Sow. (z)

Exogyra lateralis Reuss. (z)

Ostrea

Rhynchonella plicatilis Sow. (z)

Fucoides (h).

V nejspodnjší lavici souvrství IX. 6., 0*9 m mocné, nalezl jsem

v lomu pod Mazhouzem:

Pachydiscus peramplus Mant. (z)

Lima multicostata Gein (z)

Exogyi'a conica Sow. (z)

Fucoides (h)

Hned nad pedchozí lavicí vyskytuje se v Rázkov rokli pod

Mazhouzem, v sousedství pedešlého lomu:

Vola quinquecostata Sow. sp. (z)

Exogyi'a conica Sow. (h)

Fucoides (h).

Pi cest do Nebužel obsahovalo souvrství IX. c: (srovnej pí-

slušný profil v textu)

Ve vrstv 1. plno válcovitých jak prst silných Fucoid.

Ve vrstv 3. jsou též nápadné blejší Fucoidy.

Ve vrstvách 4. jsou zvlášt v kemitém vápenci:
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Pecten curvatus Gein. (z)

Exogyra conica Sow. (z)

Exogyra lateralis Nils. (vh)

Ostrea semiplana Sow. (h)

Ostrea hippoppodium Nils. (z)

Fucoides (h)

Ve vrstvách 5. a sice v písitých slínech jest:

Ostrea semiplana Sow. (z)

Ve vrstv 6. jsou:

Inoceramus Brongniarti Sow.

Vola quinquecostata Sow. sp.

Exogyra lateralis Nils. (vh)

Serpula

Fucoides (vh).

V témž souvrství IX. c. avšak pi pšin z Kekova na Klouek

(srovnej s píslušným profilem v textu) jsou:

Ve vrstv 2.:

Pecten laevis Nils. (h)

Vola quinquecostata Sow. sp. (z)

Exogyra lateralis Nils. (z)

Rhynckonella plicatilis Sow. (z)

Serpula socialis Goldf. (vh)

Fucoides (z)

Ve vrstv 4,:

Pecten curvatus Gein. (vz)

Pecten laevis Nils. (h)

Spondylus (vz)

Vola quinquecostata Sow. sp. (h)

Exogyi'a lateralis Nils. (z)

Rhynchonella plicatilis Sow. (z)

Magas Geinitzii Schl. (vz)

Serpula socialis Goldf. (h)

Fucoides (z).

Ve vrstv 7.

:

Area subglabra Orb. (vh)

Inoceramus Brongniarti Sow. (z)

Pecten curvatus Gein, (z)

Vola quinquecostata Sow. sp. (vh)

Exogyra laciniata Orb. sp. (h)

Exogyra conica Sow. (h)
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Exogyi'a lateralis Nils. (vh)

Fucoideci (h)

Ve vrstv 8.:

Inoceramus Brongniarti Sow. (z)

Vola quinquecostata Sow. sp. (z)

Fucoides (z)

Ve vrstv 10.

:

Pholadomya aequivalvis Orb. (z).

Lima pseudocardium Eeuss. 1 Oboje v etných

Pecten laevis Nils.
j

chomáích.

Vola quinquecostata Sow. sp. (h)

Exogyra lateralis Nils. (z)

Fucoides (z)

Ve vrstv 12.:

Vola quinquecostata Sow. sp.

Exogyra lateralis Nils. (h)

Bryozoa. (z)

Ve vrstv 17.

:

Vola quinquecostata Sow. sp. (z)

Flabellina elliptica Nils. (vz).

Souvrství IX. d. pi cest z Kroužku do Nebužel obsahuje:

Ve vrstvách 1.:

Lima multicostata Gein. (vh)

Bryozoa (vh) zvlášt na opršelých plochách znatelný.

Ve vrstvách 2.: )

Nautilus sublaevigatus Orb. (vz)

Turritella iserica Fr. (vz)

Area subglabra Orb.? (vz)

Lima multicostata Gein. (h)

Pecten curvatus Gein. (h)

Pecten laevis Nils. (z)

Exogyra lateralis Nils. (h).

Ve vrstvách 3. (u Podsence)

:

Lima iserica Fr. (vz)

Ostrea semiplana Sow. (z)

Magas Geinitzii Schl. (h)

Khynchonella plicatilis Sow. (vh)

Biflustra Pražaki Nov.

Petalophora seriata Nov.

Osculipora plebeia Nov.
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Serpula macropus Sow.

Phymosoma radiatum Schliit.

Fucoides (h).

V témž souvrství IX d. na pšin z Kekova na Klouek jest:

Ve vrstvách 1. až 6. místy hojn, místy po skrovnu Bryozoí.

Ve vrstv 1.:

Úlomky skoápek (vh)

Ve vrstv 2.:

Lima pseudocardium Reuss. (z)

Pecten laevis Nils. (z)

Vola quinquecostata Sow. sp. (z)

Ve vrstv 3.:

Inoceramus Brongniarti Sow. (z)

Ve vrstv 4.:

Exogyra lateralis Nils.

Ve vrstv 5.:

Lima pseudocardium Reuss (z)

Lima multicostata Gein. (h)

Pecten laevis Nils.

Ve vrstv 6.:

Inoceramus Brongniarti Sow. (z)

Lima multicostata Gein.

Ve vrstv 7.:

Natica (vz)

Exogyra conica Sow. (h)

Exogyra lateralis Nils. (vh)

Ostrea.

Rhynchonella plicatilis Sow. (z)

Magas Geinitzii Schl.

Caratomus Laubei Nov. (z)

Flabellina elliptica Nils. (z)\

Ve vrstv 9.:

Lima multicostata Gein. (h)

Exogyi'a lateralis Nils.

Rhynchonella plicatilis Sow.

Bryozoa (h).

Ve vrstv 10.:

Exogyra conica Sow.

Exogyi-a lateralis Nils. (vh).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Pásmo IX. útvaiui kídového v okolí ipu. 23

Ve vrstv 11.:

Lima multicostata Gein. (z)

Inoceramus Brongniarti Sow. (z)

Exogyra lateralis Nils. (vh)

Magas Geinitzii Schl. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow. (h)

Biflustra Pražaki Nov. (vh)

Truncatula tenuis Nov. (vh)

Entalophora raripora Orb. (z)

Petalophora seriata Nov. (z)

Serpula socialis Golclf. (Místy vh)

Podobné vrstv 11. jsou vrstvy 1. 2. 3. pi silnici Mšenské

(srovnej uvedený profil v textu) obsahující plno Bryozoí z nichž Bi-

Jlustra PrašaM zvlášt je nápadná. Ve vrstv 2. jsou mimo to Lima
mtUticostata a Inoceramus Brongniarti.

5. Závrek.

Pi porovnání pásma IX. útvaru kídového u Nebužel s týmž

pásmem v podolí Repínském a Jeníchovském shledáváme, že pibývá

pásmu IX. na mocnosti skrovnjší mrou, též pibývá mu na kemi-
topísité skladb, a na hrubosti kemenných zrn tém ve všech jeho

souvrstvích. Souvrství b vystupuje již celé jako kvádrový pískovec

a nejvyšší jeho slepencová vrstva stala se ješt mocnjší. Také pi-

bylo nejvyššímu souvrství na bryozoích. Rozdlení pásma IX. v jedno-

tlivá souvrství a, b, c a. d jest zde po stránce petrografické mnohem
patrnjší než-li bylo pod Hostínem aneb pod Jeníchovem. Jest po-

tebné abychom porovnali souvrství c a d u Živonína a Choroušek

s týmiž souvrstvími u Nebužel, aby byla vidti souhlasnost stratigra-

fických pomr na obou místech a tím ješt více potvrzeno a od-
vodnno naše rozdlení Fricových a Pražákových trigoniových vrstev

u Choroušek na vrstvy trigoniové c, a na vrstvy bryozoické d, jak

jsme to v pedchozím pojednání o pás. IX. v Jeníchovském podolí

byli uinili.
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V Kušálov u Živonína V Kekové u Nebužel

d <

X

3. Vápnité pískovce
pvodn šedé, desko-
vité, stávají se vtrá-
ním žluté až rezavé
v kousky neb písek
rozpadlé. Bryozoické 10' 55

-11. Vápnité pískovce
šedé deskovité, vtrá-
ním stávají se žluté

až rezavé v kousky
neb písek rozpadlé.
S vrstvikami vápen-
covými. Bryozoické . 8-0

Pískovec kvádrový s

chudým vápnitým tme-
lem, hrubozrnný, šedý
neb zažloutlý. Bryo-
zoický 3-0 }

>Q0 ^d

1.— 6. Pískovec kvádrový
s chudým vápnitým
tmelem, hrubozrnný,
šedý, zažloutlý, neb
zelenavý. Bryozoický 2-8

; j

9. Pískovec slinitý šedý
deskovitý na povrchu
rozdrobený .... 2-5

8. Pevná stolice pískovce
slinitého hrubozrnné-
ho šedého ..... 1*0

7. Písitý slin šedý 0'2|

6. Pevná lavika I

glaukon, pískov- / 2-

ce, zelen. . . . 0'2|

c { ó. Písité sliny šedé !•
\cp

Pískovec slinitý šedý
hrubozrnný s hoj. ze-

lenými zrnky kemene Q-ó

S Area subgl., Vola
quin., Exogyra con.

atd.

3. Pískovec velmi sli-

nitý hrubozrnný dro-

bivý šedý . . . 2-4

1. 2. Písité sliny

šedé s kemit.
vápenci . . 0-7

12-1

13. — 18. Pískovce slinité

šedé neb zažloutlé s

pevnjšími lavikami
písitého vápence . . 2-3

12. Velmi pevný písko-
vec kemitý s chudým
slinitým tmelem, šedý
a žlutavý l-O

11. Šedý slinitý písko-
vec .... . 0-3

10. Blavá pev. lavi-

ka kem, vá-

lence . . . . 0-1^ 2-0

9. Šedý slinitý pí- I

skovec . . . . 0'6|

8. Pískovec kemitý
šedý zelenavý . 1-oJ

.(M

X

>c

. Pískovec slinitý šedý
hrubozrnný. Vtrá-
ním sežloutne a zre-

zaví 1-0

S Area subgl., Vola
quin,, Exogyra c,on.

atd.

6, Pískovce slinité
^

hrubozrnné šedé 4'0|

Hrubozrnný pís. \

slin šedý skrem.
|

vápenci .... 6'9''

10-9

Slepenec souvrství IX. b. Slepenec souvrství IX. b.
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Giimblovy vrstvy útvaru kídového
u Vehlovic u Nebužel u Loun

Weiche, leicht verwit-

ternde Mergel, die grosse

Aehnliclikeit mít den Príe-

sener Schichten besítzen,

jedoch hellfarbíger sind i^c
und leíder keine Ver- {

*

steíneruugen auffinden

líessen, um díese Parallel-

stellung auch paláonto-

logísch zu begrnden.
J

Priesener
Schichten

Grúnlich grauer, flase-

riger, kalkíger Sandsteín
mít zahlreichen Panopaea
gurgítís, Trigonia límbata

u. s. w.

Sehr feíne kalkíge

Schwammflíntsteínschícli-

ten, áhnlícb den Lagen
am Weissen Berg bei

Prag. Mít Fischabdi-ucken
u. Klytía Leacbí.

VII.

VI.

Ziemlích kalkreíche,

gelblicbgraue Schichten-

reíhe mít Uebergángen

nach oben ín eínen dunnge

schicbteten, kuoUigbrock-

líchen, kalkígen Saud,

voli Callianassen.i)

A

^[IX
Hundorfer
Schichten

;

Hellfarbíge Sandstein-
bánke dem unteren Sand-

steín áhnlích.

[jXh

Yd

Quarzíger, fester Sand-

steín mít groben Quarz-

kornchen voli Rhyncho- <• - - ,

cast

neUa vespertílío. (Rhyn-

chonellenhornsteínbank.'

Kalkígsandige Lage mít
spárlichen Glauconit-

kornchen und zahlreichen,

sehr grossen Exemplaren
,

von Ostrea columba, von > IX a

Ammonites peramplus
und sonstígen Versteíne-
rungen der Mallnítzer

Schichten.

Mallnítzer

Schichten

Líbocher Schichten:
knoUig sandiger Mergel
u. mergelig-kieseliger

Sandsteín z. Th. ín Saud,
z. Th. ín KíeselknoUen

zerfallend.

IV.

Untere Sandsteinbildung.
Fast bindemíttelleerer,

daher zíemlich mrber,
ín grossen Banken ge-

schichterer hellfarbiger

biss weisslicher Sandsteín.

>VIII

Melniker Schichten. III.

^) Mn nepodailo se tu ani v okolí nalézti žádnou Callianassa antiqua
(ani u Stampachova mlýna, kde Gmbel uvádí též „mergelig kalkíge, dnnschich-
tige, graugelbe, gefleckte Sandsteinbildung voli Callianassa antiqua"). Také Fric
neuvádí nikde v ki-ajin Kokoínské Callíanassy až teprve v údolí Jizery, a praví
výslovné (Jizerské vrst. str. 119.) : „Tento rak, . . . , , nebyl posud v okolí Cho-
roušek objeven, i jest proto ješt nejisto, ve které poloze profilu hlavn se vy-

skytuje. Nalézáme je nejprve v jednom z lom jižné od Chotétova otevených
a pak všudy v údolí Jizerském atd."
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Teba abychom si též povšimli náhled, jež pronesl Dr. C. W.
GiimbP) o vrstvách kidového útvaru u Nebužel. Týž srovnával zdejší

vrstvy s onmi na Polabské stráni u Vehlovic a Libchova a myslil,

že jaou jim aequivalentní. Uvedem výsledky jeho porovnání v pe-
hledné tabulce a pipojíme ku každému jeho horizontu íslo našeho

pásma útvaru kidového, aby bylo vidti jek Gtimbl rzná pásma na-

šeho útvaru kidového za stejná považoval.

*) Beitráge zur Kenntniss der Procán- oder Ki-eideformation im nordwest-

lichen Bohmen in Yergleichung mit den gleichzeitigen Ablagerungen in Bayern

und Sachsen. Abhandl. d. math.-phys. Cl. der k. bayer. Akad. d. W. X. Bd. II.

Abth. Miinchen 1868. S. 535—538.

Skizze der Gliederung der oberen Schichten der Kreideformation in Bohmen.

Neues Jahrbuch ftir Mineralogie, Geologie u. Paláontologie. 1867, S. 795—809.

JNákladem Královské eské Spolenosti Nauk. — Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze 18C'5.
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Dle prTrody mila rejsoval .Zdháll<d.

Obr. 51. Pruex dle. cestu ^ Kroux.exthél\o (dúlit)

xlo zN^^bu.^e.1.

Pomr oýšky 1 500 Pomr délky 1:25000

Yestral^kál.esM spolenosti nauk. Tída raathemat pírodovd. 1895.

Lil Far:;<ý PrJh.
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:

XXII.

Uber Priinzalmengen.

Von Franz Rogel in Barmen.

(Vorgelegt den 19. April 1895).

Ziifolge des WiLsoN'sclien Satzes ist fíir eine Primzal p, welche

als ungerade vorausgesetzt werclen inoge

(p — l)\^q=:mp— 1,

wo ni notwendig ungerade ist, folglich

sm ^- 3t r:^ 4- sm —

,

p p

wenn p eine ungerade Primzal und =: O, wenn es zusammengesetzt

ist, was auch ausgedriickt werden kann durch

9 n ! 1,sin-^jr 1, p Primzal

K,^—£--=\ ...(1)

sm —
p I

O, jp zusammengesetzt.

Um diesen Discontinuitatsfactor in Reihenform zu bringen, ist

es am zweckmássigsten zunachst die Sinus durch Exponentialfunctionen

darzustellen

:

^ _ e P —eP l 7t

e P e P

i — — i
—

e P —e P

71

i2
—

e P—l
71

i2
—

e P—l

hierin =z v gesetzt, wird
P

Mathematisch-natnrwissenschaftliche Classe. 1895.
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XXII. Franz Rogel:

1+g 1-q
2 2

Diese Functionen konnen nun mittelst der BfiRNouLLschen

Fimctionen B (siehe Schlomilch, Compendium II, pag. 207 ff.) in

Reihen entwickelt werden, so dass

Z/:= O

wo

w+1
Nun ist

b{^-Í, »+ i) = (_1)" +^5(A+2, „+ lj

(Compend. 11. p. 211. Formel 12),

daher

1 _(_!)-+!
ttn —

n ~\~

somit

TT ^ \
— 9 > vb-\-l\., n gerade

n ungerade,

K^-q-^2
n = 2, 4, . . .

(w+1)! \ 2 ' ^
j \pj

m

Ein sweiter mit denselben Eigenschaften behafteter Discontinui-

tátsfactor findet sich mit Beaclitung von

jp-i
2

(j?— !)! = (— 1)
' (1.3.5...2)— 2)2e:e— Imodi? (Primzal),

oder
íj-i p-\

(— 1) ' /--(—I) ' (1.3.5...Í3 — 2)':=m|; — 1,
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Uber Primzalmengen. 3.

wo m eine ungerad-gerade Zal sein muss, weil das Quadrat einer un-

geraden Zal 1.3... p — 2 von der Form 4.a -\- 1 und p ungerade

ist. Infolge dessen wird

cos—^ = cos {m -TT == — cos jr-

,

p 2 p 2 2p

wenn p eine Primzal und — O, wenn dies niclit der Fall ist.

Demnach gilt

-L/n

rJt

9.
cos K- ! 1, ^ Primzal

:p_)
7t

1

cos p— \ o, p zusammengesetzt.
2p \

-^
^

(3)

r :=:{!. 3. ..p—2y.

Die Cosinus durch Exponentialfunctionen ausgedriickt, ergiebt

Ijp
e

"1+/*^-
Tt

Tt n Tt

/^^_e~'^ e ^-f 1

(1 + **)« (1— ')'*^

e e
ll^n _i_ h 11 - \. h ->,2 1

2v
e +1 e -j-

7t

WO v ^zi—- und
2p

I
e +1

(1 — r)v

J^Tt-
e +1

Diese Nullwerte hoherer Differentialquotienten sind aber die

vom Verfasser in den Sitzgber. d. konigl. bolím. Gesellsch. d. Wissen-

schaft., 1894, XXIII. beschriebenen „Eulerschen Functionen^' E erster

Art, íi'^ Ordnung (Formel 3), so dass

E{r, n) -}- E{—r, n)
\E{r, w), n gerade

i O, n ungerade,

1*
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4 XXII. Franz Rogel:

folglich !L±^

L, = -l+^(^'l^^Eir,n).lgY ...(4)

Minder einfach hatte sich dieses Resultat durch Entwicklung

der Cosinus und Secans in (3) und Multiplication dieser Reilien

erseben.

Ein dritter Discoiitinuitatsfactor von derselben Beschaífenheit

wie Kp und Lp ergiebt sich aus dem Umstande, dasz, unter Voraus-

setzung einer ungeraden Primzal p

(p— 1) ! := inp — 1,

fiir alle p^3 durch 4 teilbar ist; somit hat mp die Form 4n-\-l,

woraus hervorgeht, dass m und p mgleich entweder von der Form
4n-\-l oder An— 1 sein míissen.

Daher ist

m— 1 p— 1

und
m— 1

. {p— l)\ 7t . .

sm ^^ — -X- =: sm im
p 2

p-i
2 ^

í>f\a .—

_

2p'

oder

p-l

— i—l) ' cos

. a Jp í 1, wenn p eine Primzal >• 3,
P-i sm -^ — '

^

M,={-1) ' P^i
(6)

2p j
O, wenn p zusammengesetzt ist.

Durch Einfiihrung der Exponentialfunctionen ergiebt sich

z.
2

1
i

p

qn

2P—
e"

qn

(--1) Mp = — z

i

e

7t n
%

(1 + q)v (\-q)v
e e

2v 2v
[e -fl e +1

==— *U + fTCi«^ + 27^2«^'+ h ^ =*^» ^0 = 0,
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uber Primzalmengen.

(1 + q)v\ (1 - q)v\

Iv
Tfl

e +1

J

e +1

E{q, n) — E{— q, n)
í E(q, n), n ungerade

_ I
O? ^ gerade,

mithin

M, = (- 1)

—1
2 (-1)

w —

1

~2

« = 1, 3,
n !

^(í.-)(|)^ (6)

i>>3,
3::z(i9-l)!.

Setzt man
'p—

2
->]=.

so ist

p-1
2

(_p— 1) ! ^ (— 1) s mod^ (Primzal) z=.mp— 1

;

fur jedeš p > 3 ist dann -\- s^^o mod 4, und da im iibrigen die-

selben Schlíisse gelten wie im Vorhergehenden, so hat man

N^-

S Tt **
— '

sin— -X- » , ^.2
P 2 _ Y^(— 1)= SJT ^, ni

COS^ »í= i, 3,..

E(s,n)(l^) m

wieder = 1 oder ==: O, jenachdem p eine Primzal >• 3 oder zu-

sammengesetzt ist.

Der letzte Discontinuitiitsfactor unterscheidet sich von Mp nicht

allein durch eine einfachere Zeichenfíihrung, sondern auch dmxh ein

kleineres Argument; denn es ist

s = l^]'<.q = (p-l)\.

4.

Nimmt man die Discontinuitátsfactoren Kp, Lp fíir alle unge-

raden Zalen, und Mp, Np fur solche > 3, welche eine gegebene un-

gerade Zdi z nicht ubersteigen in Anspruch, so giebt ihre Šumme
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6 XXII. Franz Rogel:

vermehrt um 2 bezhw. 3 unmittelbar die Menge der Prim^alen '^g,

welche nicM grosser als sind; es ist

s a

2Í, = 2 + 5] ^p = 2 + ^ Z^ . . . . (8)
p = 3, 5..

.

'pZZ'i, b . ..

p z= 5, 7 . .

.

p = 5, 7 . .

.

und nach Einsetzung der hiefir gefundenen Reihen:

n

p= S,5... n=2, i... y'"!^ ^-f ' p=3,6..J^ \
^

I

. . . .(10)
M-j-2

. . . .(11)

1
2

— 1

Eine andere Art der Darstellung von 51^ und zwar in Form

einer endliclien Reihe besteht darin, dass man die fiir die ungeraden

Zalen <^3 -\-l in Anspruch zu nehmenden Lp nach Poteuzen von

sinr— , w=il.3.5.. . . z entwickelt.

Zu diesem Zweck werde—^^

—

'-—'-^— = — ~ c, -- = w und
p p 2u ^

— i„ = ^ — — gesetzt, wo r — (1 . 3 . 5 . . . «— 21
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Uber Primzalmengen. 7

Nach einer bekannten trigonometrisciien Formel ist dann

1 r— 1
Lp zz: -|- cos 2c(p— cos 4cqp -^ ... — cos 2 . —^c— cqp, . .(14)

wo das Vorzeichen des gaiizen rechtsseitigen Ausdruckes

)• — ]

(— 1)
" = -|- 1 ist, weil r von der Form áv -{- 1 ist.

Hierin lassen sich die Cosinus nach der bekannten Formel

2^
cos 2kcp — 1 — ^ ]c'x^ ~\-

+ 1~ h\Jc'— l)x' — ~ h\h^— 1)(^2 — 2>6 +••••,

WO íc =: sin cp z= sin jr—;—^—

=

ist, weiter entwickeln imd er-
2.1.3.5...^

T 1
hált, indem man nach Potenzen von x ordnet und —^

— = v setzt:

4.:^-Y-|^c^(r^-2^+ 3'^..-^>-^

H-|l c- (c^— 1 — 2^(2^2— 1)+ 3't3^2— 1)— . . .)x^

~\\ c\(c-— l)(c'— 2^)— 2^(2^''' — l)(2-— 2^) +

-f- 3'(3c''^— l)(3c^— 2^)— . . .)íc«

+ -.
2-"

~'%)\. "' ^^''~ ^^^''- ^'^
• • • t^''- ^- 1')

22(2c2— l)(2c'^— 2^) . . .(2c*^— c— 1^) + )x^

iyivc

(— Xy TH—-| c" . (v^c'' — \){vH''— 2-} . . . (w-c" — í;c— l^jic^'"' (15)

Wird der Klammerausdruck, welcher vor der Potenz íc^** steht

mit /žn (i?) bezeichnet, so schreibt sich kiirzer

vo

4> =-Y + «"^lj^(-ir-^2^/2«á^>^'' . . .(16)
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8 XXll. Franz Rogel:

und Q « ve

't' =V+S '" S (- D" (MT/-0) .^- (17)
j) = 3, 6... »= ! V '''

Die endlichen Reihen fín(p) lassen sich noch in einer andern

Form darstellen und zwar als Specialwerte hoherer Differentialquoti-

enten, welche fiir niedrige n als Summenformeln angesehen werden

kónnen.

Es ist namlich

Cf,n(p)=F,n- Vc(c'—V)ic'—2') . . . . (c'— U— V)

22c(2c2— V){2c''— 22j (2c2— ^— l^)

-h3M3c'— l'X3c2— 22) (3c2_w_i2)

-l(c-{-n—l){c-\-n— 2) (c + l)c(c— 1) . . ..

(c— n-\- 2)(c— í* + 1)

— 2(2c^n~-l)i2c-\-n— 2) (2c + l)2c(2c— 1)

(2c— w+ 2)(2c— w+ 1)

-[-3(3c-f w— l)(3c = w— 2) (3c + l)3c(3c— 1)

(3c— w4-2)(3c— w -f-1)

— v(vc -\-n— l)(vc -f- w— to) .... (ve -\- l)vc(vc— 1) . . . .

(ve— n-\-2)(vc— n-\-l)

= i)f~\lít;«+"-^— 2a;2''+'»-i-|-3íc3''+"-i — vx'"=+''-^)}.^=i

wo das letzte Glied des in Klammern stelienden Ausdruckes, welcher

mit X bezeichnet werden moge, deshalb negativ ist, weil

— ^— ^ _ (1-3.5...J3— 2)^—1^—
2 ~ 2

eine gerade Zal ist.

Nun hat man

X =: x''-\lx'— 2x^0+ dx^' — vx"" ) =
1 _ (^ _L l)x^e_ ^^[v + Ve

/y-O+M —

1

i ! í .

.— ^ • (l^X^f
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Uber Primzalmengen.

somit

F.,n - D'^'

Die Bestimmuug dieses holieren Differentialquotienten kann zwar

in independeuter Weise vorgenommen werden, eiu bei weitem iiber-

sichtliclieres Resultat, wenn auch in Determinantenform, wird jedoch

auf recursivem Wege erzielt, indem man schreibt

und successive 2n— Imal nach x diferenzirt, wodurch das folgende

Gleicliungssystem entsteht, wenn man die dritte Gleichung durch 2!,

die vierte durch 3 !, iiberhaupt die m^" durch {m — 1) ! dividirt und

ferner

m )+(í) -=h

("+:r")-("+i)r+\^"-VH
ív '\-2c-[-n—1\

m )= hm

setzt

:

— 2v- 2^%

F

Hieraus ergiebt sich

4

+i. 7á^^ + 2^ ^"
(2»í^2) ! ' (2»2^1)

!

(2w— 1)!

4}i

h
O

4

J2

,Hn— 1 ihm— 2 J^aw —

:

O

o

o

4

.')'2n — A

2v

(19)

''2« — 1

(20)
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10 ^XII. Franz Rogel:

Wird in Formel (17) der Ktirze wegen der Cofficient von

x'" zzz sin'" ^r- mit o„j bezeichnet und

[(1 . 3 . . . ^— 2)- — 1] . 1 . 3 . . . ^— 2 = w

gesetzt, so ist

9 ^
, V

2Í. = --^7- + 2j á^míc™ . . . .(21)
9ÍÍ = 2, 4 . . .

Bestimmt man die 2Í« fiir sámmtliche ww^em^eí* Zalen <is und
^ -j

> 1, so erhált man mit Einschluss der Gleichung (21) —^— Glei-

chungen in x, drnech dessen Elimination die Resolvente dieses Systems

hervorgeht, welche dann eine Relation zwischen den aufeinander-

folgenden, ungeraden Zalen entsprechenden Primsalmengen darstellt.

Eine andere Beziehung von einfacherer Form wird erhalten

durch Entwicklung der aufeinanderfolgenden Lp:=z\— 3íp_2 nach

s— 1
Formel (16) und Elimination von x aus den —-— Gleichungen. Mit

Beachtung des Umstandes, dass irgend eine Potenz eines beliebigen

Lp wieder = L.p ist, wird die Resolvente eine Gestalt annehmen, in

welcher nur die ersten Potenzen von 2íp— 3íp-2 und Producte ver-

schiedener 5íp— ^p— 2 auftreten werden.

Da zwischen den Potenzen von x Beziehungen bestehen, so kann in

(21) die Anzal -^ der darin auftretenden Potenzen vermindert werden,

wodurch allerdings keine Vereinfachung der Cofficienten erzielt wird.

Setzt man in den bekannten Formeln

COSm-r- =: 1 — -^r\Oí^'-\-
2u 2 ! '

^ -— x^— . . . .
+ ^^

j x^ . . (a)
4!

— m\

. n 7t 3

!

sm TT- cos 77-
2m 2u

m{m''— 2^) . . . (»w2— w— 2^^) ..

(m—l)\
^' •W
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Uber Primzalmengen. H

der Eeihe nach ni z^ 2ti, 4m, 6, . . . . í, wo í die grosste in

(1.3...^— 2)-—

1

2s
~

enthaltene gerade Zal vorstellt, so entsteht linker Hand + 1, und

man liat t Identitaten zwischen Potenzen von a?, mittelst welclien t

Potenzen in (21) entfernt werden kónnen.

Verlag der konigl. bohm. Gesellschafl der Wisseiischaftcn. — Druck von Dr. Ed. Grégr. Prag 18^5.
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XXIII.

Píspvek ku poznání kídového útvaru u Jiína.

Podává enk Zahálka v Roudnici.

(Pedloženo 17. kvtna 1895).

Kídový útvar v okolí Jiína je proslulý pírodními krásami

svých nejmladších vrstev, Hruboskalských pískovc, které od Jizer-

ského údolí mezi Turnovem a mladou Boleslavi až k Jiínu se táhnou,

kdež v Prachovských skalách a Pivyšin se zakonují. Protivu tchto

pískovc tvoí nejstarší vrstvy eského útvaru kídového, Perucké a

Korycanské pískovce, jež na úpatí melafyrového hbetu Kozákov-

Tábor-Bradleckého na povrch vycházejí a na tamjší permský útvar

se pikládají. Mezi Peruckými a Korycanskými pískovci na jedné

stran a mezi Hruboskalskými pískovci na stran druhé vloženo jest

více pásem, z nichž jednomu vtší pozornost vnovati chcem, ponvadž
pro své zvláštní palaeontologické pomry oznauje uritý geologický

horizont, v Cechách velmi rozšíený a na mnoha místech zjištný. Je

to pásmo složené z písitých slín a kemitých vápenc, které se od

Knižnic pes Zamez k Tšínu rozšiuje, tvoíc píkrý beh po pravé

stran" Cidliny u Zamez e a Tšínskou strá nad Železnicí. Silnice

vedoucí z Jiína do Lomnice otáí se východn od Tšína dol k Že-

leznici, a v této zatáce pístupny jsou vrstvy onoho pásma dosta-

ten. Shledáváme zde, že dál od povrchu, v erstvé skále jsou písité

sliny pevné, tmavší, modravé, v mocnjší stolice se lámou a v nich

jsou ješt pevnjší, tvrdší a tmavší, kemité vápence. Sliny i vápence

mají mnoho mikroskopického glaukonitu a týž i v makroskopických

tmavých zrnkách nkdy se objevuje. Na povrchu rozpadávají se písité

sliny v tení mkké desky a mezi tmi vynívají pevné lavice kemi-

tého vápence. Piozkladem glaukonitu mní se též barva obou hornin

ve svtlejší, tak že písité sliny žloutnou a kemité vápence šedou

barvu nabývají. Jak v písitém slinu tak zvlášt v kemitém vápenci

objevují se tyto skamenliny:

T. mathematicko-pírodovdecká 1895.
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2 XXllI. enk Zahálka

Beryx. (vz)

Nautilus sublaevigatus D'Orb. (z) s pirostlými Serpulami

a Exogyrami. Nautily mívají až 30 cm v prmru.
Pachydiscus peramplus Mant. (vz)

Scaphites Geinitzii D'Orb. (vz)

Turritella multistriata Keuss. (z)

Turritella Noeggerattiiana GoLdf. (z)

Natica vulgaris Reuss. (z)

Aporrhais Reussi Gein. sp. (vz)

Rapa cancellata Sow. (vz)

Isocardia sublunulata D'Orb. (vz)

Mutielia. (vz)

Eriphyla leiiticularis Goldf. sp, (z)

Area subgiabra D'Orb. (z)

Pinna decussata Goldf. (z)

Lithodomus spathulatus. Reuss. (h)

Modiola capitata Zittel. (z)

Pholas sclerotites Gein. (z)

Pholadomya nodulifera Miinst. (vz)

Pholadomya aequivalvis D'Orb. (vz)

Panopaea gurgitis Brongn. (z)

Inoceramus Brongniarti Park. (h) Exempl. dosahují až 30 cm.

délky, jichž misky až 1-5 cm. tlusté jsou. Mladé exempl. jsou hojnjší.

Lima elongata Sow. (z)

Lima multicostata Gein. (z)

Pecten curvatus Gein. (h)

Pecten laevis Nilss. (z)

Exogyi'a conica Sow. (z)

Exogyra lateralis Reuss. (h)

Exogyra laciniata D'Orb. (vz)

Ostrea frons Park. (vz)

Ostrea semiplana Sow. (z)

Serpula ampulacea Sow. (vz)

Serpula. Pirostlá na Nautilech (h)

Phymosoma radiatum Sorig (z)

Cardiaster ananchytis D'Orb. (vz)

Micraster Michelini Ag. (vz)

Micraster. (vz)

Hemiaster plebeius Nov. (z)

Pleurostoma bohemicum Zittel. (vz)
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Píspvek ku poznání kidového útvaru u Jiína. 3

Srovnáme-li pásmo toto u Jiína s pásmy útvaru kídového

v okolí ipu, shledáváme, že se shoduje po stránce palaeontologické

s vyššími souvrstvími c a, d pásma IX. (Trigoniové -f- Bryozoické

vrstvy) u Kokoína a Choroušek. Tytéž vrstvy zjistil Fric v údolí

Jizery od Mladé Boleslavi až do okolí Turnova. Ze vrstvy popsaného

pásma v Cechách velmi rozšíeny jsou, o tom svdí ta okolnost, že

i v nejvýchodnjší ásti ech v poíí Tiché Orlice mocn jsou vy-

vinuty. Skamenliny, které uvádí Fric (Jizerské vrstvy str. 53, 54.)

z trigoniových vrstev Báova lomu u Chocn, souhlasí, pokud se týe
hlavních vodících skamenlin, s našimi u Jiína. Sám nalezl jsem

v pásmu tomto v Blinách u Chocn po pravé stran Tiché Orlice

v pevném kemitém vápenci ve vyšší poloze lomu Vorlova:

Ptychodus latissimus Ag.

Pleurotomaria linearis Mant.

Pinna decussata Goldf.

Modiola capitata Zittel.

Inoceramus Brongniarti Park.

Lima multicostata Gein.

Exogyra conica Sow.

Ostrea semiplana Sow.

Anomia subtruncata D'Orb.

Callianassa antiqua Otto.

Phymosoma radiatum Sorign.

Cardiaster ananchytis D"Orb.

Micraster Michelini Ag.

Hemiaster plebeius Nov.

Patro pásma našeho u Jiína pístupno není ; v okolí Éipu však

a v Chocni (na hbitov — viz Fric: Jizerské vrstvy str. 52.—56.)

jest pístupno a tvoeno vrstvou velmi glaukonickou X. a. v níž jsou

charakteristická jádra gastropod a jiných skamenlin na povrchu

asto zelenavá, U Roudnice obsahuje tato glaukonitická vrstva též

Terebratulu semigiobosu a jiné význané skamenliny tamjšího pásma

X. (Teplického), proto ji již ku pásmu X. (Teplickému) poítám.

^^^-

Nákladem Král. eské Spolenosti Nauk — Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze 1895.
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XXIV.

Vorbericht íiber eine Monographie der fossilen

Flora von Eossitz in Máhren.

Von Dr. Friedrich Katzer in Leoben.

(Vorgelegt den 17. Mai 1895.)

Angeregt durch clie Bestimmung unci tlieilweise Aufstellung der

práclitigen Collectionen fossiler Pflanzenreste, welclie ,eine Zierde der

palaeontologischen Sammlungen der k. k. Bergakademie zu Leoben

bilden, liabe ich mich in den letzten Jahren viel mit dein speciellen

Studium der palaeozoischen Flora bescháftigt, zumal mir das ge-

sainmte diesbeziigliche reichhaltige Materiál von Herrn Prof. H. Hoefer

zur eventuellen wissenschaftlichen Bearbeitung iiberwiesen wurde, wo-

fiir ich zum grossten Danke verpflichtet bin.

Mein besonderes Interesse erregten zunáchst die vielen schonen,

hauptsachlich vom verstorbenen Schichtmeister Herrn Schneider und

vom Herrn Centraldirector H. Rittler den Sammlungen geschenkten

Reste der fossilen Flora der Steinkohlenflotze einschliessenden Ab-

lagerung in der weiteren Umgebung von Rossitz (westlich von Briinn)

in Máhren.

Diese Flora hat eine gewisse Berhmtheit durch die Arbeiten

des verstorbenen Directors der k. k. geolog. Reichsanstalt, Hofrath

D. Stur erlangt, welcher seiner Auffassung gemass die jiingste Stufe

des echten Carbon iiberhaupt als „Rossit^er ScJiicJiten^^ bezeichnete

und alle nach seiner Meinung gleich alten Ablagerungen mit den-

selben verglich. In seinen zahlreichen Abhandlungen und Berichten

nimmt er auf die „Rossitzer Schichten" immer wieder Bezug, die

Absicht aber, die Flora derselben systematisch zu bearbeiten, war

ihm nicht vergonnt zu verwirklichen. Er hat jedoch fiir einige Specien

Manuscriptnamen aufgestellt, die, soweit sie begriindet sind/ beizu-

behalten und zur allgemeinen Geltung zu bringen, Pflicht ist.

Die Rossitzer Ablagerung schmiegt sich von Westen an das sog.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. 1895. 1
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2 XXIV. Friedricli Katzer

Briinner Syenitgebirge (eigentl. Granit- uud Gabbrogebirge) an iind

bildet einen Theil jenes Permzuges, welcher von Senftenberg in Bohmen
in stidlicher Richtung durch ganz Máhren bis gegen Krems in Meder-

osterreich bei geringer Breite melir als 250 Km Langserstreckimg

besitzt. In seinem nordlichen und siidlichen Theile fiihrt dieser Zug,

soweit bis jetzt bekannt, keine abbauwiirdigen Steinkolilenflotze. Im
mittleren Theile, in der Umgebung von Rossitz, sind jedoch 3 Kohlen-

flotze entwickelt, von welchen die beiden oberen, zumal das hangendste

oder erste, schwunghaft abgebaut werden.

Nach der von R. Helmhacker und besonders D. Stur vertretenen

Anschauung, welche letzter Zeit allgemeine Annahrae fand und auch

von A. Makowsky und A. Rzehak ^), wenn auch mit einer gewissen

Reserv, zum Ausdruck gebracht wird, wáre die flotzfíihrende Schich-

tengruppe als echtes Carhon aufzufassen, welches nach obenzu ganz

allmálig in Perm iibergehe. Eine scharfe Grenze zwischen beiden

Formationen konne nicht gezogen werden, doch miisse dieselbe allen-

falls in's Hangende des obersten Flotzes verlegt werden, weil angeblich

erst 6—10 Klaftern (etwa 12—20 m) ilber dem Hangendschieferthon

des ersten Flotzes in einer Schieferthonschicht eine echte Permfiora

auftrete ^). Demzufolge hat D. Stur die unmittelbar unter dem con-

cordant aufgelagerten unzweifelhaften Perm in der kohlenfiihrenden

Schichtengruppe eingeschlossene Flora als typisch filr das jungste

Carbon aufgefasst und sie stets zum Vergieich mit anderen jungcarbo-

nischen Schichtenreihen herangezogen. Diese Altersauffassung der die

Flotze einschliessenden Liegendschichtengruppe von Rossitz als aller-

jiingstes Carbon ertheilt der Flora derselben besondereš Interesse,

weshalb eine genaue Untersuchung der letzteren zunáchst erwiinscht

schien.

Es lag mir zu diesem Zwecke ein reiches Materiál von fast

200 Platten mit Pflanzenabdriicken vor, wovon 51 Eigenthum des

k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien, die ubrigen Eigenthum

der geologischen und palaeontologischen Sammlungen der k. k. Berg-

akademie in Leoben sind. Fúr die hochst zuvorkommende leihweise

Ueberlassung der ersteren Collection bin ich den Herren Hofrath

Dr. Franz von Hauer, Intendant und Th. Fuchs, Director der geo-

') Die geolog. Verhaltnisse der Umgebung von Brúnn, als Erlauterung zu

der geolog. Kart. Verliandl. des naturf. Veremes in Briinn, XXII. Bd. 1883,

pag. 127. ff. bes. 201, 212.

^) Vergl. Helmhacker's Darstellung im Berg- u. Huttenmánn. Jabrb. X^T^II,

1869, pag. 7.
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logisch-palaeontologischen Abtlieilung des k. k. naturhist. Hofmuseums

zu grossein Danke verpfliclitet.

Die genaue Diirclibestimmung der Reste fiihrte zu Ergebnissen,

welche manclie bisherige Annalimen iiicht unwesentlich beeinflussen,

wie sich schon aus dem folgenden kurzen Vorbericlit ergeben diirfte.

Icli fúlire die bestiímnten Arten in systematischer Reilienfolge an,

indem icli bemerke, dass der Kiirze halber die Schicliten, aus welchen

die einzelnen Reste stammen, ohne naliere Erláuterung auf das be-

treftende Flotz bezogen sind.

A. Cr.yptogamae^

Pteridophyta.

I. Calamarieae.

Calamites Suckow.

1. Calamites Cistii Brongt. Diese weit verbreitete Art kommt in

der Rossitzer Ablagerung in den Begleitscliichten aller drei Flótse der

Liegendzone sowohl, als auch in den Hangendscliichten vor und scheint

die haufigste Calamitenart zu sein. Alle mir vorliegenden Stiicke

lassen den Charakter der Stylocalamiten (Welss), zu welclien diese

formenreiclie Art gehort, melir niinder deutlicli erkennen. Aus eben

diesem Grunde sind einige Reste hieher einzubeziehen, die unter dem

Namen Calam. infractus Gutb. (nach Bestimmungen von Helmhacker

oder Stur) in der Collection der k. k. Bergakademie sich vorfanden,

da sie die Astentwickelung der Eucalamiten, zu welchen die letztge-

nannte Art gehort, vollstandig vermissen lassen. Auch als Calam.

leioderma Gutb. bestimmt gewesene Exempláre aus den Hangend-

schichten sind hieher zu stellen,

2. Calamites ramosus Art. Ein fast typisches Exemplár dieser

bisher nur aus weit alteren, namlich nur aus mit der Saarbriicker

Stufe (Weiss) parallelen Ablagerungen bekannten Art befindet sich,

leider ohne nahere Fundort- und Flotzangabe, in der Collection des

k. k. naturhist. Hofmuseums. Es ist ein isolirter Steinkern, einem grau-

schwarzen Schieferthon entstammend, dessen petrographische Be-

schaffenheit am ehesten auf das dritte Flotz verweisen wilrde. Unter

allen Umstánden ist diese (bis jetzt nur in einem einzigen Exemplár

vorliegende) Art eine auffallende Erscheinung in den Rossitzer Schich-

ten; jedoch sei bemerkt, dass eines mit Calam. ramosus verwandten,

1*
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4 XXIV. Friedrich Katzer

obwolil niclit naher bestimmbaren Restes neuestens J. T. Sterzel ^)

aus den Permschichten des Plauensclien Grundes (Carola-Schaclit zu

Dohlen) Erwáhnung tbut.

3. Calamites Suckowii Brongt. besitze ich nur vom dritten Flóts,

wo er reichlicher vorzukommen scheint.

4. Calamites cannaeformis y. Schloth. Die mir vorliegenden

ganz typischen Exempláre dieses weitverbreiteten Calamiten stammen

durchwegs aus dem sweiten FUts. Interessant ist ein Exemplár mit

wellenformig geknickten Rippen {Calam. undulatus Stbg.) aus der

Collection der k. k. Bergakademie.

5. Calamites Rittieri Stur. Unter diesem von D. Stur ^) aufge-

stellten Namen sind in vielen Sammlungen aus der Rossitzer Ab-

lagerung Calamitem^este aus der Gruppe des Eucalamites cruciatus

Stbg. sp. vorhanden. Die mir vorliegenden zahlreichen Exempláre

aus dem dritten Flots zeigen mehrfache Verschiedenlieiten ilirer speci-

fischen Kennzeichen. Meine diesbezíiglichen Untersuchungen sind noch

nicht abgeschlossen, da mir weiteres Materiál in Aussicht steht, und

werde ich auch erst in der Monographie zu der von Sterzel ^) neue-

stens unternommenen Eintheilung der Gruppe Stellung nehmen konnen.

Nur vorláufig sei bemerkt, dass unter Stur's Bezeichnung: Calam.

Rittieri Formen vereinigt sind, welche sich dem Calam. (cruciatus)

multiramis Weiss, Calam. (cruciatus) quinquenarius Sterzel und Calam.

(cruciatus) septenarius Var. fasciatus Sterzel eng anschliessen.

6. Calamites gigas Brongt. Mehrere grosse und schone Stiicke

liegen mir aus den Hangendscliichten des ersten Flotses vor.

7. Calamites approximatus Brongt. Alle mir dermalen bekannte

Exempláre dieser Calamitenart entstammen dem sioeiten Flots.

Asterophyllites Brongt.

8. Asterophyllites equisetiformis Schloth. sp. Verschiedene

Formen dieser Art sind in zahlreichen Stiicken aus allen drei Flótsen

(sowie aus den Hangendschichten) vorhanden.

9. Asterophyllites cf. elatior Goepp. Einen mit der Abbildung

Goeppert's '') iibereinstimmenden áhrenahnlichen Rest mit deutlicher

Gliederung stelle ich vorláufig hieher. Indessen ist es nicht unwahr-

») Die Flora des Rotliliegenden im Plauensclien Grunde 1893, pag. 95—96.

2) Verhandl d. k. k. geol. R.-A. 1874. pag. 397.

") L. c. pag. 57 ff.

*) Die fossile Flora der Perraisclien Formát. Cassel 1864—65. Palaeonto-

grapMca XII. Bd. Taf. III. Fig. -1, pag. 37.
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scheinlicli, dass dieser Abdruck, sowie auch Goeppert's Originál aus

dem permischen Schieferthon von Braunau in Bóhmen, zu Astero-

phyllites equisetiformis gehoren und sclileclit erlialtene Volkmannia-

Aehren vorstellen. Das einzige vorliegende Exemplár auf einer Platte

ohne náliere Fundortsangabe sclieint dem sweiten Flótu zu entstammen-

Auuularia Stbg.

10. Annularía sphenophylloides Zenk. liegtin zalilreichen Exem-
plaren aus allen drei Flótzen vor, zumeist in vortreiílicher Erhaltung.

Am liáufigsten ist diese zierliche i\.rt im zweiten Flóts.

11. Annularía longifoiia Brongt. Diese so weit verbreitete Art

kommt in der flotzftihrenden Liegendschichtengruppe von Rossitz in

allen drei Flót^en, namentlich aber im zweiten und dritten vor. Aus

dem dritten Flotz befinden sich in der Collection der k. k. Bergaka-

demie auch schíjne Fruchtahren (Stachannularia tuberculata Stbg. sp,).

Die von Sterzel ') neuerdings vorgenommenen Vereinigungen ver-

schiedener Formen als Annularía stellata Schloth. halte ich nicht fúr

ganz gerechtfertigt ; dagegen scheint seine Kritik der STUR'schen Arten-

trennungen berechtigt zu sein. Denn es kommen bei Rossitz that-

siichlich Formen vor, welche gewisse der von Stur hervorgehobenen

Kennzeichen seiner Specien: Annularía stellata^ An. Geinitzi und

An. tvestphaUca auf derselben Pflauze vereinigen. In der Monographie

wird sich Gelegenheit bieten, hierauf naher einzugehen.

12. Annularía stellata Schloth. sp. Unter diesem Namen mochte

ich (vorláufig) Formen vereinigen, welche sich von Ann. longifoiia

durch die stets geringere Grosse der Blattwirtel und durch die schmale

spitze Form der steifen Blátter ohne (deutlichen) Mittelnerv, unter-

scheiden. Der Habitus des Krautes entspricht der RENAULT'schen Ab-

bildung Fig. 2, PÍ. XLVII, z. Th. auch Fig. 6, Pi. XLVI, der fossilen

Flora von Commentry ^). Diese Formen sind mir bislang von Rossitz

nur aus dem sweiten Flots bekannt.

Macrostacliya Schimp.

13. Macrostachya nov. sp. In der Collection des k. k. naturhist.

Hofmuseums befindet sich ein gut erhaltenes Stammstiick, welches

zu der Untergattung Calamitina Weiss einbezogen werden konnte.

Die grosse Regelmassigkeit in der Stellung der Astnarben und die

') L. c. pag. 99 ff.

") Étucles sur le terraiu houiller de Commentry. Livre II. Partie 2. 1890.
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sowolil am Steinkern, als auf der Kohlenrinde deutliche Rippung

sdíeinen mir aber zu Gunsten der Ansicht von Williamson ^) uiid

ScHENK ^) zu sprechen, dass wenigstens derartige Stamme einer an-

deren Gattung als Calamites angelioren. Allenfalls ist es rathsara

solche Stammstcke, solange ihr Verhaltniss zu Calamites nicht náher

bekannt ist, unter einem eigenen Gattungsnamen zu vereinigen.

Renault ^) stellt ahnliche Stamme von Commentry zu Macrostacliya

und so mag auch das vorliegende werthvolle Exemplár von Rossitz

vorlaufig in diese Gattung eingereiht werden.

Das Stiick ist zwar ohne Gruben- und Flotzangabe, aus den auf

derselben Platte vorliandenen sonstigen Pflanzenresten (Goniopteris

foeminaeformis, Pecopteris cyatJiea^ Pecopt. hemitelioides) ergibt sicli

aber, dass es aus dem siveiten Flóts stammt.

Der Stamm ist in ganz kurze Glieder getlieilt und trágt zweierlei

Narben: kleine und grosse, v^elche sehr regelmássig derart ange-

ordnet sind, dass auf einen Doppelwirtel wechselstándiger kleiner

Narben stets ein einfacher Wirtel grosser Narben folgt. Zwisclien

den kleinen und den grossen Narben sind am Stamme 5 und zwischen

den grossen und dem náchstfolgenden Wirtel kleiner Narben sind

7 freie Glieder, Das wiederholt sich auf dem vorliegenden Reste

zweimal. Besonders charakteristisch ist der doppelte Wirtel der

wechselstandigen kleinen Narben, deren viere zusammen den Raum
einer von den grossen Narben einnehmen. Die nabere Besclireibung

und Abbildung dieses merkwiirdigen Restes erfolgt in der Mono-

graphie.

14. Macrostachya infundibuiiformis Bronn sp. Eine grosse,

ziemlicli gut erhaltene Aehre dieser Art aus dem sweiten Flóts, sowie

mehrere Bruchstiicke liegen vor.

Splienopliylluin Brongt.

15. Sphenophyllum oblongifoiium Germ. Nicht ganz typische

schone Zweige dieser Art gehóren zu den reichlichsten Vorkommen

im sweiten Flots der Rossitzer Ablagerung, treten aber auch im dritten
^

Flótz nicht selten auf. Zwei schone Exempláre zeigen die Fructifi-

cation. Viele Stucke besitzen in Traclit und Blattform Aehnlichkeit

rait Sphenoph. angustifolium Germ. und stellen eigentlich Zwisclien-

') On tlie organisation of tlic foss. plants o tho ooal-measxíres. Part. V.,

pag. GO.

^) In v. Ricutiiopen's China, IV. Bd., pag. 234.

^) L. c, pag. 4-20, PÍ. LI.
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formen zwisclien den beiclen Germar'sclieii Arten vor. Auch Blátter,

die als Sphenopli. ScMofJieimii Bgt, zu bezeichnen wáren, kommen
vor. Iii der Monograpliie gedenke ich liierauf náher einzugehen.

II Filicaceae.

Splieiioi)teris Brongt.

16. Sphenopterís Rossicensis Stur. Mit diesem Namen hat

D. Stur ^) eine Sphenopterisart bezeichnet, die mir in schoneii We-
delu aus dein dritten und in minder guten Stiicken aus dem zíveiten

Flótz vorliegt. In der allgemeinen Traclit nahert sie sich sehr ge-

wissen Formen von Sphenopt. Lehachensis Weiss. Die náhere Be-

sclireibung und Abbildung erfolgt in der Monographie.

Ausser diesser Sphenopteris hábe icli in den von mir unter-

suchten Collectionen von zusammen etwa 200 Platten aus der Ros-

sitzer íiotzíuhrenden Liegendscliiclitengruppe keine Spur von Splieno-

pteriden entdeckt und schliesse daraus, dass diese krautartigen Farn
in dem Liegendzuge der Eossitzer Ablagerung sehr selten sind. D. Stur

fuhrt zwar in seinen verschiedenen Mittheilungen iiber die Rossitzer

Flora noch folgende Arten an:

Sphenopt. artemisiaefolia Stbg. aus dem Hangenden des ersten

Flotzes

;

Sphenopt. elegans Brongt., sehr selten im Hangenden des ersten

Flotzes

;

Sphenopt. alata Brongt. von ebendorther;

Sphenopt. Gravenhorstii Brongt. aus dem Mveiten Flotz.

Ich kenne nur die erste Art in vortrefflichen Stiicken aus Han-

gendschichten, die ich nicht mehr zur flotzfiihrenden Schichtengruppe

einbeziehe und deren Flora ich daher hier nicht beriicksichtige. Es

ist moglich, dass auch die zweite und dritte genannte Art diesen

Schichten entstammt, — und unter Sphenopt. Gravenhorstii scheint

urspriinglich die spáter mit dem Namen Sphenopt. Rossicensis belegte

Art verstanden worden zu sein, Makowskt und Rzehak fiihren (1. c.

pag. 202) unter den „háufigsten und sicher bestimmten" Pflanzen-

arten aus den flotzfiihrenden Liegendschichten von Rossitz auch Sphe-

nopt. fmxata Brongt. an. Bisher fehlen mir hiefiir Belege.

•) Verhandl. d. k. k. geol. R.-A., 1874, pag. 398.
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Odontopteris Brongt.

17. Odontopteris minor Brongt. Unter dem mir vorliegenden

reichen Materiál befindet sich nur ein Stiick ohne Flotzangabe, dem

Gesteine nach aber aus dem zíveiten FlbU stammend, welches nach

Form, Nervatur mid schiitterer Stellung der Fiederchen der typischen

Odontopteris minor Brongt, nahesteht. Es unterliegt fiir mich keinem

Zweiiel, dass die meisten in den Sammlungen enthaltenen, als Oclont.

minor bezeichneten Stiicke von Eossitz einer oder der anderen der

beiden folgenden Arten angehoren.

18. Odontopteris Reichiana Gutb. scheint in der Rossitzer ílotz-

fiihrenden Liegendschichtengruppe die háufigste Odontopteris-Art zu

sein. Besonders reichlich tritt sie im dritten Flóts auf, kommt aber

auch im sweiten und ersten Flots vor, am seltensten, wie es scheint,

im zweiten Flotz.

19. Odontopteris Brardii Brongt. Hieher sind vielleicht gewisse,

nicht hiiufige Formen vora dritten und ersten Flots zu stellen, die

sich von Odont. Reichiana fast nur durch spitzigere Fiederchen

unterscheiden.

20. Odontopteris Schlotheimii Brongt. Diese Art ist am ersten

Flotz háuíig, am dritten minder háufig, am siveiten selten. Ausser

der typischen Art mit genáherten, etwas zusammenhángenden, mit der

ganzen Basis angewachsenen Fiederchen mit nicht sehr zahh^eichen,

verhaltnissmássig kráftigen Nerven (Weiss) kommen auch Uebergange

in die folgende Art vor, so dass es dem freien Ermessen anheim-

gestellt bleibt, diese Formen in eine oder die andere Art einzu-

reihen.

21. Odontopteris obtusa Brongt. Typische Wedel dieses Baum-

farnes liegen mir aus dem ersten Flbtz vor, sowie aus dem mveiten

auf Platten beisammen mit Wedeltheilen, die vermoge ihrer Nervatur

der vorigen Art zugezáhlt werden sollten,

Callipteris Brongt.

22. Callipteris conferta Stbg. sp. Diese im hochsten Grade ver-

ánderliche Art kommt auf dem ersten Flótz bei Rossitz recht reich-

lich vor und erweist sich auch hier in ihren Individuen iiusserst ver-

schieden. Wedel, welche den typischen Ottendorfer Stiicken ent-

sprechen, sind nach dem mir vorliegenden Materiál selten; haufiger

sind Reste, die den Varietaten ohliqua Goepp. und praelongata Weiss

eingereilit werden kumen ; am háufigsten kommt aber eine Abart vor.
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welche durch starke Nervation der Fieder, besonders auf der Unter-

seite der Blatter, ausgezeichnet ist. Namentlicli der gewohnlich nahé

der Fiederspitze gegabelte Mittelnerv und mehrere von den Seiten-

nerven sind sehr ausgepriigt. Im Uebrigen steht die Abart etwa in

der Mitte zwischen der von Weiss ') abgebildeten Varietat und der

GoEPPERT'schen Subspecies oUiqua. leh bezeichne diese bei Rossitz

wie es scheint háufigste und immerhin ch araktéristische Varietat als

CaUipferis conferta Stbg. sp. Var. Rossicensis und werde sie in der

Monographie abbilden und naher beschreiben.

Alethopteris Sternbg.

23. Alethopteris Serlii Brongt. sp. Das Vorkommen dieser Art in

der Rossitzer Ablagerung ist siveifelJiaft , denn unter allen zahl-

reichen mir vorliegenden Alethopteris-Resten, von welchen besonders

einige aus der Collection der k. k, Bergakademie als wahre Pracht-

stiicke bezeichnet werden mssen, befindet sich nur ein einziges

Fragment aus der Mitte eines Wedels, welches vielleicht hieher ge-

stellt werden konnte. Es stammt vom dritten FUtz. Alle iibrigen

Alethopteris-Reste gehoren ganz sicher der nachstfolgenden Art an,

weshalb ich auch die Bestimmung des besagten Bruchstiickes, zumal

es aus der Wedelmitte stammt, nur mit Vorbehalt gebe.

24. Alethopteris Grandini Brongt. sp. Diese Art ist in der

Rossitzer Ablagerung sehr haufig und kommt auf allen drei Flotzen

vor, besonders schon und reichlich in einer Schicht dunkelbraunen

Schieferthones im Liegenden des ersten Flotzes. Soviel ich mich iiber-

zeugen konnte, wurde diese Pflanze bisher durchwegs irrig als Alethopf.

Serlii Brongt. aufgefasst, namentlich auch von D. Stur, welcher sie

freilich friiher zuweilen nur als cf. bezeichnete, aber spater dennoch

auf das angeblich sehr haufige Vorkommen von Alethopt. Serlii in

der „obersten Zone des Obercarbons" von Rossitz weitgehende Ver-

gleiche basirt hat. So vergleicht er mit den Rossitzer Schichten aus-

schliesslich auf Grund des reichlichen Vorkommens der vermeint-

lichen Alethopt. Serlii die sog. Ewilitzer Schichten des Schlaner Han-

gendflotzzuges in Bohmen, ferner die Steinkohlenflotze fiihrenden Ab-

lagerungen im Banat von Klokodi, Szekul usw., weiters von Wettin und

Lubejlin, von Swansea und Llanelly in S. Wales, von Bristol in Somer-

') Fossile Flora der júugsten Steinkohlenform. u. des Eothlieg. im Saar-

Rhein-Gebiete, ISOO, Taf. VII, Fig. 3.
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setshire, sowie andere Kolilenfelcler Mittelenglands '). Werni auch

diese Altersparallelisirung zum Theil zutreffen mag, so ist doch ilire

Grundlage unsicher, da die von Stur als Leitpflanze angenommene

Alefhopt. Serlii von Rossitz keine Alethopt. Serlii Brongt. sp. ist uiid

somit erst bewiesen werden mtisste, ob auch die iibrigen von Stur als

Alethopt. Serlii bezeichneten Pflanzenreste aus den anderen ange-

fiihrten Ablagerungen ebenso wie bei Rossitz eigentlich zu AletJwpt.

Grandini Brongt. sp. gehoren. Eine Entscheidung hieriiber kann nur

auf Grund von reichliclierem Materiál aus den besagten Ablagerungen

getroífen werden, als mir zum Vergleiche vorliegt; nur beziiglich

eines Stiickes von Libowitz (bei Kwilitz) kann icli angeben, dass es

zur echten Alethopt. Serlii Brongt. sp. gehort, wogegen einige Frag-

mente von Studoves, Tuan und Krouová, sowie Stlicke von Szekul

im Banat in der beziiglidien Collection der k. k. Bergakademie tliat-

sachlich zu Alethopt. Grandini Brongt. sp. gestellt werden miissen.

Icli bemerke bei dieser Gelegenheit, dass die fossile Flora

der Steinkohleníiotze flirenden Ablagerung von Reschitza im Banat

die allergrosste Aehnliclikeit mit der Rossitzer Flora besitzt, wie

iibrigens sclion Stur ^) richtig erkannt hat. Auch der Gesteinshabitus

ist zum Verwechseln álinlich,

Pecoiíteris Brongt.

25. Pecopterís arborescens Schloth. sp. kommt auf allen drei

Flotsen vor, besonders háufig im mveiten, woraus ich sterile und fer-

tile Wedel von zum Theil vortrefflicher Erhaltung und bedeutender

Grosse besitze.

26. Pecopteris cyathea Schloth. sp. Diese mit der vorher-

gehenden wohl nahé verwandte, aber von ihr dennoch sicher zu unter-

scheidende Art liegt mir in guten Stiicken vom siveiten Flots vor.

27. Pecopteris lepidorhachis Brongt. scheint die verbreitetste

Pecopterisart der Rossitzer Ablagerung zu sein. Sie kommt auf allen

drei Flotsen vor, besonders reichlich und in schonen Wedeln im

zweiten.

28. Pecopteris Candolliana Brongt. Einige sicher bestimmbare

Wedelbruchstiicke liegen mir vom zíveiten Flots vor.

29. Pecopteris oreopterídia Schloth. sp. befindet sich in bedeu-

») Vergl. Verhancll. d. k. k. geol. E.-A. 1874, pag. 195; ibid. 1884, pag. 139;

ibid. 1889, pag. 16 u. 21.

^) Beitr. zur Kenntniss der Dyas- u. Steinkohlcnformat. im Banate. Jabrb.

d. k. k. geol. R.-A. 1870, XX. Bd. 185, namentl. p. 199.
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tenderen Wedelbruclistiicken von sehr guter Erhaltimg in beiden von

mir bearbeiteten Collectioneii nur vom sweiten Flotz. Die Art wurde,

wie ich micli iiberzeiigt liabe, vielfacli iiTthiimlicli zu Pecopt. arbo-

rescens gestellt,

30. Pecopteris hemitelioides Brongt. gehort zu den auf den

heiden unteren Flótzen von Rossitz, besonders aber auf dem zweiten

verliáltnissmassig reiclilich auftretenden Farnen. Die Untersucliung

der Yielen mir vorliegenden Wedeltlieile liat unzweifelhaft dargethan,

dass die neuen STERZEL'schen Arten: Pecopt. Zeilleri und Pecopt. sub-

liemitélioides aus dem Rothliegenden des Plauensclien Grundes zu

Pecopt. hemitelioides Brongt. gehoren und mit dieser bloss verschie-

dene Erhaltungszusttinde derselben Species vorstellen, was iibrigens

Sterzel selbst ^) schon vermutliet liat. Die neuen Artennamen sind

dalier einzuzielien. Ich gedenke dies in der Monographie eingehender

zu begriinden.

31. Pecopteris densifolia Goepp, sp. Vom siveiten Flóts liegen

mir Reste vor, welche mit der Art aus dem Perm von Schwarz-

kosteletz in Bohmen durchaus iibereinstimmen, wenn sie auch in der

Regel weniger tippig entwickelt sind.

32. Pecopteris Gistii Brongt. Von diesem seltenen Farn besitze

ich zwei recht gute Wedelstiicke vom siveiten Flotz. In der Mono-

graphie werde ich auf die Art naher eingehen.

33. Pecopteris Pluclceneti Schloth. sp. ist mir bis jetzt nur

vom dritten Flotz bekannt, wo sie sehr háufig vorkommt.

34. Pecopteris Germari Weiss sp. scheint ebenfalls nur auf das

dritte Flóts beschránkt zu sein, wo beide mir vorliegenden Stíicke

herstammen. Die nahé Verwandtschaft dieser Art mit Pecopt. PlucJce-

nefi Schloth. sp. unteriiegt keinem Zweifel, indessen scheint es mir

doch rathsam, sie von der letzteren zu trennen. Unsere Exempláre

sind sehr kráftig entwickelt, die Fiederchen lassen aber ebenso wie

bei Germar's (1. c. Taf. 16, Fig. 4) und Weiss' (1. c. Taf. XII, Fig. 4)

Stíicken keine Nervatur erkennen.

35. Pecopteris unita Brongt. liegt mir vom zweiten und dritten

Flotz in minder ansehnlichen, aber sicher bestimmbaren Wedelbruch-

stiicken vor.

36. Pecopteris sp. Auf einigen Platten aus dem zweiten Flotz

kommen Fiederstiicke vor, die wahrscheinlich zu Pecopt. polymorpha

Brongt, (in der ZEiLLER'schen BegTenzung) gehoren. Indessen muss

^) L. c. pag. 20 und pag. 30, Aumerkung.
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icli erst weiteres Materiál abwarten, um eine ganz sichere Bestim-

mung vornehmen zu konnen. Vielleicht sind manche von den sterilen

Fiederfragmenten zu Pecopt. pteroides Brongt. zu stellen.

Neuroi)teris Brongt.

37. Neuropteris auriculata Brongt. Die mir aus der flotzfíili-

renden Schiclitengruppe von Rossitz vorliegenden Reste sind leider

in beiden Collectionen olme nabere Fundortangabe ; nach dem Gestein

scheinen sie aus dem isiveiten Flóts zu stammen. In den Hangend-

schichten ist die Art eine gewohnliche Erscheinung.

38. Neuropteris cordata Brongt. liegt in guten Stiicken zumeist

obne Flotzangabe, aber hochst wahrscheinlich durchwegs vom sweiten

Flót0, vor.

39. Neuropteris cf. acutifolia Brongt. Icb stelle hieher isolirte,

spitze, berzformig lanzettlicbe Fiederchen mit dichtgedrángten Nerven,

die auf Platten vom ersten Flots vorkommen und mit der Brononi-

ART'schen Art allenfalls nabe verwandt sind.

40. Neuropteris cf. Voltzii Brongt. Isolirte Fieder, die in Form

und Nervatur sebr gut mit Brongniart's Abbildung ^) iibereinstimmen.

Auf Platten aus dem ersten Flots.

41. Cf. Neuropteris Loshii Brongt. Das Vorkommen dieser in

cbarakteristiscben Stiicken so seltenen Art in der flotzfiibrenden Liegend-

scbicbtengruppe von Rossitz ist keineswegs sicber, obwobl dieselbe

von Stur, sowie wabrscbeinlicb nacb seinen Bestimmungen aucb von

anderen Autoren, wiederbolt unter den Pflanzenresten von diesem

Fundorte angeftihrt wird. Mir liegen zwar einige Pteste auf Platten

aus dem dritten Flóts vor, námlicb breit umgekebrt eiformige, ge-

wóhnlicli zu 3 bis 5 gedrángt stehende, nicht an der Spindel baftende,

scheinbar wecbselstándige Fiederchen, die vielleicht als zu dieser Art

gehorig aufgefasst worden sein mogen. Icb glaube jedoch, dass sie

zu Odontopteris ohtusa Brongt. gezogen werden konnen' und hoífe die

Frage an reichlicherem, mir in Aussicht gestelltem Materiál ent-

scheiden zu konnen.

42. Cyciopteris varians v. Gutb.

43. Cyciopteris obliqua Brongt. Diese beiden nahé verwandten

Formen von Neuropteris-Basalfiedern sind zum Theil in schonen

Exemplaren auf Platten ohne nabere Fundortangabe erbalten, die

') Hist. tlcs végétaux fossiles, 182S. PÍ. G7, Fig. 1 {! A).
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nach dem Gestein zii urtheilen theils vom ersten, tlieils voní 0iveifen

Flóts stammen.

Dictyopteris v. Gutb.

44. Dictyopteris Brongniarti Gutb. Isoliite Fiederchen dieser

Art mit vortrefflich erlialtener Nervatur kommen am siveiten Flóts

nicht selten vor.

45. Dictyopteris Schiitzei F. A. Rom. Diese Art ist auf dem
Mveiten Flóts, wie es sclieint, niclit selten und isolirte Secundarfiedern

zeigen liáufig die Nervation selir deutlich. Ein grosser schoner Wedel

aus der Collection des k. k, naturhist. Hofmuseums, leider ohne nahere

Fundortangabe, scheint hieher zu gehoren, wiewohl an dem mit einer

Gleittiiche behafteten und verwitterten Stíicke die Fiederchen zwar den

sehr kráftigen Mittehierv, aber keine Secundárnerven erkennen lassen.

Schizopteris Brongt.

46. Schizopteris lactuca Presl. Es liegen mir vom ersten Flóts

bloss Fragmente vor.

Goniopteris Schimp.

47. Goniopteris foeminaeformis Schloth. sp. Dieser schone Farn

tritt in den Rossitzer Liegendschichten recht háufig auf dem siveiten

und noch haufiger auf dem dritten Flóts auf und liegt mir in gros-

seren Wedeln sowohl, als auch kleineren Fragmenten vor. Die meisten

Formen gehoren der Subspecies argutus Brongt. sp. an, wahrend die

zweite von Weiss ') unterschiedene Subspecies: spectabilis Weiss bis

jetzt nur in kleineren Fiederfragmenten vorliegt. In der Monographie

soli auf die Art und ihre Varietaten náher eingegangen werden, zumal

sich an den Rossitzer Stíicken Eigenheiten geltend machen, die an

Exemplaren von anderen Fundorten bisher nicht vollstandig beleuchtet

worden sind.

48. Goniopteris emarginata Goepp. sp. liegt nur in geringen,

jedoch verlasslich bestimmbaren Fiederfragmenten vom meiten Flóts vor.

Caiiloiíteris Lind. et Hutt.

40. Caulopteris Rittleri Stur. Diese von D. Stur ^) zu Ehren

des Herrn Centraldirectors Hugo Rittler in Segengottes benannten

') Fossile Flora etc. 1. c. pag. 69.

') Verhandl. d. k.k. geol. R.-A. 1874, pag. 398.
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Stamme kommen ain dritten Flots sehr háufig vor unci ich konnte

zalilreiche Stiicke, theils Eigenthum des k. k. naturhist. Hofmuseums,

theils der k. k. Bergakademie, untersuclien. Die Beschreibung Stur's

ist im Allgemeinen zutreffend, ich vermag dieselbe jedoch zu erwei-

tern und das gegenseitige Verhaltniss der verschiedenen Abrindungs-

stadien naher auszufiihren, was in der Monographie geschehen soli,

Die Zweifel Stur's liber die Deutung der unter der Oberfláclienschiclit

der Stamme entlialtenen Streifen dtirften iiun behoben sein, seit Grand'

EuRY ^) eine ganze Série von Caulopteriden aufgestellt hat, bei welchen

die Epidermis die Adventivwm^zeln in das Innere des Stammes treibt

und als deren Typus Caulopteris endorlma Gr'. Eury gelten kann.

50. Caulopteris endorhiza G. Eury. Wenn ich diese Art als

bei Rossitz vorkommend hier auch anfiihre, so thue ich es mit Vor-

behalt, weil unter den zahlreichen Stiicken aus dem dritten Flóts,

welche von Stur zur vorigen Art einbezogen worden sind, auch Keste

vorkommen, die mit der Abbildung der genannten Grand' EuRY'schen

Art bei Zeiller ^) ubereinstimmen. Ich glaube nun zwischen diesen

Formen und der typischen Caulopteris Eittleri Stur allmálige Ueber-

gánge wahrzunehmen, was ich indessen noch durch weitere Vergleiche

an reichlicherem Materiál genauer feststellen mochte.

Solíte sich die Zusammengehorigkeit beider Formen zu derselben

Art bestátigen, dann miisste nach meiner Ansicht der allerdings sehr

bezeichnende Name Grand' Edry's zu Gunsten des STUR'schen ein-

gezogen werden, da die Beschreibung Stdr's (1. c), wenn sie auch

ohne Abbildung gegeben ist, die Art doch deutlich genug charakteri-

sirt, so dass sie darnach wieder erkannt zu werden vermag.

Ptychoi)teris Corda.

51. Ptychopteris macrodiscus Brongt. sp. Die Art liegt mir

in der typischen, von Brongniart ^) abgebildeten Form in einem Stiicke

vom dritten Flóts vor.

Nach Zeiller *) ist es wahrschemlich, dass diese Art nur den

inneren Ilolzcylinder jener Farnstamme vorstellt, deren aussere Rinde

als Caulopteris peltigera Brongt. sp. bezeichnet wird. Letztere Art

') Floe carbonifre du départ. de la Loie. 1878, pag. 87.

^) Études sur le terraiu liouiller de Coramentry. Floe fossile 1888, PÍ. XXXVI,

Fig. 1. PÍ. XXXYII, Fig. 1 u. 2.

=') Ilist. des végét. fossiles. PÍ. 139.

•*) L. c. pag. 344.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Monographie der foss. Flora vou Rossitz iu Máliren. 15

wird zwar von Rossitz melirach angeftihrt, unter meinem Materiál

ist sie aber niclit vorhanclen.

52. Ptychopteris Schneidei Stur. sp. Mit clem Manuscript-

namen Caidopteris Schneidei hat D, Stur Farnstimme bezeiclmet

mit selir langgestreckten flachen Blattnarben, die auf dem dritten Flotz

beisammen mit den zuletzt angefíihrten Stammresten nicht selten vor-

kommen. Die Art ist von der vorliergehenden sehr wenig verschieden

imd sclieint bloss der Holzcylinder von Caidopteris RiUleri Stur zu

sein, woriiber ich mich in der Monographie eingehender verbreiten

werde. Indessen kann schon hier beigeíugt werden, dass iiber den

von Ziller ^) an Caidopteris endorhiza ermittelten Zusammenhang

zwischen der als Caulopteris bezeichneten Eindenoberfláclie und den

als Ptychopteris bezeichneten Holzcylindern der Farnstamme kein

Zweifel mehr bestehen kann. Die entsprechend erhaltenen Stíicke von

Rossitz bestatigen diese Auffassimg dm'chwegs.

III. Lycopodiaceae. '*

Lepidodendron Sternbg.

53. Lepidodendron Sternbergii Brongt. in typischer Form, mit

Blattkissen von 1—2 cm Lange, kommt im ersten Flófs, wie es scheint,

liáufíg vor und zwar nicht selten auch in Kohle umgewandelt. Nach

H. RiTTLER soli diese Art (bei Stur ^) Sagenaria dichotoma Stbg. sp.

genannt) wesentlich zur Kohlenbildung der Mittelbank des ersten

Flotzes beigetragen haben.

54. Lepidodendron nov. sp. In der Collection des k. k. naturhist.

lofmuseums befindet sich, leider ohne nahere Fundortangabe, ein

Stiick eines plattgedriickten Stammes mit auf einer Seite erhaltener

Kohlenrinde. Die Blattkissen sind elliptisch, 6—8 mm lang, oben und

unten in eine Spitze ausgezogen, mit, wie es scheint, nur einer grossen

runden Blattnarbe in der oberen Hálfte des durch keine Lángsleiste

getheilten Kissens. Der bis jetzt vereinzelte Rest gehort in die Ver-

wandtschaft des Lepidodendron Veltheimianum Presl. sp.

Lepídostrbus Brongt.

55. Lepidostrobus variabilis Lind. et Hutt. Einige minder gut

erhaltene Fragmente dieser wahrscheinlich zu Lepidodendron Stern-

iergii Brongt. gehórigen Fruchtzapfen liegen mir vom ersten Flótz vor-

') L. c. pag. 317 ff. und 337 ff.

2) Verhandl. d. k. k. geol. R.-A., 1866, pag. 83.
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Lepidopliylliim Brongt.

56. Lepidophyllum majus Brongt. Auf Stiicken ohne náhere

Fundortangabe, wahrscheinlich vom ersten Flotz.

57. Lepidophyllum horridum O. Feistm. Kantige linearische

Blátter auf Platten vom ersten Flots konnen vielleicht hieher gestellt

werden.

Halonia Lind. et Hutt.

58. Halonia tiiberculata Brongt. Ein als Steinkern erlialtenes,

wahrscheinlich vom ersten Flotz stammendes, plattgedriicktes Stamm-

stíick mit imregelmassig vertheilten Knoten, aber deutlichen Tuberkeln,

diirfte hieher zu stellen sein.

Sigillaria Brongt.

59. Sigillaria striata Brongt. Vom dritfen Flótz liegen mir

Stiicke vor, welche mit Brongniart's Abbildung ^) recht gut iiberein-

stimmen.

60. Sigillaria rimosa Goldbg. besitze ich nebst einigen Stiicken

ohne náhere Fundortangabe ebenfalls nur vom dritten Flots. Gol-

dbnberg's Ansicht, dass die vorhergehende Art nur jiingere Stámmchen

dieser letzteren vorstellen moge, scheint nicht rundweg von der Hand

zu weisen zu sein.

61. Sigillaria Brardii Brongt. kommt im sweiten Flots háufig

vor beisammen mit Resten, die als Catenaria decora Stbg. bezeichnet

werden und deren Zusammenhang mit dieser Sigillaria schon Germar ^)

angedeutet hat. Auch D. Stur^) hat sich iiber diesen Zusammenhang

geáussert und ich vermag seine diesbeziiglichen Beobachtungen nur

zu bestátigen,

62. Sigillaria lepidodendrifolia Brongt. \^í mí dimi sweiten Flóts

ebenfalls háufig, meist allerdings in minder giinstigem Erhaltungs-

zustand. Manche Exempláre sind nur wenig zusammengedriickt.

Stigiiiaria Brongt.

63. Stigmaria ficoides Brongt. kommt auf allen drei Flótsen vor,

am ersten zuweilen ganz in Steinkohle umgewandelt. Nicht selten

^) Hist. végét. foss. L. c. PÍ. 157, Fig. 5.

^) Verst, von Wettin u. Lobcjún. pag. 29, Taf. XI.

^) Verliandl. d. k. k. geol. R.-A, 18G7, pag. 1"23.
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sind isolirte Gebilde, welche nach Schimper den Markcylinder dieser

Art vorstellen und vollkommen mit der von ihm gegebenen Abbil-

dung libereinstimmen ^).

B. Plianevogramae.

Gymnospermae.

I Cordaiteae.

Cordaites Unger.

64. Cordaites príncipalis Germ. sp. Blátter dieser Art kenne ich

nur in unvoUstandigen Exemplaren ausschliesslich vom dritten FlóU.

65. Dory-Cordaites palmaeformis Goep. sp. Blattfragmente, die

ich trotz einiger Abweichungen vorláiifig unter diesem Namen ver-

einige, kommen auf allen drei Flot^en, besonders auf dem ersten háufig

vor. Eine vollig sichere Bestimmung lasst leider keines der vielen

von mir untersuchten Stiicke zu. Es ist auch moglich, dass bei Ros-

sitz die Untergattung Poa-Cordaites Gr'. Eury ebenfalls vertreten

ist, woriiber besser erhaltenes Materiál Aufschluss geben wird.

II. Coniferae.

Walchia Sternbg.

66. Walchia piniformis Schloth. sp. Diese in den Hangend-

schichten der Eossitzer Ablagerung sehr háufige permische Leitpflanze

besitze ich in zwei guten Exemplaren vom mveiten FldU des Julius-

schachtes. Ich erwarte mit Zuversicht, dass sich das Vorkommen

dieser wichtigen Art in der flotzfiihrenden Liegendschichtengruppe

von Rossitz bei der Aufarbeitung des sehr reichen mir in Aussicht

gestellten Materiales als weniger selten herausstellen wird, als es bis

jetzt den Anschein hat.

III. Semina probabiliter Gymnospermarum.

67. Cyciocarpus intermedius Goep. Mit den GoEPPERschen Ab-

bildungen ^ iibereinstimmende Samen liegen in mehreren Exemplaren

vom dritten Flótz vor.

^) Traité de Pal. végét. II. Bd. 1870—72, pag. 112, Tab. LXIX, Fig. 11.

-) Die fossile Flora der Perm. Formát. Palaeoutograph, 1861—65. Taf. XXVII..

Fig. 12—15.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. 1895. 2
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68. Cardiocarpus Gutbieri Gein. vom ersten Flóts.

69. Cardiocarpus sp, vom ersten FlóU, moglicherweise uberein-

stimmend mit Cardioc. inemarginatus Sterzel ').

70. Trigonocarpus sp. ohne nahere Flotzangabe, áhnlich dem
Trigonocarpum pedicellatum Goepp. et Fiedler ^).

71. Rhabdocarpus amygdaliformis Goep. et Berg. vom ersten

Fldt0.

12. Rhabdocarpus nov. sp. Diese Riesensamen von oval-zuge-

spitzter Form mit mehr minder deutlichen Langsfurchen, liegen mir

in einigen Exemplaren vom ersten Flótz vor, darunter ein Stiick von

10 cm Lange und ó^/g cm Breite. Die kleinsten messen 7 cm in der

Lange und 4 cm in der Breite. Eine grosse Platte mit 23 Stiick

dieser Samen, die sicli scheinbar zu zwei Samenstanden gruppiren,

ein wahres Unicum, ist in den Sammlungen des k. k. natm-liist. Hof-

museums in Wien ausgestellt. leh hoífe dieses seltene Stiick in der

Monographie abbilden zu konnen, woselbst auch die genauere Be-

schreibung der Samen erfolgen wird. Dieselben erinnern an manche

der von Karl Feistmantel ^) als Carpolíthes insignis beschriebenen

grossen Samen aus dem Schlaner Hangendflotzzug in Bohmen und

sind wohl mit Ehabdocarp. ovoideus Ren. *) nahé verwandt.

Vorstehende systematische Uebersicht der fossilen Flora der die

Flotze einschliessenden Liegendschichtengruppe von Rossitz beruht,

um es nochmals zu bemerken, ausschliesslich auf den bezligiichen

Collectionen des k. h. naturhisforischen Hofnmseums in Wien und der

Ti. li. Bergakademie m Leoben. Fíir die beabsichtigte Monographie ist

mir aber mit zuvorkommenster Bereitwilligkeit das gesammte, mehrere

Metercentner umfassende beziigliche Materiál, welches Eigenthum der

k. k. technischen Hochschule in Briinn ist, von Herrn Prof. A. Ma-

KowsKT zur wissenschaftlichen Bearbeitung zugesagt worden und ebenso

sind mir zu diesem Zwecke die grossen und schonen Sammlungen

') Rotlilieg. Plaueusch. Gruud. 1. c, pag. 114, Tab. XI, Fig. 9.

í) Die fossilen Friichte der Steinkohleuform. 1857, pag. 285, Taf. XXV,
Fig. 23.

') Der Hangendflotzzug ini Schlan-Rakonitzer Steinkolilenbecken. Arcliir

f. d. naturw. Landesdiircliforsch. v. Bohmen. IV. Bd. 1881, Taf. VII. Fig. 4. u. 5.

*) Études sur le terr. liouiller de Commentry. II. Floe fossile, 2. .Partie

1890, pag. 639, PÍ. LXXII, Fig. 20.
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des Herrn Centraldirector Hugo Rittler in Segengottes und des

Nestors der Naturforsclier Mahrens, Herrn Werksarzt MUDr. Katho-

LiTZKY in Rossitz iiberlassen worden. Ferner hat mir Herr Custos

M. Trapp vom wohllobl. Directorium des Franzensmuseums in Brnn
die Bewilligung zur freien wissenschaftlichen Beniitzung der dortselbst

befindlichen Reste erwirkt und die Herren Schichtmeister J. Kunl

iu Segengottes, Bergverwalter J, Sauer und Bergingenieur v. Wit-

KowsKi in Zbeschau haben mir ilire Unterstiitzung in liebenswiirdigster

Weise zugesagt.

Allen genannten verehrten Herren spreche ich schon an dieser

Stelle meinen tiefgefiihlten Dank aus fiir ihr eben so freundliches

und micli personlicli ehrendes, als die Wissenschaft forderndes Ent-

gegenkommen. In Folge ihrer sicheren Zusagen darf ich hoífen zur

monographischen Bearbeitung in jedem Falle ein sehr vollstmidiges

Materiál zusammen zu bekommen, will aber doch nicht unterlassen

liier nocli die Bitte beizufiigen, es mochten mir behufs Erzielung

moglichster Vollstandigkeit auch die an anderen Stellen vorhandenen

Collectionen fossiler Pflanzen von Rossitz zur Bearbeitung iiberlassen

werden.

Indessen glaube ich, dass die Ergebnisse meiner bisherigen

Arbeit auch durch sehr reichliches weiteres Materiál nicht wesentlich

beeinflusst werden díirften, weshalb gestattet sei auf dieselben kurz

einzugehen.

Die Vertheilung der oben aufgezahlten Pflanzenarten auf die

einzelnenj Flotze ergibt sich aus der tabellarischen Uebersicht auf

Seite 21 und 22.

In diesem Verzeichniss erscheinen als von Eossitg zuerst bekannt

geworden folgende Arten

:

Calamites Rittleri Stur,

Macrostachya nov. sp.,

Sphenopteris Rossicensis Stur,

Caulopteris Rittleri Stur,

Ptychopteris Schneidei Stur sp.,

Lepidodendron nov. sp.,

Rhabdocarpus nov. sp.,

somit 7 von 72. Aus den fríiher gegebenen Notizen erhellt jedoch,

dass Calamites Rittleri, Caulopteris Rittleri und Ptychopteris Schneidei

mit aus anderen Ablagerungen bekannten Arten iibereinstimmen díirften,

2*
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Nr. -^ r t e rx.

1

2

3
4
5
6
7

8

9

10
11

12

13
14
15

16
17

18

19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

A. Orj^ptog^a.mae-
Pteridophyta.

I Calamarieae.

Calamites Cistii Brongt
Calamites ramosus Art
Calamites Suckowii Brongt
Calamites cannaeformis Schloth, . . .

•

Calamites Rittleri Stur

Calamites gigas Brongt
Calamites approximatus Brongt
Asterophyllites equisetiformis Schloth. sp.

Asterophyllites cf. elatior Goepp
Annularia sphen-ophylloides Zenk. sp. . .

Annularia longifolia Brongt,
Annularia stellata Schloth. sp

Macrostachya nov. sp

Macrostachya infundibuliformis Br. sp.

Sphenophyllum oblongifolium Germ. . . .

II. Filicaceae.

Sphenopteris Rossicensis Stm\ . .

Odontopteris minor Brongt. . . .

Odontopteris Reichiana Gutb. . .

Odontopteris Brardii Brongt. . . .

Odontopteris Schlotheimii Brongt,
Odontopteris obtusa Brongt. . . .

Callipteris conferta Sternbg. sp. .

Alethopteris Serlii Brongt. sp. . .

Alethopteris Grandini Brongt. sp. .

Pecopteris arborescens Schloth. sp.

Pecopteris cyathea Schloth. sp. . .

Pecopteris lepidorhachis Brongt. .

Pecopteris Candolliana Brongt. . .

Pecopteris oreopteridia Schloth. sp.

Pecopteris hemitelioides Brongt. .

Pecopteris densifolia Goepp. sp. .

Pecopteris Cistii Brongt
Pecopteris Pluckeneti Schloth. sp.

Pecopteris Germari Weiss ....
Pecopteris unita Brongt
Pecopteris sp

Neuropteris auriculata Brongt. , .

Neuropteris cordata Brongt. , . .

Flótz

2.
I

?

+
+

+

+

+

+

-h

+
+
+

+

+

+

+

+
+
?

+

+
-f-

+

+
4- 4-

+
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.^1. r t e 3a..

Flótz

2.
I

1.

Neuropteris cf. acutifolia Brongt. . . .

Neuropteris cf. Voltzii Brongt. . . . .

Cf. Neuropteris Losliii Brongt
Cyclopteris varians v. Gutb
Cyclopteris obliqua Brongt
Dictyopteris Brongniarti Gutb
Dictyopteris Schiitzei F. A. Rom. . , .

Schizopteris lactuca Presl

Goniopteris foeminaeformis Schloth. sp.

Goniopteris emarginata Goepp. sp. . .

Caulopteris Rittleri Stur

Caulopteris endorhiza Gr.' Eury . . .

Ptychopteris macrodiscus Brongt. sp. .

Ptychopteris Schneidei Stur sp. . . .

III Lycopodiaceae
Lepidodendron Sternbergii Brongt. .

Lepidodendron nov. sp

Lepidostrobus variabilis Lind. et Hutt.

Lepidopliyllum majus Brongt. . . .

Lepidophyllum horridum O. Feistm.

Halonia tuberculata Brongt
Sigillaria striata Brongt
Sigillaria rimosa Goldbg
Sigillaria Brardii Brongt
Sigillaria lepidodendrifolia Brongt. .

Stigmaria ficoides Brongt

B. !E*lianei:*og"amae.
Gymnospermae.

I. Cordaiteae.
Cordaites principalis Germ. sp

Dory-Cordaites palmaeformis Goepp. sp. .

II. Goniferae.

Walchia piniformis Schloth. sp

III. Semina probabiliter Gymnosper-
marum.

Cyclocarpus intermedius Goepp
Cardiocarpus Gutbieri Gein. •

Cardiocarpus sp

Trigonocarpus sp

Rhabdocarpus amygdaliformis Goepp. et Berg.

Rhabdocarpus nov. sp

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+

+

+
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so dass nur die restlichen 4 Arten als von anderwarts noch niclit

bekannt gemacht erbrigen. Da nahé Verwandte derselben iii an-

deren Perm- und Carbonablagerungen weit verbreitet sind, so ver-

mogen sie der Rossitzer Ablagerung keinen eigenthiimlichen Charakter

zu ertheilen.

Die Eigenthiimlichkeiten der fossilen Flora der Liegendschichten-

gruppe von Rossitz werden bewirkt durch die verticale Vertheilung

der Arten, welche wir naber in's Auge fassen wollen.

Von den 72 in den vorstehenden Verzeichnissen namhaft ge-

machten Arten kommen vor:

im ersten Flotz . . 31,

im zweiten Flotz . 40, darunter 2 fraglich, und

im dritten Flotz . 32, worunter 4 fraglich.

Es weist demnach das sweite Flóts die artenreichste Flora auf.

Allen drei Flotzen gemeinsam sind folgende Arten:

Calamites Cistii Brongt.,

Asterophyllites equisetiformis Schloth. sp.,

Annularia sphenophylloides Zenk. sp.,

Annularia longifolia Brongt.,

Odontopteris Reichiana Gutb.,

Odontopteris Schlotheimii Brongt.,

Alethopteris Grandini Brongt. sp.,

Pecopteris arborescens Schloth. sp.,

Pecopteris lepidorhachis Brongt.,

Stigmaria ficoides Brongt.,

Dory-Cordaites palmaeformis Goepp. sp. ;
—

11 Arten, welche zwar zur genaueren Altersfeststellung der sie ein-

schliessenden Schichten nicht zu verwerthen sind, immerhin aber auf

jungcarbonisches Alter verweisen und durchivegs auch in unhemveifelten

PermschicMen gefunden worden sind.

Die iibrigen 61 Arten sind in den einzelnen Flotzen recht un-

gleich vertheUt.

Auf das liegendste oder dritte Flotz bescliránM erwiesen sich bis

jetzt folgende Arten

:

Calamites ramosus Art. (?),

Calamites Suckowii Brongt.,

Calamites Rittleri Stur.,

Alethopteris Serlii Brongt. sp. (?),
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Pecopteris Pluckeneti Schloth. sp.

Pecopteris Germari Weiss,

Neuropteris Losliii Brongt. (?),

Caulopteris Rittleri Stur,

Caulopteris endorhiza Gr.' Eury (?),

Ptychopteris macrodiscus Brongt. sp.,

Ptycliopteris Schneidei Stur sp. (?),

Sigillaria striata Brongt.,

Sigillaria rimosa Goldbg.,

Cordaites principalis Germ.,

Cyclocarpus intermedius Goepp,

Von diesen 15 Arten sind die 5 mit Fragezeichen versehenen

entweder nicht selbststándig oder fiir das Flotz zweifelliaft ; von den

restlichen 10 Arten ragen Pecopteris Pluckeneti und Caulopteris Ritt-

leri durch grosse Haufigkeit hervor. Erstere Art gilt zwar als car-

bonisch, kommt aber auch in echten Permschichten vor nnd dasselbe

gilt von allen iibrigen Arten.

Ausser den oben namentlich angefiihrten 11 Arten, welche allen

drei Flotzen gemeinsam sind, wird das dritte mit den jiingeren Flotzen

der Liegendschichtengruppe von Rossitz durch einige Pflanzenarten

verkniipft, welche (soweit mir bis jetzt bekannt ist) in ihm und im

zweiten Flotz vorkommen. Es sind dies:

Sphenophyllum oblongifolium Germ.,

Sphenopteris Rossicensis Stur,

Pecopteris hemitelioides Brongt.,

Pecopteris unita Brongt.,

Goniopteris foeminaeformis Schloth. sp.,

Alle diese 5 Arten sind vorneJimlicli in echten Permschichten ver-

breitet.

Unter den 32, beziehungsweise 28 Pflanzenarten, welche ich

vom dritten oder liegendsten Flotz kenne, befindet sich keine ein^ige,

die es mit dem ersten oder hangendsten Flotz gemeinsam hátte, ohne

dass dieselbe auch im zweiten oder mittleren Flotze vorkáme.

Sehr charakteristisch ist die Flora des mveiten Flótzes. Von

den 40, beziehungsweise 38 Arten, welche ich daraus kenne, ist dem-

selben die gute Hálýte ausschliessUch eigen. Es sind dies folgende

Arten

:

Calamites cannaeformis Schloth,,

Calamites approximatus Brongt.,
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Asterophyllites cf. elatior Goepp. (?),

Annularia stellata Schlotli. sp.,

Macrostachya nov. sp,,

Macrostachya infundibuliformis Bronn sp.,

Odontopteris minor Brongt. (?),

Pecopteris cyathea Schloth. sp.,

Pecopteris Candolliana Brongt.,

Pecopteris oreopteridia Schloth. sp.,

Pecopteris densifolia Goepp. sp.,

Pecopteris Cistii Brongt.,

Pecopteris sp. (event. 2 Arten),

Neuropteris auriculata Brongt.,

Neuropteris cordata Brongt.,

Dictyopteris Brongniarti Gutb.,

Dictyopteris Schiitzei F. A. Rom.,

Goniopteris emarginata Goepp. sp.,

Sigillaria Brardii Brongt.,

Sigillaria lepidodendrifolia Brongt.,

Walchia piniformis Schloth. sp.

Diese 20 bis 22 Arten, welche (soweit mir bis jetzt bekannt)

ausschliesslich auf das zweite Flotz beschránkt sind, reprásentiren

vermoge des Vorherrschens der Pecopteriden und des Vorkommens

von Walchia piniformis eine Flora von permischem Charakter, welcher

zum Theil noch erhoht wird durch eine Anzahl jener Arten, welche

das zweite mit den iibrigen Flotzen gemeinsam hat. Beziiglich der

Arten, die es mit dem dritten Flotz verbinden, ist schon betont

worden, dass sie vorzugsweise in Permschichten auftreten. Des-

gleichen befindet sich unter den oben genannten 11 Arten, welche

allen drei Flotzen gemeinsam sind, keine, welche nicht von ander-

wárts aus echten Permschichten bekannt wáre. Und mit dem ersten

Flotz hat das zweite sicher gemeinsam

Odontopteris obtusa Brongt. (Weiss)

und fraglich

Cyclopteris varians Gutb.,

Cyclopteris obliqua Brongt.,

von welchen insbesondere die erstgenannte Art das permische Alter

der Flora des zweiten oder mittleren Flotzes von Rossitz bekraftigt.

Dem gegoniiber ist es allenfalls von Interesse und in Bezug
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auf manclie aiidere sogenannte „permocarbonische" Ablagerungen ge-

wiss auch beachtenswerth, dass die auf das hangendste oder erste

Flotz beschriiiikte Flora, abgesehen von zwei Arten, viel mehr ein

carbonisches Gepriige besitzt, als die soeben besprocliene Flora des

alteren zweiteii Fliitzes. Es sind námlich auf das erste FlÓts he-

scliranki uud aus den beiden liegenderen Flotzen bis jetzt nicht be-

kannt folgende Arten:

Calamites gigas Brongt.,

Callipteris conferta Stbg. sp.,

Neuropteris cf. acutifolia Brongt.,

Neuropteris cf. Voltzii Brongt.,

Schizopteris lactuca Presl.,

Lepidodendron Sternbergii Brongt.,

Lepidodendron nov. sp.,

Lepidostrobus variabilis Lind. et Hutt.,

Lepidophyllmn majus Brongt.,

Lepidophyllum horridum O. Feistm.,

Halonia tuberculata Brongt.,

Cardiocarpus Gutbieri Gein.,

Cardiocarpus sp.,

Trigonocarpus sp.,

Rliabdocarpus amygdaliformis Goepp et Berg.,

Rliabdocarpus nov. sp.

Von diesen 16 Arten gelten die beiden ersten allerdings als

permisclie Leitpflanzen, alle tibrigen, soweit sie diesbeziiglich in Be-

tracht kommen konnen, wiirde man aber als carbonisch bezeichnen.

Von zwei Autoren, die sich friiher mit der Rossitzer Ablagerung

befasst hatten, wurde besonderes Gewiclit auf das reichliche Auf-

treten von Calamites gigas Brongt. ziemlicli hoch im Hangenden des

ersten Flotzes gelegt und erst diese Schichten, in welchen auch Cal-

lipteris conferta háufig ist, wurden als Uebergang zum Perm aufge-

fasst. Dagegen wurde der, wie es scheint, schon Helmhacker be-

kannten Thatsache des Zusammenvorkommens von Walchia piniformis

mit sogenannten echten Steinkohlenpflanzen keinerlei Bedeutung bei-

gelegt. Diesbeziiglich ist hervorzuheben, dass Calamites gigas Brongt.

namentlich von franzosischen Forschern vielfach aus dem Obercarbon

angefiihrt wird, wiihrend Walchia piniformis Schloth. sp. bis jet0t

nirgends nachweislich in vorpermischen Ablagerungen gefímden wor-

den ist.
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Erwágt man dies Alles und beriicksichtigt man namentlich den

Umstand, dass

1. der OesammtcharaMer der Flora der flótzfiihrenden Liegend-

schichtengruppe von Rossitz ein sehr jugendlkher^ jener des zweiten

Flotzes ein ausgesprochen permischer ist;

2. die Flora der einzelnen Flotze einen engen Zusammenhang

aufweist, indem, wie sicli aus den obigen Erlauterungen ergibt, von

den 32 bezhw. 28 Arten des dritten Flotzes die Halíte (16 Arten)

in das zweite Flótz und reichlich ein Drittel in das hangendste dritte

Flotz hiníibergelit

;

3. die ganze Entwickelung der Ablagerung eine durchaus ein-

heitliche ist;

so ergibt sich daraus, dass gar Jceine Veranlassung vorliegt eine

Áltersverschiedenheit zwischen der fiótzfuhrenden LiegendscMchfengruppe

und den HangendscMcJiten der Rossitzer Ablagerung amuneJimen, son-

dern im Gegentheil, dass die erstere ebenso fiir permisch erklárt

werden muss, wie die letzteren und dass somit der gansen Rossitzer

Ablagerung dasselbe permische Alter zukommt.

Die ganze Ablagerung gehort dem unteren Rothliegenden an.

<©3>

Verlag der konigl. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Druck von Dr. Ed. Grégr Prag 1896.

I
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XXV.

Ueber A"-gonale Curven C;n*" Ordnung vom Ge-

schlecht p.

Von C. Kiipper in Prag.

(Vorgelegt den 14. Juni 1895.)

In jtingster Zeit hat man eingesehen, dass das Studium der auf

einer algebraischen Curve von einem hoheren Geschlechte als 1 be-

findlichen Specialschaaren von grosster Bedeutung, ja ganz unent-

behrlich ist. Man wird dies sogleich bestátigt finden.

1. Einleitung. Unter C^ soli immer eine adjungirte der Grund-

cmTe (Tp verstanden werden, wenn das Gegentheil nicht ausdrúcklich

gesagt wird. In der ublichen Bezeichnung einer Speciálschaar 6^^^

bedeutet q'> Q—p die Beweglichkeit, Q die Punctzahl einer Gruppe

G^^\ Die Bedingung q'>Q—p oder Q— q*Cp ist erforderlich und

liim*eichend dafiir, dass (r^^ einer Speciálschaar angeliore. und diese

ist bestimmt, indem sie von allen durch den Rest Gr von E=:2p
— 2— Q moglichen C'*-^ ausgeschnitten wird.

In jeder Gruppe Gq giht es Q— q Pimcte, und nicht melir

welche den durch sie gehenden C""^ genau Q— q Bedingimgen

auferlegen, so dass alle diese C"~^ iveitere q Puncfe der Gruppe

enthalten. Solche Q— q Punkte nennen wir bestimmende der Schaar.

Da die ganze G'-^^ fur ihre (7**-^ nur Q—q Bedingungen ausmacht,

so sagen wir, ihre Puncte liegen anormal gegen die sie enthaltenden

C"-3, und nennen q den Gruppenexcess beziiglich C**-^; BeweglichJceif

und Excess haben somit dasselbe Mass q. Liegen irgend welche Q
Puncte vor mit dem Excess q fiir ihre (7"-^^ so bilden sie stets eine

Gruppe einer bestimmten g^^\ und unter ihnen befinden sich genau

Q— q Puncte, denen der Excess O zukommt, d. h. ivelche sich normál

gegen ihre C"-^ verhalten. Diese C"^"^ nehmen noch die q fehlenden

Mathematisch-naturvvissenschaftliche Classe. 1895. 1
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Gruppenpuncte auf, und ihre Mannigfaltigkeit : p— 1— Q -f 2 gibt

die Beweglichkeit r der Eestgruppe an, so dass man hat : r = jj— 1
Ti Q— Q + 9', oder r ^— 3 =—9'~ ^' ^^^^ ^^— ^— Q^R. Weil in

G^^ nie mehr als Q— q_ Puncte existiren in normaler Lage gegen

C"-^, so folgt : Nimmt man Q — q-\~l Puncte auf C^ normál ftir

(7«-3 an, so konnen diese kelner Gruppe einer etwa moglichen

Gq\ angehóren. Oífenbar erheischt dies, dass Q— q ^ 1 grósser sei

als q; mithin muss

g^y • • n.

Da ferner Q liochstens 2p— 2 sein kann, so muss: q^^p— 1.

Haf Q— q seinen grossten Werth p— 1, so lassen sich immer p— 1

normál gegen C^~^ liegende Puncte a als hestimmende fur eine g^^ an-

neJimen: Eine durch die a gehende C'*~^ schneidet noch in p— 1

anderen Puncten a die Grundcurve: Aucli diese sind normál fiir ihre

C**"^, wie sofort aus I. erhellt. Nun nehme man von den a beliebige

q heraus {q^^p— 1); durch die tibrigbleibenden a gelien cxd? Curven

(7*1-3^ welche die verlangte G^^ ausschneiden : G^ besteht aus allen

a und den q ausgewáhlten a.

Es geht aus dem Vorstehenden klar hervor, dass von einer

Gruppe G'^'' hochstens Q— q Puncte willkiihrlicb, also auch normál

gegen C'*"-^ gewáhlt werden konnen, und, dass dies immer gestattet

ist, falls Q—q^=p— 1, aber fraglich bleibt fitr Q— q<.p— 1-

Wir werden erkennen, dass bei einer speciellen Gattung von Curven,

námlich bei den hyperelliptischen, und nur bei diesen die ivillJcuhrliche

Wahl von Q— q bestimmenden Puncten statthaft ist,

2. Der hí/perelUpfische Foli.

Allgemein gilt fiir jede g^^^ entweder 3 = -^, oder 2 < -p • (H)

Gesetzt es sei fiir irgend welche Werthe g^, Qi : ^i = -^< j?— 1, dann

behaupte ich, dass (bei voliér Beweglichkeit) nur g =: -- sein kann,

und dass die C^ hyperelliptisch sein muss.

Beweis. Wáre 9^=1, daher Q-^=:2; so bestánde kein Zweifel

an dem hyperelliptischen Charakter der Grundcurve, denn es miisste
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jede durch eineu beliebigen Punct a gehende C"-^ einen mitbestimmten

a enthalten. Wáhlt man dami irgend ivelche q Pimcte a normál gegen

C'^~^, so sind dadurch andere q Puncte a hestimmt, und es hilden

diese 2q Pimcte ziisammen ersichlich eine G^'^\ Wir werden zeigen,

dass wenn g'^ !> 1 auch eine g^^^ bestehen muss.

Zuvor ist zu beacliten, dass durch q beliebige normál liegende

Puncte a nicht mehr als q andere a mitbesthnmt sein konnen, weil

man sonst eine Schaar erhielte von einer grósseren Beweglichkeit,

als die halbe Punctzahl.

Es seien jetzt durch q^<.p— 1 Puncte a ebenso viele a be-

stimmt, so dass G'^^^^ vorliege. leh werde darthun, dass, wenn man

q^ — 1 der a herausnimmt, wobei a^ iibrig bleibt, und durch diese

ihre C"-^ legt, alle diese C"-^ noch q^— 1 Puncte a aufnehmen.

Man fiige den a {q^— 1) einen von a^ verschiedenen Punct b

zu, der mit jenen eine neue normále Gruppe von g, Puncten liefert.

Dann sind wieder ebenso viele Puncte x mitbestimmt. Kamen nun

unter den x nicht q^— 1 Puncte a vor, so hatte man in den x zu-

sammen mit den « mehr als íi+ l Puncte und nur dann qi-\-l,

wenn unsere Behauptung eintrifft.

Hiernach gingen die C"^-'"^, welche die a (inclusive a^) und

b enthielten, durch mehr als qi-\-l feste Puncte (die a und x),

was nicht moglich ist.

Man wird leicht einsehen, dass die a ebenfalls normále Lage

gegen ihre C'^~^ haben. Demnach konnen die x auch nicht mit den a

einerlei sein, da sonst die durch alle a gehenden C"-^ ausser allen

a noch b aufnehmen miissten, also qi~\-l Puncte. So erlangen wir

den wichtigen Satz:

„Eine (rg^'"* umschliesst eine G^^.'-''^^. u. s. /., folglich G[^^ und

C muss hyperelUptisch sein; ihre voli beweglichen Specialgruppen sind

stets G'.f von denen 2q— 3 = 2 Puncte ivillkulirlich sind^', wodurch

die Gruppe bestimmt ist.

3. Im Folgenden wird C" als nicht hyperelliptisch vorausgesetzt,

2? > 2. Fiir jede denkbare G^^ hat man demnach

3< g- oder Q— q'>q.

Wenn durch gewisse X<^p — 1 Puncte a andere a mitbestimmt

sind, so ist deren Anzahl X'<.X und stellen die X-\-x Puncte eine

1*
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4 XXV. C. Kiipper:

^S+í dar. Kann dabei X beliebig angenommen werden, d. h. exi-

stiren die Gruppen (r^^, deren bestimmende Q— q Puncte durchaus

beliebig gewahlt werden konnen? Unzw eifelhaft ist dies, wenn

Q— q=p — 1 ; unmoglich, wenn Q— 2 < 1?— 1-

Die bestimmenden Q— q Puncte einer G^^^ seien mit a, die be-

stimmten mit « bezeichnet. Nehmen wir zu den a einen a^, so er-

halten wir in den Q— g-j-l — ^ Puncten a, a^ eine G^^, und von

dieser hatten Q ^— 1 Puncte eine vollig willkiihrliche Lage, wenn

dies fur G^^^ stattfindet.

Wir werden heweisen^ dass sólche Specialgruppen von O heweg-

lichen Puncten 6r^\ von deren €l<.p Puncten O— 1 beliebig, also

auch normál gegen ihre (7"~^ geivahlt iverden Ttónnen, auf C* nicht

vorhommen.

Zu diesem Ende nehmen wir p— 3 Puncte, normál gegen C"-^

an, und transformiren C" in C^'^^ mittelst des Netzes der C"-^, wel-

ches jene p— 3 Puncte zur Basis hat. C^^^ sei eine Netzcurve, sie

schneidet C^ in ^ -f- 1 Puncten, von welchen wir O

—

l<.p— 1,

normál gegen C"-^ liegend, als zu einer G^^ gehórig auswáhlen. Dann

ist von den iibrig bleibenden einer bestimmt, so dass durch die

i?
— 3+i? + l—0>i9— 3 + 1 Puncte ein Buschel (C"-^) geht,

welcher die G^^ ausschneidet. Diesem entspráche auf C^ ^ ^ ein Strah-

lenbiischel, der auf C^^^ O variable Puncte liefert. Weil 0,<.pi

so muss der Orundpunct des Strahlenbiischels ein jo -f- 1 — O facher

Punct von C^+^ sein. Wegen der Willkiihrlichkeit der
6'""'^ im Netze

wiirde man daher auf C^~^^ beliebig viele vielfache Puncte finden

was unmoglich ist.^)

*) Durch analoge Schlusse Idsst sieJi zeigen, dass wenn C^ die Eigenschaft

Kat, dass die durch beliebige K<^p— 1 ihrer Puncte gehenden O— 3 stets noch an-

dere mitbestimmte ihrer Puncte aufnehmen] ihr auch die gleiche Eigenschaft heziig-

lich K— 1 willkuhrlicher Puncte zukommt: Denn ware letzteres nicht der Fall, so

transformire man C^ durch ein Netz (C**—3)^ zu dessen Basis die K— 1 beliebig ge-

wáhlien Puncte gchoren, in C^P— 2— (iT— i). Alsdann iviirde zufolge der Voraiis-

setzung, wie leicht zu sehen, diese (72j>— 2— (A*— i) unendlich viele vielfache Puncte

bekotnmen, was unmoglich ist. Indem man von K— 1 zu K— 2, u. s. f. ubergeht,

wird der hyperelliptische Charakter der C" festgcstellt.
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^-gonale Curven C^ ?iter Ordnung vom Geschlecht p. 5

Ist also o <;í), so haben von den etwa moglichen G^^ stets ive-

niger als O— 1 Puncte wiUktihrliche Lage. „ Weiss man etiva, dass

auf einer C^ je X<Cp— 1 Puncfen a die Eigenscliaft mhommt, dass

alle durch sie mogliclien C"—^ nocJi in anderen festen Pimcten a die

C' schneiden, tvo dann immer G^^.^hesteht, so muss C" hyperéllip-

tisch sein. Und ivenn man die a normál gegen C"~^ tvdJdt, so miissen

die a in gleicher Ansalil (X), ehenfalls normál gegen O^"^ auftreten''''

.

Vergleiclie meinen Aufsatz iiber hyperelliptische und Trigonal-

curven (Abh. der k. bohm. Gesellschaft B. 3., Folge VIL).

4. Curven O* mit einer Scliaar g^^p von h heiveglichen Puncfen.

Die Annahme voliér Bewegiichkeit involvirt keine Beschrán-

kung, da andernfalls nur ein kleineres h zu nelimen wáre. Indem

wir Z;>2 setzen, schliessen wir den hyperelliptischen Fall aus.

Die beliebige Gruppe Gh hat nun anormale Lage gegen C''*-^,

den Excess 1, und es muss jede C"-^, welche ^— 1 ihrer Puncte

enthalt, die Gruppe ganz aufnehmen. Hieraus folgt:

A) Die Existenz von g^^^ scliliesst die einer adjimgirten C^-^--

aus. Námlicli n— Ic — 2 =: w— 3— (Je— 1) ; demnach miisste Ga
bei vorhandener C"-'^-^ anormal fiir alle niclit adjungirten C^-^ sein,

was bei weniger, als k— 1 -[- 2 Puncten nicht moglich ist.

B) Gibt es eine C»-^-i = (7«-3-(i-2)
^ ^o selbstverstándlich

n— Je— 1>0, so miisste Gk anormal fiir die nicht adj. C*'-^ sein,

was nur dann stattfindet, wenn Gk auf einer Geraden liegt. Ferner

muss eine C^-k-^-
^ (Hq einen einzigen Gruppenpunct enthdlt, durch die

h — 1 anderen gehen:

Denn, legt man durch h —^2 der Letzteren ebenso viele Ge-

rade, so bilden diese mit jener C^-^-^ eine C"-^; also muss der

fehlende li—V^ Punct auf C«-*-i fallen.

Analog folgt: C"*-^ enthalt Gk^ wenn sie durch 2 ihrer Puncte

geht, u. s. f.

Zufolge A) lásst sich fiir p eine obere Grenze p^ bestimmen,

iiber welche hinaus die g^^^ nicht mehr auftreten kann. Man hátte

festzusetzen, bei welchem p immer noch eine C«-^—^ (natiirlich

n— h—^2>-0 gedacht) existirt? Wir beantworten die allgemeine

Frage: Bei welchem p existirt stets eine C"""^"""?

Es sei C irgend eine nichtadjungirte irreducible Curve vom

Geschlecht ^ilzMíin.?).
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6 XXV. C. Kiipper:

Nimmt man auf ih v{n— 3) — '^

^ -f- 1 Puncte s,

in normaler Lage zu C"-^ an, was moglich ist, wofern:

oder

p'^vn ^ v{v -f- 3) -f-

1

so muss C"-^, wenn man sie durch diese s legt, die C*' als Theil-

cm-ve haben, folglich besteht dann jedenfalls die Mannigfaltigkeit

2? — 1 — i^w + -rt" "^k^ H" 3)

solcher Cm^en C"*~"^~*'.

Soli deshalb C«-3-(^ -i) nicht moglich sein, so darf p den Werth

III. _^;, -(^-1>— -i(^-l)(7;4-2)

nicht iiberschreiten
; ^j ist mithin das Maximalgeschlecht einer C",

auf welcher g^^^ vorkommen kann. Unsere náchste Aufgabe wird sein,

die auf C" etwa befindliche g\^^ aufzustellen.

5. Wenn auch C"-*-^ ausgeschlossen ist, damit g^^^ auftreten

kann, so gibt es mindestens eine Mannigfaltigkeit {.i^y von (7"-*^^ die

sich nach Obigem berechnet (v z=zJc— 2)

d, i. gemass III.

IV.
fíft = '*— ^— 1

Ist n— 7c— 1>0, so existiren wenigstens oo^ Curven C"-*-^.

Nach B) ist alsdann die supponirte g^^^ soivohl ausschneidhar durch

Gerade, als durch C'^-^-'^. In diesem Folie nennen ivir C^ die h-gonale
Pl

vom Maximalgeschlecht, und heweisen, dass C einen , w— k -fachen

Punct V haben muss.
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I Beweis.

Es erscheint nutzlicli, zunáchst clen umgekehrten Satz herzu-

leiten „Eine C" mit n— Z;-facliem Puncte F, ohne anderen vielfachen

Punct ist eine Avgonale C" ", Das Geschlecht der vorliegenden C" ist

^ — ^^ ^^ und stimmt, wie leicht zu selien,

mit Pi (III.) iiberein. Da eine C"-^-^ den V zum n— 7c — 1-fachen

Punct hat, so zerfallen diese Curven in n— ^— 1 Gerade, so dass

die Mannigfaltigkeit ^ derselben = n — Je — 1 ist, mithin gleich der

minimalen ^q ausfállt. Hiilt man nun n— k —^2 dieser Geraden fest

{n— Je— l>-0 hat ja n— Je— 2^0 zur Folge), so schneidet die

um V bewegliche Gerade die mogliche g^^^ aus. — Um jetzt nnsere

Behauptung zu begriinden, sei

a) n— Je— 1 = 1, n — Je=z2; also p^ ziz n{n — 3) —^—
= ^ — 1 . Gemáss dieses Werthes fiir p^^ muss aber

C^^ einen Doppelpunct haben, w. z. b. w.

b) n— Je
— 1^2.

Hiitte C^' keinen n— Je^-hdien Punct, so miisste sie wegen

ihres Geschlechtes p^ wenigstens zwei vielfache Puncte von niederer

Ordnung haben, etwa

V, (Je, > Ifach), V^iJe. > Ifach).

Alsdann liesse sich g^^^ sowohl durch Gerade, die V, enthalten,

als auch durch solche ausschneiden, welche K enthalten.

Denn zieht man L, beliebig durch V, , so gibt es eine C"~*~\

welche Z^ zum Bestandtheil hat. Man braucht nur n— Je — 1 will-

kiihrliche Puncte von L^ zur Bestimmung dieser C^~^~^ anzunehmen,

so muss dieselbe, da sie F, wenigstens einfach enthalt, L^ als Theil

besitzen und zerfallen in L^ und eine theilweise adjungirte C^~'~^.

Diese letztere liefert mit jeder durch Fj gehenden Geraden L
eine adj. C^-^-^; folglich fallt auf eine solche X, die nach einem auf

C^^^ beliebig gewahlten Puncte a gezogen wird, die Gh , zu welcher a

gehort. Dasselbe wiirde gelten fiir die Verbindungslinie a F, , und da
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8 XXV. C, Kiipper:

dies offenbar nicht angeht, so kann C^^ keinen k^ - faclien Punct

{ky<in— F) besitzen ; es muss daher ein n— Je - facher Punct V
vorhanden sein, damit das Geschlecht Pi sicli ergebe. Die durch V
gehende Stralilen liefern sodann nach dem anfangs Gesagten die ein-

zige auf (7^ vorkommende g^''.

Bevor wir die A;-gonalen C*^
, p<.p^ betrachten, geben wir fíir

C einen Satz, zu dessen Herleitung dieselben Schliisse ausreichen,

die wir eben gemacht haben, dessen Verallgemeinerung jedoch auf

grosse Schwierigkeiten stosst. „ Wemi man tveiss, dass jede C«-*—i>o^

die durch einen beliebigen lunet a einer C" vom Geschlechte p^ geht

;

nocli Ti— 1 andere mitbestimmfe Puncfe a der Curve aufnimmt, so

existirt nothivendig ein n— It-facher Punct V^'.

Wiirde námlich wie vorhin V^ und V^ vorausgesetzt und be-

achtet, dass n— k— 1 = í*o ^^^ minimale Mannigfaltigkeit der
(jn-k-i ausdriickt; sodann durch V^ die Gerade F,a durch V^ die

V^a gezogen, so miissten die Je— 1 Puncte a sowohl auf ViU als

auf V^a sich befinden. Da dies nicht sein kann, so diirfen Fj, Fg

nicht auftreten.

6. Die Jc-gonalen C^
^ p =! p^ — , d > O

.

Wir wiederholen, dass C" eine Z;-gonale Curve heisst, wenu auf

ihr g^^'' vorkommt, und wenigstens oo^ adj. C"-^-^>° existiren, dass

demzufolge die g^^^ durcJi C"~^—^, ivie aucJi durcJi Gerade ausschneid-

bar ist. Setzt man n— Je— 1 == (w— 3)— (Je — 2), so sieht man,

dass 2p — 2 — n{Je — 2) die Anzahl 8 der einfachen Puncte s be-

deutet, welche eine C"-^-^ mit C^ gemein hat. Da offenbar diese

Žahl wenigstens = Je sein muss, so findet man als untere Grenze

niJe— 2)-\-Jc
, ,

Po = 2 "^~

Die minimale Mannigfaltigkeit fi^ der C'*-*-^ wird hier

fi^ :=z n^— Je— 1 — á

.

Es ist von besonderer Wichtigkeit, diese nur von p abhiingige

(i„ von der faJetiscJicn ft wohl zu unterscheiden, von der einstweilen

nichts weiter feststeht, als /*> O, und f* ^ ^i^ (jti,, braucht keines-

wegs positiv zu sein). Ueber ^i ist aber Folgendes auszusagen.
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Z'-gonale Ciirven C^ n^er Ordnung vom Geschlecht p. 9

Erstens. ^i gibt an, me viele Gruppen Gh auf einer (7»-*-i sich

befinden, Nimrat man nilmlicli ^i Puncte a. auf C" an, durch welche

eine C«-*-i hesthmnt ist, so geht diese Curve noch durch ^iji— 1)

mitbestimmte Puncte a, enthalt also ^i verschiedene Gruppen. Ent-

hielte sie eine Gruppe mehr, so gingen durch jene ^ wenigstens

ooi Curven C-^-^ (Restsatz), was gegen die Annahme, ^ sei die

factische Mannigfaltigkeit der (7"-*-^, verstosst.

Zíveitens. Beim Maximalgeschlecht fand sich:

^zzz ^Qz:zn — h— 1,

weil die C"-*-^ bestehen aus n— h— 1 variablen Strahlen des

Buschels (V).

Ist aber p=:p^ — , cJ"> O
; í^o — **— ^— 1— ^5 so zeigt sich

dass man hat t> /*o ? **^^^ Ausnahme eines einzigen Falles^ den

wir sogieich erledigen werden.

Stets ist jedoch ii<,n— h — 1. Denn berechnet man aS', die

Anzahl einfacher Schnittpuncte von C"-*-^ mit C* , so kommt

S HZ Tci^ti— h— 1) — '2d\ Da nun (Erstens) ^^ A; . /i, so folgt

^i<Cn— k— 1.

„Z>/e Gleichheif ;* =: ft^ findet dann, und nur dann sfatt, ivenn

C^ einen n— k-fachen Punct (V) und uberdies & Doppelpuncfe (D)

hesitd.

Zum Beweise bediirfen wir die minimale Mannigfaltigkeit ft, der

adj. C«-*:

fti = jPj
— ó — 1 — (7í— 3>+ y (^— 3)^ = 2>— 2^— ,

oder

f*i = *o + »*— ^+ 1-

L sei eine Gerade, welche die Gruppe G^l^ trágt. Damit eine

C"-* diese i zum Bestandtheil hábe, geníigt, dass sie durch n— 2^-|-3

Puncte der L gehe, wenn 2 dieser Puncte der 6^^^^ angehoren; denn

dann hat C''~^ mit L im Ganzen n— 21^ -\-^-\-h— 2rzw— h-^-l

Puncte gemein. Wenn nun L keinen vielfachen Punct der C^ enthalt,

so existirten wenigstens oo'^*~'^^' "
' 'z=z oo^" '

" Curven C"-^~\

also mehr, als cof
o , was der Annahme widerspricht. Kommt hingegen

auf L ein ^*j-facher Punct der C* vor, so behaupte ich, h^ muss

=.n'— Ti. Es ist zweifellos, dass unter den Geraden, welche die oo^
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10 XXV. C. Kiipper:

Gruppen tragen, eine L seiii wird, die niclit mehr als eineii, etwa

A;,-fachen Punct Fj entlialt. Nun wird eine C"--^^ fiir welclie F^ ein

li-^ — 1-facher Punct sein muss, die L als Tlieil haben, wenn sie nur

n—21i^^— {\ — X) = n— 21i— \-]-4.

Puncte der L aufnimmt. Hiernach giebt es wenigstens die Mannig-

faltigkeit

2n— 2h— d — {n— 21 — Tt, -{- 4>)^n^\— ó— 4.

Curven C»-^—
i, welche F^ zum h^ — 2-faclien Punct haben (sonst

adjungirt sind). Unter diesen sind aucli diejenigen (7"-^-i,
fiir welche

Fj \ — 1-fach ist, und zwar wenigstens

íi—4+fc.—-(7í.—1) w—J—

3

oo ZZZ OG

Weil h'>2, ist nun n — — 3 >• w— li — 1 — > ^
t^ , was

der Annahme ít= ío widerspricht, Dies gilt immer, solange li^ <in— li.

Wird aber k^zzzn— k, so miissen die oo'" (7w-^-i in n^— k— 1 Ge-

rade zerfallen, von denen n— k— 1 — >»0 variabel, die ubrigen

also fest sind.

Wenn jetzt ausser dem n— k fachen F noch á Doppelpuncto

vorhanden sind, damit die C^ das Geschlecht ^, — á bekomme, so

ware ft = ^^^ verwirkliclit. Es muss aber die Reduction von p^ zu

^, — ó auf diese Weise geschehen : Denn wiirden etwa 3 Doppelpuncte

durch einen ofachen Punct E ersetzt, so rechnet VE in einer adjun-

girten C"-^-^ nicht fiir 3, sondern nur fiir 2 fixe Gerade, und es

wáre * > *u ,
gegen die Annahme.

Lehrsatz. Eine /^-gonale 0\ fiir n^2k besitzt einen n— k-

fachen Punct F.

Beiveis. L sei eine Gerade, auf der Gh liege, dann muss unter

den iibrigen n— k Schnittpunkten ein vielfacher Punct sein, dessen

Ordnung hochstens n— k betragen kann : Denn wáre dies nicht der

Fall, so miisste C''-*-^ bestehen, mitliin ^^.^^ unmóglich sein. Námlich

eine C"-*-^, durch einen Punct von Gf, gelegt, enthált die ganze

Gruppe, zerfállt somit ik':>n— k— 1) in L und eine C"-*-^

.

Man darf oífenbar voraussetzen, die L enthalte nur einen etwa

ýt^-fachen Punct Fj. Die Theilcurve C"-* "^ wáre jetzt nicht durch-
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wegs adjungirt, cla T"^ fiir sie h^ — 2-facli ist; aber die durch T\ ge-

hendeii Geraden L sclmeiden die ^[^^ aus.

Wenii nun \<in— A:, so miisste jede solclie L raelir als eine

Gruppe Gk enthalten, da sie iii melir als li Puncten. die C" triíft.

Weil aber weniger als 2^* Schnittpuncte auftreten, so miissten zwei

auf L befindliche Gruppen gemeinsame Puncte haben, was nicht an-

gelit, da jeder Punct der C" eiiier einigen Gruppe angehort. Durch

diesen Satz und den vorigen sind wir in der Lage, in der Folge die

Supposition

11 > fig >• o, w >* 2Tc

festzuhalten.

7. Die Enveloppe K^ der Geraden L, ivelche die g)^ liefern.

Diese A"^ von der Klasse r ist rational, da ihre Tangenten eindeutig

auf die Gruppen der gf^ bezogen sind. Bisher war rn:l, K^ ein

Strahlenbiischel mit dem Centrum V. Allgemein lasst sich durch eine

einfache Correspondenz ein Maximalwerth von r angeben:

o sei ein beliebiger Punct der Ebene, wie viele Strahlen von o

gibt es, die eine Gruppe Gk enthalten? Ein solcher Strahl r ware

eine Tangente der Enveloppe K'^. Zieht man durch o die Gerade

L, welche Cp in w Puncten schneidet, so sind durch ihre Schnitt-

puncte 71 Gruppen Gk bestimmt, also n{Jc— 1) Puncte der Cp ; diese

verbinden wir mit o durch n{Jc— 1) Gerade L'. Jeder L weisen wir

die L' als entsprechende zu; dann wird auch jeder Z' zugewiesen

sein L nebst den tlbrigen n{Jc— 1) — 1 L\ Es entsteht auf diese

Weise eine involutorische Correspondenz (1, n{k— 1), in welcher

2n{k— 1) Coincidenzen L^L' sein werden. Unter diesen sind erstens

die T in der gesuchten Anzahl t; jede derselben absorbirt k{k— 1)

Coincidenzen, zweitens die Geraden, welche o mit den in ^[^^ auf-

tretenden Coincidenzpuncten verbinden. Letzteren sind bekanntlich:

2{Jc — l)-{-2p\ also folgt:

rJcih— 1) + 2i) -f 2(/í — 1) ^ 2n(Jc— 1).

Ersetzt man p durch p-^ — ó und setzt fiir 2h seinen Werth

(III), so erhiilt man

rk{]c— 1) — Jc{Jc —l)—2^o,
oder
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8. Fólgerungen.

a) X iibersteigt 1 ni clít, wenn ^ <^-^—^—-, K^ ist alsdann ein

Strahlenbiischel, woraus zu schliessen ist, dass sein Centrum ein

n— ^-facher Punkt der C^ sein muss, weil sonst auf jeden Stralil

mehr als eine Gruppe fiele.

Hierin liegt eine neue Begriindung des vorigen Lehrsatzes:

Denn ist n^ 2A;, so wird, weil immer

d. 1. o<.-^^—^—- sem.

r := 2 ist nur dann moglich, wenn ^ --^—-—^

.

Nehmen wir

= fc:^, sofolgt 8=h{n-2h\ii,-n--k-l- ^^~^^^

Der Maximalwerth fiir ft ist w— 2^, der nur in dem Falle er-

reicht wird, wenn die 8 Puncte s zu n— 2A; Gruppen sich anordnen.

Dies vorausgesetzt, wird ^=zn— 2k, und wir wollen im Folgenden

eineC^' construiren, welche dieser Forderung Geníige leistet.

h) Construction einer h-gonálen Cp, deren zugelórige Envéloppe ein

Kegélsclmitt K^ ist.

Ein gegebenes Hyperboloid F^ schneiden wir mit einer durch

H seiner windschiefen Geraden A gehenden Fláche F^'^^ in der

Curve Rl eie E^^'^ + '"
; so erhalt diese die Transversalen X der A zu

^-punctigen Sekanteu, die ^ zu ^ -4~ f^punctigen. Um p zu finden,

projiziren wir i?^''^+ '" aus einem Puncte der F'^ auf eine Ebene, so

erhalt die Projection einen A;-fachen und einen ž; -f- *= 2A; -f í*—^--fachen

Punct. Wenn daher p^ das Geschlecht einer C^^ + ^ mit ^ -|- fí-fachem

]^í]^ -[\

Punct ist, so hat man í? =:í?i
— —-. Wáhlen wir das Projec-

tions-Centrum o ausserhalb F^^ bezeichnen mit C^ die Projection, so

bekommt diese ^^ -^ -{- ——^

—

- Doppelpuncte Z>, so-

dann eine g^}\ ausgeschnitten von den Projectionen der Z, und eine
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^-gonale Curven C" w^er Ordnung vom Geschlecht p. 13

g^^, , die von den Projectioneu der J^ herríihrt. Der Kegel, welcher

F^ aus o umbeschrieben ist, liefert lO, und jede Tangente F dieser

Enveloppe triigt sowohl eine (ta-, als eine G^j^_^^.

In Ansehung der (/^^ ist unserer Definifion gemdss die Cp Jc-go-

nal ; denn es exisUrt eine durch die D gehende C^~^~^ ^ C^<^-{-(^—'^ :

Námlich die sclieinbaren Doppelpímcte des vollstándigen Schnittes F^,

pk 4- fi liegen, wie bekannt, auf einem Kegel mit der Spitze, von der

Ordnung 1(^ + í^

—

1) — n— A- — 1. Yon den Kanten dieses Kegels

kann man ausser den oD fernere ,a . U angeben

:

Legt man durch o und eine der ^i Geraden A eine Ebene, so

entlialt diese eine Z, folglich h Puncte der i^', dann sind die Ver-

bindungslinien von o mit diesen oífenbar Kanten jenes Kegels. Dem-

nach schneidet die Kegelrace C" ^ die Cp ausser in den D noch

in ^ .Ti Gruppen. Folglich wird ^ (6.) die Mannigfaltigkeit der
(jn-k-l

ggjji
.

liz:z n — 2h.

In Beríicksichtigung der gnljc ist jedoch Cp nicM n— Z;-gonal,

da eine (7«-(«-*)-i ^^^ c^-í deshalb unmoglich ist, weil

h—Kw— k— 1,

also wegen der vorhandenen ^^^^ auch C^-^-^ nicht existiren kann.

Die Auífassung der g^^^^. fiihrt zu einer bemerkenswerthen Eigen-

schaft unserer C^.

Man erkennt sofort, dass eine Cl"^"^ durch n— 2Jcz=:^ unab-

hángige Gruppen besfimmt ist, dass mithin ft— 1 dieser Gruppen

TiVi • . • 7t— 1 die Basis von oo^ Curven f»-^-i liefern, welche die

g^^^ ausschneiden, T^, T^ . . . T^ seien die Tangenten der K"^, welche

die y tragen. Fiigt man den y eine neue Gruppe y^^_{_i zu, auf

T^\i liegend, so hat man in C^-*-i und der Geraden 2^^ _[_ i
eine

C"-*, und weil auf T^^j^i eine Gruppe g^^^ fállt, in den y^, y^ . .

. • y^_L.i die Basis von oo^ Curven C"-^, welche die g^^^ liefern.

Nun kann man sdmmtliche Grundpuncte dieses Bitschels {C'^"^)

angeben: denn es bildet 7\ mit der Q'-''-^
, welche sich durch die

nicht auf 7\ befindlichen ft Gruppen bestimmt eine C""* des Biischels

;

ebenso ist T^ Bestandtheil einer 2. Biischelcurve, also o, der Schnitt-

punet T^T^ wird einer der fraglichen Grundpuncte sein. Alle (w— Jc)"^
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14 XXV. C. Kiipper:

Grundpuncte liegen vor in clen Z), den f* |- 1 Gruppen, nebst den

9
~ Schnittpuncten der Tangenten 7\ . . . jT^i

^

Betrachtet man jetzt eine C^ -'^-\ bestimmt durch (i-^, ftg imd

den Gruppen 73 . . . yu^ so bildet sie eine C"-'' mit der Tangente

T^^i und da diese als Btischelcurve o aufnehmen muss, í'^ o. 1 dies

aber nicht thut, so muss (7^*~*~^ durch o gehen. Die Gruppen y^, . . 7^

stellen aber ganz beliebige dar, folglich finden wir den Satz: ^,Jede

^n-k--\^
n^olcJiQ durch 2ivei beliebige Gruppen der g^^^ gdegt wird, ent-

hdlt den SclimUpunct der beiden Geraden, aiif ivelchen diese Gruppen

vorhommen'''

.

Zur Construction einer C'^, bei der r > 2 gelangt man, indem

man sich auf Folgendes stiitzt:

Gegeben sei die A-gonale C" {p'>n— 2>^) mit

-^ — p Doppelpuncten D.

„Befindet sich eine Gruppe G ihrer g^^^ auf einer Geraden L,

welclie durch Jceinen der D geht, so ist Cp die Projection einer Raum-

curve Rp."

Um dies darzuthun, hátte man zu zeigen, dass die n Schnitt-

puncte von i, Cp zu einer /^^^ gehoren, oder dass diese Puncte íur

die hindurchgehenden C^~^ nur n— 3 Bedingungen ausmachen. Da hier

n— S'>k— 1, so nehrne man h— 1 Puncte der G, ferner noch

n— 3— (k — 1) andere Puncte auf L zur Bestimmung einer C"-^

an, dann wird diese Curve schon n— 3 -{- 1 Puncte mit L gemein

haben, folglich L enthalten. Dass aber n— 3 Puncte einer Q'-^ be-

liebig gewahlt werden diirfen, folgt aus p'^n — 2. •

(Bei unserer Curve (v =: 2) sind diese Bedingungen in der That

erfiillt : n— 2'>Jc, weil n> 2^. Und p^n— 2, weil

p— n -^ 2 — (h— 2)n— Je- -{- 3^- {k— 2)2k— k""

+ 3>^'— 4^ + 3>o,

wenn ^> 2).

1
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Generalisation.

Aus Formel V. erkennt man, dass die Existenz der Enveloppe

K"^ an die nothwendige Bedingung ^"^{t— 1) -—-

—

- gekntipft

ist. Die Forderung, eine entsprechende C], lierzustellen, lasst sicli in

verschiedener Weise erfiillen:

I. Wir legen eine windschiefe Fláche F'^ mit einer x— 1-fa-

chen Geraden O- zu Grunde, imd schneiden sie mit einer drnxh O"

gelegten F^^^ in Hl, wo w = (/fc -j- l)r— {t— 1) =: A;r
-f- 1 wird.

Nunmehr projiziren wir die i?^ aus einem Pimcte o auf eine

Ebene, und erhalten so die C^,.

Die Geraden der F'^ sind ersichtlich ^--punctige Sekanten der

i?^, ihre Projectionen schneiden also Cl in einer g^^^\ 9' ist

A-(r— 1) -|- 1-faclie Sekante.

Die adjungirten Flachen der i?p liaben die Ordnung li^-x— 3,

und miissen ^ r— 1-fach enthalten. Hieraus folgt sofort

:

2j)— 2 — xk'^— xl— 2,

wenn beachtet wird, dass die auf -O' befindlichen Izix— 1) + 1 Puncte

der Itp X— Imal zu rechnen sind.

Legt man jetzt durch -O- beliebig x— 1 Ebenen, durch o li— 2

andere, so stellen diese eine adj. F^'^'^~''^ dar, schneiden somit i?"

in einer Specialgruppe, deren Projection bestehen wird aus x— 1

Gruppen der C^, ferner aus ih — 2)w Puncten, die sich auf li — 2

Geraden vertheilen. Durch sie muss eine C"~^ gehen, welche ftír

Cl adjungirt ist ; und es ergibt sich so das Vorliandensein der C*
^

welche x— 1 Gruppen Gh aufuimmt.

Mitliin wird ^izzix — 1 die Mamúgfaltigkeit der C"-^-^.

Eine solche C^-^^-^ hat ausser den x— 1 Gruppen keine ge-

meinsamen Puncte mit C^. Denn man hat

22)— 2— nih— 2) = l{x— 1).

Demzufolge wird jetzt auch li{n— h— 1) — 2, (oben z=z S)

gleich lc{x— 1) werden, d. h. 2d — (f— l)li(k — 1). Die Projection der

F'^ liefert die Enveloppe K"^

.

II. Es liege vor Fl mit der Doppellinie it^, so dass die Ge-

raden A der windschiefen Fl, 2punctige Sekanten der i?^ sind.
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16 XXV. C. Kiipper: Z-gonale Curven C" nter Ordnung voní Geschlechtp.

I
Zunáchst ist zu bemerken, class irgend ein durch i?' gehendes

Hyperboloid H^ nocli zwei Gerade A mit Fl gemein hat — wie

leicht zu sehen. Wir schneiden F^ mit einer i^*+2, die R^ einfach I

enthált, in i?; (w == 4(ž; -f 2) — 2 . 3 =4 ^ + 2). Da die A 2punctige

Sekanten von R^ sind, so werden sie ^punctige fiir i?J. Die Pro-

jectionscurve von R"^ aus irgend einem Centrum o sei C^.

Die zu Rl adjungirten i^i+*+2-í = i^*+2 miissen die R^ als

Doppelcurve enthalten. Eine solche besteht aus zwei i^, durch R^

gehend, nebst 'k-\-2— A^=zh — 2 Ebenen durch o ; ihr Schnitt mit

i^p ist Specialgruppe, und besteht auf 4A; Puncten auf den Geraden
^

der H'^ beíindlich, ferner aus {](,— 2) n Puncten auf den Tracen der

durch o gedachten Ebenen. Eine der C^ adj, C^~^ muss diese

Puncte aufnehmen, also zerfallen in die h— 2 Tracen und eine durch

4 Gruppen Gk gehende adj. C"-^-'^. Zudem hat man die Anzahl der

Puncte, welche R^ und Rp gemeinsam sind, Námlich ein i^ schneidet

Rp in SJc-\-4: Puncten, wovon 2Jc auf Geraden A sind, bleiben 6/c -|- 4

auf R'.

Nun folgt

:

2p— 2=zQc + 2){áh + 2) — 2(6Jc -{- 4) =W— 2h — 4

und es ergibt sich hieraus: „Die einfachen Schnittpuncte der

pn—k—\ ^M—3—(ýfc—2)

mit C^ betragen im Ganzen 8z=:2p — 2— nili — 2) ==: 4^ ; daher

t=:4.

Weil endlich S z=: Jc(n— k— 1) —2 =: 4/í;, so wird

2,^3. fcií.

Die ProjecUon der F^ ivird die Enveloppe K^.

cCQOa

Verlag der konigl. bóhm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Driíck voii Dr. Ed. (.régr. Ptag 1896.
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Ein neiies Recursionsgesetz der Bernoulli'sclien Zalen.

Von Franz Rogel in Barmea.

(Y o r g e 1 e g t den 14. J a n i 1895.)

Die vom Verfasser in den Sitzungsberichten der kgl. bohm. Ge-

sellsch. d. Wissenscli. XXIIL, 1893 veroííentlichte „Theorie der

Eulersdien Functionen" enthalt neue Beziehungen zwischen den

EuLEii'sclien Zalen, (Formel 92 bis 99), in welclien nur jede sechsfe

Zal auftritt.

Analoge Relationen zwischen den BERNOTJLLschen Zalen JB^, B^,

^3, . . . soUen nun im Folgendem abgeleitet werden.

Aus der bekannten Eigenschaft der BERNouLLi'schen Functionen

(1)

folgt zunachst fiir ungerade m

j5 I—y— ^, m\ zh — BÍ-^^x, m\

-S I—y -f a?, m\ = — 5 y— a;, ml

;

zz: BÍx-^-j,m\-\- mix + —\
,

^jy— íC, m| = 5 y— a?|-f 1, w =:

= B |— íK+ y, w| -f m |— x-{--^j

ferner ist

Mathematisch-naturvvissenschaftliche Classe. 1895.
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daher

XXVI. Franz Rogel

:

-\-m\-^— x

und da zufolge der Gleichung (1) die Šumme der zwei ersten Glieder

fr ungerade m verschwindet

jBI—y + a;, m| + 5 1——— a;, ml zz

/ 1 \
"'-^

í 1 \
'"-1

1

I

woraus fiir

X =3

5 ~— , niM l — u \

,m\
2 '"/ ' "\ 2

m (1 + ^*)"'-l-f (1 — w)™-i_
'2^-2 •

2
~

=— 2~'"+^ m(l •— m'^) 2 cos (m ^— 1 arctg iu) .

.

Wird nun ti — iVs gesetzt, so folgt

51 -—^,w +j5 ^-L_,^ —

(3)

— 2m cos (m— 1) -5-

,

o
(4)

oder, weil die Argumente der BERNouLLi'schen Functionen dritte Ein-

heitswurzeln sind, ferner

B(l, m)z=0, w>l
ist, wenn noch durch 3 dividirt wird, aucli

27ti -ÍTti 6ni

x^=- B{e ^
, m) + 5(e ^

, m) + 5(e ^
, m)l=
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Recursionsgesetz der Beruoiilli'schen Zalen. 3

=—^m COS (m— 1) -^

,

.... (5)
o o

wo der linksseitige Ausclruck mit Zuhilfnahme der entwickelten Form

der BERNouLLi'sclien Function

B{x, mj — x"" ^ mx"'-^ +9 A^'"^^~
( 4 )

^2^'""''
• • •

... .(6)
írt4-l / v

. . . + (— 1)2 I J B,n-i X , m ungerade

in eine reelle Form gebracht werden kann, wenn i* <; 6 in der Con-

gruenz

m =z ^ mod 6

bekannt ist.

Dieses Resultat ist identisch mit jenem, welches erlialten wird,

wenn in der Gleichung (5) alle Potenzen, deren Exponenten nícht

Vielfache von 3 sind ausgelassen und schliesslicli xz=:l gesetzt wird.

Es sind nun die drei mogiiclien Fálle zu trennen

:

a)

cos{m—l)^— cos— — —^,
somit

'">3-(^+>,+(M>,-+...
...+ (-l>'+'(%|^)s3,= 2í, . . . .(7)

\

daher

m =: 62? -j- 5,

cos (m — 1) — rz: cos y =—y,

f%+')5.-f^'
+ °)5,+(^+')£,-+

1*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



4 XXVI. Fr. Rogel : Kecursionsgesetz der Bernoulli'schen Zalen.

••• + (-l)^gÍ2)^3.+^-2í,+|.. . .(8)

COS {m— Ij —- r= cos 2297r =: -]- 1,
o

folglich nach leichter Reduction

Von diesen drei Recursionsgleichungen ist die erste, namlich

(7), auf anderem Wege von Dr. J. C. Kapteyn und Dr. W. Kapteyn

bereits entwickelt worden („Die hoheren Sinus" Sitzg.-Ber. d. kais.

Akad. d. Wiss. zu Wien XCIII. p. 30, Formel (80)).

Es liegt auf der Hand, dass diese Ergebnisse bei numerischen

Berechnungen der BERNouLLschen Zalen gegeniiber den bereits be-

kannten Hilfsmitteln wesentliche Vortheile darbieten.

Beispielsweise ergiebt sich aus (7) fiir w = 1 sofort

_ 2 _ 1

ferner aus (6) fiir w =: 2

:

und aus (8) fiir n-=^\

i>-©--f I

^.>.-f3>-^

-^^^

Verlag der konigi. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften. —^ Driíck von Dr. Ed. Grégr. Prag'18?6.
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XXVII.

Ein Beitrag ziir Translations-Boweguiig.

Vou Friedrich Procházka, Docent au der k. k. bóhm. technischer Hochschule

in Prag.

MU 1 Tafel.

(Vorgelegt den 14. Juni 1895.)

1) Bei der Coustruction einer Trajectorie, welche durch zwei

simultane Translations-Bewegungen eines unveránderlichen ebenen

Systems') entstelit, beschrankt man sich allgemein nur auf die Be-

stimmung einer Tangente, oline die Erzeugungsweise dieser Trajectorie

zur Bestimmung anderer, mit dieser Bewegung im Zusammenhange

stehenden Gebilde, zu beniitzen. Wird die Erzeugungsweise dieser

Curven jedocli weiterverfolgt, so ergiebt sich, dass durch dieselbe

auch solche Elemente gegeben sind, die zur Bestimmung der Kriim-

mungsmittelpunkte hinreichen.

2. Wir setzen voraus, dass ein unveránderliches ebenes System

'A in der Ebene ^A eine krummlinige Translation ausfiihrt, so dass

alle seine Punkte zu einer gegebenen Curve ^A congruente Bahnn
erzeugen. Gleichzeitig wird dem unveránderlichen ebenen System ^A

eine zweite krummlinige Translation in einer festen Ebene A er-

theilt, wobei die einzelnen Punkte des Systems ^A mit einer zweiten

gegebenen Curve ^A congruente Bahnn beschreiben.

Es sei unsere Aufgabe den Kriimmungsmittelpunkt einer von

den bei dieser zusammengesetzten Translations-Bewegung erzeugten

Trajectorien zu ermitteln, falls wir beide Bewegungen als gleich-

formig voraussetzen.

Es sei die bei der ersten Translation gegebene Curve ^J. zugleich

die Bahn eines von den Punkten der Ebene ^A, z. B. des Punktes a,

und die bei der zweiten Translation gegebene ^A die Bahn eines mit

dem Punkte a zusamenfallenden Punktes h der Ebene ^A.

') H, PiESAL. „Traité cle cinématique pnre^ 18G2. Pag. 80.

Mathemathisch-naturwissenschafcliche Classe. 1895.
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2 XXVII. Fr. Procházka:

Werden durch die Lángen a H und a H auf den Tangenten '^T

respect. '^T (Fig. 1.), welche die Curven M respect. ^A im Punkte

a beriihren, die Geschwindiglíeiten H respect. ^v der beiden urspriing-

liclien Translationen dargestellt, so erhalten wir bekanntlich die Tan-

gente T^at, die im Punkte a die Trajectorie A beriilirt, als Diago-

nále des Páralielogramms der Geschwindigkeiten a Ht '#, deren Lange

at zugleich die Geschwindigkeit des Punktes a in der Curve A
angibt^).

Falls die Kríimmungsmittelpunkte ^s und h der Curven ^A

respect. ^A im Punkte a gegeben sind (Fig. l,),kann auch der Kriim-

mungsmittelpunkt der Curve A folgendermassen bestimmt werden:

Die Bewegung des Punktes a in die zwei unendlich nahen

Lagen in der Curve M kann man als eine unendlich kleine Rotation

mit der Amplitud d^ um den Mittelpunkt ^s betrachten.

Diese Bewegung ist jedoch einer unendlich kleinen Translation

di des Punktes a in der Tangente '^T und einer unendlich kleinen

Rotation um den Punkt a mit der Amplitud d aequivalent. Wird

der Kriimmungsradius a^s der Curve M durch ^q bezeichnet. so

ergibt sich fiir diese Grossen folgende Beziehung:

dl 2)

' Wird weiters die unendlich kleine Rotatiod dQ um den Punkt «,

durch den unendlich kleinen Arcus íra, welchen bei dieser Bewegung

der Punkt H beschreibt nach der bekannten Formel:

, da d(ú

ausgedruckt, so erhalt man

\ dt ^

«' = <;«,'''•

Wird schliesslich das Verhaltniss dieser zwei unendlich kleinen

Lángen dl und dm durch das Verhaltniss der entsprechenden Geschwin-

digkeiten '^v respekt. \ welche letztere die Geschwindigkeit des

') Dr. WiLHELM ScHELL : „TlieoTie der Bciceíjiiwj und der Krajta'. Pag. 200. —
Dr. Christian Wiener entwickelt in seinem AVerke : „Lehrhtich der darstellendcn

Geometrie^. I. Band. Pag. 170, ein vom Roberval'schen verschiedenes Verfahren

zur Construction der Tangenten ebener Curven auf Grund ihrer ErzeugungSwoisc.
'') Dr. W. ScHELL. Th. d. B. u. K. Pag. 174.
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Ein Beiti^ag ziir Translations-Bewegung. 3

Punktes 'í bei seiner Rotation um den Punkt a darstellt, ersetzt,

erhált man

woraus folgt, dass

Auf Grund der Formel 2. ergibt sich somit folgende Construc-

tion der Geschwindigkeit ^u : Es wird durch den Punkt a eine Senk-

rechte a^k zu der Geraden 's H gefállt, wodurch auf der Geraden

H^k _\_^T die Strecke H ^Jc gleich der Geschwindigkeit ^u be-

stimmt wird.

Aus diesen Darlegungen erhalten wir den folgenden Satz : Eine

unendlicli Tdeine Rotation eines Pimhtes a um den Mittelpunkt '5,

welclie mit der GeschtvindigJceit ^v geschieht, ist aequivalent einer Trans-

lation mit der GeschivindigJceit '^v zz: aH in der EicMung der Tan-

gente 'T nnd einer Rotation um den Punkt a, hei ivelcher der Punkt H

die auf dieser Tangente senkrechte Geschtvindigkeit ' u r= -— erhalt.

Durch Riickwártsgehen dieses Constructionsweges erlangen wir

den Kriimmungbhalbmesser ^', wenn die Geschwindigkeiten 'vund'M,

gegeben.

Durch Wiederholung des Verfahrens, welches wir bei der Bestim-

mung der Geschwindigkeit ' í ' /t =: ' it des Punktes ^ t angewendet

haben, erhalten wir auch die Geschwindigkeit -t'k—-u, welche der

Punkt -t der um den Punkt a rotirenden Geraden - T besitzt.

Den oben construirten Verschiebungen der Punkte 'A und ^k

gemass, geht auch der Punkt t in eine neue Lage k liber. Den Punkt

k erhalten wir als den vierten Scheitel des durch die Punkte a, ^k,'^k

bestimmten Parallelogramms a'^kk'-k.

Wenn wir jetzt die erlangte Verschiebungs-Geschwindigkeit t k

des Punktes t in zwei Componenten, deren Riclitungen durch die

Tangente T und durch ihre Normále N gegeben sind, zerlegen, dann

bildet die Strecke tl = u {ti ±_T, kl \\ T) die eine Geschwindig-

keits-Componente des Punktes t bei der Rotation der Geraden T
um den Punkt a. Um darnach den Kriimmungsmittelpunkt s der

Curve A zu ermitteln, fallen wir vom Punkte t zur Geraden al eine

1*
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4 XXVII. Fr. Procházka:

Senkreclite ts, welche die Normále N in dem verlangten Punkte s

schn eidet,

3. Die oben abgeleitete Construction des Krummungsmittel-

Punktes wenden wir auf folgende zwei Beispiele an:

Erstes Beispiel: Es sei die Curve '^A durch einen Kreis und

die Curve '^A durch eine Gerade vertreten, und die beiden gleich-

formigen Translations-Bewegungen seien von derselben Geschwindig-

keit (Fig. 2.). Demnach sind die Trajektorien, die ein beliebiger

Punkt bei einer oder anderen einfachen Translation erzeugt, von

gleicher Lange. Wáhrend der Punkt a bei der ersten Translation in

der Curve ^A den Arcus a 'a' beschreibt, legt derselbe Punkt den

Weg a^- zzi are a^ in der Bahn-Geraden "^A zuriick. In dem

Schnittpunkte a' des Kreises ^A' und der Geraden -A'^ die den

Punkten -a' und ^ entsprechen, erhalten wir die resultirende Lage

des Punktes a bei der zusammengesetzen Translation.

Wenden wir die friiher abgeleiteten Constructionen der Tan-

gente und des Kriimraungsmittelpunktes an, und stellen wir zu dem

Zwecke die Geschwindigkeit '^vz=i^v durch den Halbmesser ^q des

Kreises M dar. Wie aus der Construction (Fig. 2.) ersichtich, geht

die Normále N im Punkte a durch den Punkt &, in welchem die

Gerade 5, die mit der Geraden "^A parallel geht, den Kreis ^A be-

riihrt; die Geschwindigkeit th des Punktes h ist gleich ^q und wenn

wir den Winkel taHznhtl mit qp bezeichnen, erhalt man:

U = ti zz: ^v cos (p =: '
(> COS (jp.

Bedient man sich jetzt der fiir den Kriimmungshalbmesser ab-

geleiteten Gleichung 1. erhalt man

Q —

\

'
í> cos g)

Aus dem Dreiecke /\a Ht folgt, dass

atzz v ZZ.2 '
í> cos qp,

und darm

Q=—=2V,
v
~2

wodurch der Kriimmungsmittelpunkt s in der Normále N bestimmt ist,

Die Curve A kann aber auch auf eine andere Art erzeugt

werden. Der Punkt a gelangt in die Lage auch durch Rotation
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Ein Beitrag nir Translations-Bewegung. 5

des Kreises '^A um seineii Mittelpunkt h imd eine gleichzeitige Ver-

schiebiing in der Richtung der Geradeii M. Aus dieser Anschauungs-

weise folg"t, dass man die Curve A als klinogonale Projection einer

Scliraubenlinie, — derer Grundkreis mit dem Kreise A zusammen-

fjillt, und deren Tangenten mit der Projectionsebene denselben Winkel

wie die klinogonale Projectionsriclitung bilden, — betrachten kann.

Diese klinogonale Projection ist bekanntlich eine gemeine Cy-

kloid, welche mittels Rollen des Kreises '^A auf der Geraden B ent-

steht und fiir /lerer Kruramungshalbmesser wir den bekannten mit

dem vorlier abgeleiteten iibereinstimmenden Wertli

haben.

Zweites Beispiel. Betrachten wir denselben Fall der zusamnien-

gesetzten Translation, wo aber die Geschwindigkeit des Punktes a im

Kreise M der doppelten Geschwindigkeit dieses Punktes in der Ge-

raden M gleich ist (Fig. 3).

Wenn wir auch in diesem Falle die im Art. 2 angegebene Con-

struction der Tangente und des Kriimmungsmittelpunktes anwenden,

gelangen wir wie, aus der Fig. 3. leicht ersichtlich, zu der bekannten

Beziehung

:

v''

^ = 1:7'u

worin die Buchstaben q^ v^ u dieselbe Bedeutung besitzen.

Auch in diesem Falle konnen wir die Bewegung als eine Rota-

tion um den Mittelpunkt ^s des Kreises ^A und gleichzeitige Verschie-

bung in der Richtung der Geraden ^J. betrachten. Man kann also

auch diese Translationsbewegung durch das Rollen ersetzen. Es rollt

diesmal ein mit dem Kreise ^A concentrischer und halb so grosser

Kreis ^B auf einer Geraden ^B^ die mit der Geraden ^A parallel ist.

Aus der Construction ist ersichtlich, dass die Normále N des

Punktes a durch den Beriihrungspunkt des Kreises ^B und der Ge-

raden '^B geht, und dass die Strecke ab — at :=: v.

Wenden wir jetzt die bekannte Kriimmungsmittelpunkts-Con-

struction fiir Rolllinien in diesem Falle an. Zu dem Zwecke errichten

wir zu der Normálen N^ab (Fig. 4) im Punkte b eine Senkrechte

bm und schneiden sie mit der Verbindungsgeraden des Punktes a mit

dem Mittelpunkte ^s des Kreises ^B im Punkte m. Von diesem

Punkte auf die Gerade '^B\\^A gefallte Senkrechte ms schneidet die

Normále N im verlangten Kriimmungsmittelpunkte s.
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6 XXVII. Fr. Procházka:

Aus der eben durchgefiihrten Coiistruction folgt, wenn wir noch

die Senkrechte 'sn vom Punkte 's auf die Normále N fiillen

:

— _ — j
as am ab

ab a^s an
Und da:

ab z=: v, an^ztl zz: u,

erhált man fiir den Kriimmungshalbmesser wie vorher den Wertli

— v^
as =: Q z:z .

u

4, Den Kriimmungshalbmesser q der Trajectorie A kann man
aber aucli im ganz allgemeinen Falle algebraisch durch die Grossen

^Q, ^Q, 'w, h und den Winkel, welchen die Tangente "T mit der Tan-

gente T bildet, ausdríicken (Fig. 5).

Der Einfachheit wegen setzen wir voraus, dass die Halbmesser

'p, ^Q und die Geschwindigkeiten so zusammenhángen, dass

und

"^v z^ v .
^ v.

Stellen wir die Geschwindigkeit "• v = a ' í durch den Halbmesser

V dar, dann ist die Geschwindigkeit ^v == a''t =i v .'^q.

Die im Parallelogramm der Geschwindigkeiten aHfH sich be-

íindenden Winkel Hat und Hat bezeichnen wir mit 'qp respect. \.
Aus der Construction ist ersichtlich, dass die Geschwindigkeit

^M = Y^ — V
und die Geschwindigkeit

2 2i2A _ ^^^ — v^.^í;^ _^^V^_ í^^V

Die Strecke tJc (Art. 2.) erhalten wir auch als die Diagonále

des Parallelogramms h'h''-'k' (Fig. 5.), dessen Seiten t^¥ p;. HHc und

tVlj^H^; mit ihr die Winkel ']c't1cz= >, und M%' = \ bilden.

Bei der Bestimmung der Strecke uziztl projicieren wir auf die

Gerade ti ±_T statt der Diagonále tk die zwei Seiten t^Jc' und

^k'k ^ t^k' des Parallelogramms t^k' k%'.

Demnach erhalten wir:
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oder

Ein Beitrag zur Translations-Bewegung.

— v^ V
u^ztl — h' cos V + ^^^' cos V = V cos V -j ^—^ cos \

H — 'p cos 'qp -|- -f cos ^qp— yv cos ^g? ^— cos \\

.

Aus clem Dreiecke atH erkennt man lei clít, dass dle Surame

^Q cos 'rp
-f- "^V cos \ — v

uud darm

oder

í zz — yv cosV cos V

I

i — i;— 'p cos ''qp

I

1

.

Setzen wir diesen Werth tur u in dle Formel , 1. (Art. 2.), so

erhalten wir, dass der Kriimmungslialbmesser

V— 'pcos "^qp
'

I

welche Gleichung man leicht auf dle Form

Q^^ 1

v cos *V I(IV — v^\
1

íiberfiiliren, oder schliesslich

^ — 1 _ ^Qs V //ii/
— 1^'

\ ip
. . I

p ^ \ * /

sclireiben kann,

Diese Gleichung stimmt in Bezug auf die Form mit der trans-

formierten Eulerisclien Formel')

v _ cos \: I R^ . 7?2_l-'-^^^:^\p--l\ . . .11.

^ tur den Kriimmungslialbmesser einer Troclioide iiberein.

') Professor Eduard Weyr: „Strojejii sted zakiveni írocJioid", veroftent-

lirlit iu der Zeitsclirift : „Casojyis pro 2istováni mathematiky a fysiky". Jahrgang

XXIII. Pag. 6.
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8 XXVII. Fr. Procházka:

Bekanntlich becleuten in dieser Formel II. :

Q den Krummungshalbmesser einer Trochoide, welche durch

den Punkt a beim Rollen einer Curve L auf der Curve K erzeugt

wird,

i?i und i?2 die Krummungshalbmesser dieser Curven L und K,

welche ihrem Beriihrungspunkte d gehoren und

^(p den Winkel, welchen die Normále N^ ad der Trochoide von

der Lange ad ::=:v mit der gemeinschaftlichen Normále der Curven

K und L im Punkte d bildet.

Wir konnen demnach den Kriimmungshalbmesser der Trajectorie

A, die durch zusammengesetzte Translation erzeugt wurde, als den

Krummungshalbmesser einer Trochoide bestimmen.

Um den Beriihrungspunkt d beider Curven K und L, deren

Krummungshalbmesser ftir diesen Punkt uns noch unbekannt sind, zu

erhalten, tragen wir (Fig. 5.) vom Punkte a auf der Normále iVder

Curve A die Strecke ad = v ab.

Um die gemeinschaftliche Normále der Curven K und Z, welche

mit der Normále N den Winkel \ bildet zu erhalten, verbinden wir,

wie sich es aus der Congruenz der Dreiecke a'^sd und aHt ergibt,

den Punkt d mit dem Kriimmungsmittelpunkte ^s der Curve ^A.

Um schliesslich auch die Kriimmungshalbmesser R^ und R^ der

Curven K respect. L zu bestimmen, benutzen wir die Bedingung, dass

R, + R, V.

Aus dieser Bedingungsgleichung folgt, wenn wir den Krum-

mungshalbmesser i?2 durch den anderen R-^ ausdriicken:

2-,,j?^_(«í,_i;2)i^ ^ • • •
•^^^•

5. Folgende Beispiele mogen zur Erlauterung der eben abge-

leiteten Formel dienen.

Erstes Beispiel. Es seien die Curven ^A und ^A durch zwei

Kreise von gleichen Halbmessern ' q und ^^ vertreten, und Geschwin-

digkeit '^v sei doppelt so gross wie die Geschwindigkeit H\

Wenn wir wie vorher die Geschwindigkeit ^v durch don Halb-

messer ^q darstellen, erhalten wir auf Grund der im Art. 2. abge-

leiteten Construction die Tangente 7' der durch zusammengesetzte

Translation erzeugten Curve A im Punkte a (Fig. 6.).
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Eic Beitrag zur Translations-Bewegung. 9

Bei der Construction des Puiiktes d (Art. 4.) bemerkt man
zuerst, dass der Punkt ' s als Mittelpunkt des Kreises ' A auf Grund
der Congruenz der Dreiecke

a\sd und aHt,

deren sich entsprechenden Seiten auf einander senkrecht stehen, auf

dem Kreise ^^i^, welcher durch den Mittelpunkt des Kreises ^A er-

zeugt wird, liegt. Weil die Seite ^sd des Dreieckes ^a^sd zu der

entsprechenden Seite aH^-T des Dreieckes a^t senkrecht steht, so

steht sie auch senkrecht zum Kreise ^Au und darm durch dessen

Mittelpunkt o geht. Da aber

J sd =z \ rr 2V

ist, liegt der Punkt d zugleich auf dem Kreise ^^i^.

Wenn wir dem Art 4. nach den Kreis -^i^ als den Z, auf

welchem der Kreis L rollt annehmen, dann ist der Halbmesser

Ey— — V: und der zweite Halbmesser E^ wird nach der Formel IIL,

in welche wir mit Riicksicht auf diesen speciellen Fali jt =r 1 und

y =: 2 einsetzen, den Werth 2\ erhalten. Darm hat der rollende

Kreis i, welcher den Kreis K momentan im Punkte d beriihrt, seinen

Mittelpunkt im Punkte '^s.

Wenn wir aber die Kríimmungsmittelpunkte in anderen Punkten

der Curve A unter gieicher Bedingung construiren, erkennen wir,

dass die entsprechenden Punkte ^s und d immer auf dem Kreise "^A^s

liegen, und demnach die Kreise K und L fr alle Punkte der Curve

A dieselben bleiben. Wir konnen uns also diese Curve als durch

Eollen des Kreises L umschliessend auf dem lialb so grossen Kreise

K erzeugt vorstellen.

Behanntlich beschreibt der Punkt a, der sich im Innern des

rollenden Kreises L befindet, eine verschlungene Pascal'sche Curve})

Wenn wir den Kriimmungsmittelpunkt dieser Curve A im

Punkte a auf Grund der einen oder anderen Erzeugungsweise con-

struiren, erlangen wir denselben Punkt s.

Die erste Construction, welche der Erzeugung der Curve A
durch zusammengesetzte Translation entspricht, ist aus der Fig. 6.

ersichtlich. Bei der zweiten Bestimmung des Kriimmungsmittelpunktes

wurde die bekannte Construction von Euler angewendet: Im Be-

') Dr. L. Bcrmestek : r,Lehrhuch der Kinematik" , I. Band, Pag. 152.
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10 XXVII. Fr. Procházka:

riihrungspunkte d der Kreise K und i, wurde die Senkrechte dm zu

der Normále N^ ad der Curve A errichtet, welclie die Verbindungs-

linie des Punktes a mit dem Mittelpunkte h des Kreises L im Punkte

m schneidet. Die Gerade, welche den Punkt m mit dem Mittelpunkte

o des festen Kreises K verbindet, schneidet die Normále N im ver-

langten Kriimmungsmittelpunkte s.

Wenn wir aber bei der Construction der Tangente T die Ge-

schwindigheit 'v durch den Halbmesser ^p darstellen, dann erhalten

wir die zweite mogliche Erzeugungsar) der Curve A mittels RoUen

eines Kreises i' auf einem anderen K\ deren Halbmesser diesmal

beide dem halben Halbmesser ^q gleich sind,

Zíveifes Beíspiél. Die Curven 'J. und '^A sind wieder Kreise

und zwar diesmal der Halbmesser 'Qz=.2.^q und die Geschwindigkeit

^y zz. ^V.

Um den Kriimmungsmittelpunkt der in diesem Falle erzeugten

Curve A auf der anderen Anschauungsweise zu bestimmen, verfahren

wir auf gleiche Weise wie im 1. Beispiele. Wir erhalten auch hier, dass

dieselbe Curve A mittels Rollen durch zwei verschiedene Kreispaare

erzeugt werden kann. Das eine oder andere Kreispaar erhalten wir,

je nachdem wir ^v z=z -v =z ^q oder ^v=z^v:z:: -q setzen.

Im ersten Falle ist wie vorher der Kreis K identisch mit dem
Kreise ^^2s, welchen der Mittelpunkt *s des Kreises "^A wáhrend

der zusammengesetzten Translation beschreibt und der Mittelpunkt

des Kreises L befindet sich in dem Kreise ^Ais , der von dem Mittel-

punkte ^s des Kreises ^A erzeugt wird. Demnach' wie aus der Fig.

7. ersiehtlich, rollt der Kreis L auf dem gleich grossen Kreise K
und der Punkt a, der sich auf dem Kreise L befindet, erzeugt be-

kanntlich eine Kardioide.^)

Im zweiten Falle (der in der Figur 7. nicht dargestellt wurde)

erzeugt man die Curve J., wenn man auf dem Kreise K^ ^Ais um-

schliessend einen doppelt so grossen Kreis Z' rollt,

Beide Krummungsmittelpunkt-Constructionen, die in der Fig. 7.

verzeichnet sind, fiihren zu demselben Punkte 5, als Kriimmungs-

mittelpunkte der Curve A.

5. Schliesslich woUen wir noch den allgemeinsten Fall der zu-

sammengesetzten Kreis-Translation betrachten und wie vorher -q

zi^li.^Q und -r* = vjt; voraussetzen.

>) Daselbst. Pag. 137.

*) Daselbst. Pag. 151.
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Eiu Beitrag ziir Translations-Bewegung. 11,

Die zwei verschiedenen Kreispaare, mittels deren Rollen dieselbe

Curve A wie durch zusammengesetzte Translatíon erzeugt wird, er-

halten wir je nachdem wir die Geschwindigkeit ^v^^q (dann auch

'V=zv.^q) oder 'v=:-q (dann auch 'i;= — = — =z ^—ujmáchen.
\

v v v I

Im ersten Folie (Fig. 8.) erhalten wir, wenn wir den gemein-

schaftlichen Mittelpunkt] der Kreise -Au und ^2* mit o bezeichnen,

den Halbmesser i?i des festen Kreises K und den Halbmesser R^

des auf ihm rollenden Kreises L folgenderweise : Wie aus der Fig, 8.

ersichtlich, ist der Halbmesser des mit den Kreisen "-Ais und ^A-ia

concentrischen Kreises K
R^:=z odziz ' so— ' sd.

Da aber der Halbmesser ^so des Kreises ^J-u dem Halbmesser

-Q des Kreises "^A gleich ist, und ^sdzz:-v=zv'^^ (Art. 4.), er-

halten wir:

it, zzz -Q— 'V =: {(i— v)^Q.

Um den Eadius /^ zu erhalten, substituiren wir diesen Werth

íur i?, in die Formel III. (Art. 4.) und erhalten nach einfacher Re-

duction

:

woraus folgt, dass der Mittelpunkt des Kreises L mit dem Mittel-

punkte ^s des Kreises ^A zusammenfállt (Fig. 8.)

In diesem Falle kann man also die zusammengesetzte Kreis-

Translation durch Rollen des Kreises L (dessen Halbmesser gleich

v^q) auf dem festen Kreise K [dessen Halbmesser {[i— v)'í'] er-

setzen. Der Mittelpunkt des Kreises K befindet sich in dem vierten

Scheitelpunkte des Parallelogramms a'so's, und der Beriihrungspunkt

d beider Kreise ist auf der Geraden bestimmt ' so durch das Verháltniss

:

^sd i?2 "^ ^'^ '^

-i\

do
~ Ri~ ií^ — v)^v~~{^ — v)''i7~t— v

Im Mveiten Falle, wenn wir -v = "(-> machen, erhalten wir die

Halbmesser R^ und R'., des anderen Kreispaares K' und Z', wie folgt

:

R^ =: o ==: -so— -s.

Und da -áo = 'í> als dem Halbmesser des Kreises ^^2s, und
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Procházka, EiN Beitrag zurTranslations-Bewegung

Procltózka I.iihFarsUy ?7S

Sitzbcr: d koragUoliniGeseUscli.cl. Wissenschaít MathBmat.natumss Classe 18'J5.
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XXVIIL

Zusatz ziir Abhandliing des Herrn F. Procházka

„Ein Beitiag ziir Translations-Bewegung".

Von Eduard Weyr in Prag.

iVorgelegt den 14. Juni 1895.)

In der besagten Abhandlung^) giebt Herr Prof. Procházka eine

Construction des Krlimmungsradius der Bahncurve eines Punktes,

der von zwei ebenen mit constanten Geschwindigkeiten vor sicli ge-

lienden Translationsbewegungen ergriffen ist. Die folgende einfache

Ueberlegung liefert die Construction der Osculationsebene und des

Kriimmungskreises der Bahncurve in dem allgemeineren Falle beliebig

vieler simultaner Translationsbewegungen im Raume.

Die Translationsbewegungen mogen durch die Curven C,

,

G^, . . Cn gegeben sein, die ein Punct A mit den resp. constanten

Geschwindigkeiten t\
,

v.^ , . . , Vn in Folge der betreífenden Bewegung

beschreiben wrde. Trágt man anf die im Punkte A an die Curven

C^, . . Cn gezogenen Tangenten im Sinne der gegebenen Bewegungen

die resp. Geschwindigkeiten t\
, , , Vn auf, so liefert die geometrische

Šumme dieser Strecken die Geschwindigkeit v der wirklichen Bewe-

gung und gleichzeitig die Tangente J-T der Bahncurve des Punktes J.

Bezeichnen q^, . ., Qn die Kriimmungsradien der Curven C^, . . Cn

im Punkte A, so sind '
, . . ,-^ die Beschleunigungen der Theilbe-

wegungen, u. z. sind diese von A nach den Kriimmungscentren der

Curven gerichtet. Die geometrische Šumme AS dieser Strecken ist

die Beschleunigung der resultirenden Bewegung. Die Ebene TAS ist

die Osculationsebene der Bahncurve von JI, die in ihr zu AT er-

^j Sitzungsberichte der kgl. bóhmisclien Gesellscliaft der Wissenschaften.

Jahi'g. 1895. XXVII.

Mathematisch-natnrwissenschaftliche Classe. 1895. |
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2 XXVIII. Eduard Weyr:

riclitete Senkrechte ihre Hauptnormale, und die in diese Hauptnor-

male fallende Componente AN von AS ist durch - gegeben, wenn

(i den Krramiingsradius der Bahncurve bezeichnet. Derselbe ergiebt

sich demnach als dritte geometrische Proportionale zur Gescliwindig-

keit AT und der Componente AN.

Wendet man dies auf den Fall zweier in einer Ebene vor

sich gehenden Translationsbewegungen an, so ergiebt sich sofort die

in der citirten Arbeit entwickelte Construction. In der That ist

AT^ — v^ die der ersten Bewegung zukommende Geschwindigkeit,

und 0^ der Mittelpunlít des in A an die Curve C^ construirten

Kriimmungskreises, trágt man ferner die der ersten Bewegung zu-

v'
kommende Beschleunigung - ' auf die in ?\ zu ^2\ errichtete Senk-

v''

reclite T^K-^ auf, so dass also T-^^K^ =: ~ mit AO^ gleichgerichtet ist,

so ergiebt sich aus den ahnlichen Dreiecken AT-^O^ und T^^K^A

sofort, dass T\Oj zu AK^ senkrecht steht. Dies liefert aber, da 0^

gegeben ist, den Punkt K-^ , also auch die Strecke I\Zj , welche die

Acceleration der ersten Bewegung der Richtung und Grosse nach

verstellt.

Stellt analog AT^ die Geschwindigkeit der zweiten Translations-

bewegung vor, ist ferner Og der Krmmungsmittelpunkt der Curve

Cg, so errichte man im Punkte T^ auf AT^ eine Senkrechte und

schneide dieselbe, etwa in K^ , durch das von A auf die Gerade

TgOa gefállte Perpendikel; die Strecke ToK^ stellt dann die Be-

schleunigung der zweiten Bewegung vor.

Ist nun ATzzzv die geometrische Šumme der Strecken AT^ und

AT^, also die Geschwindigkeit der resultirenden Bewegung, so ist

— die in die Normále der Bahn fallende Componente der Beschleu- '

nigung; stellt die Strecke TL diese Componente der Richtung und

Grosse nach vor, so wird wiederum AL senkrecht zu TO stQhen,

wenn O den Kríimmungsmittelpunkt der Bahncurve von A bezeidróet.

Man hat somit vor allem die Beschleunigung durch Composition der

Beschleunigungen T-^/íj und TJv^ zu construieren. Um dies vortheil-

haft zu thun, fiige man zur ersten die Strecke AT-^ und zur zWeiten

AT.2 hinzu, und subtrahire die Šumme AT der beiden hinzugefgten

Strecken; dieses zeigt, dass, wenn AK die geometrische Smnme von
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Zur Abh. des H. F, Procházka „Beitrag z. Translations-Bewegung." 3

AK^ imd AK^ bezeichnet, die Strecke TK die Beschleunigung der

resultirenden Bewegung ist. Zerlegt man diese Beschleunigung in

zwei Componenten, von welchen die eine in die Richtung der Tan-

gente AT, die andere TL in die zu AT im Punkte T errichtete

Senkrechte fallt, so geht die von T auf AL gefallte Senkrechte durch

den Kríimmuncsmittelpunkt O der Bahncurve.

Dies ist aber die von Herrn Procházka gegebene Construction.

Verlag der konigl. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Dnick von Dr. Ed. Grígr. Prag 1896.
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XXIX.

o intensit srážek vodních v echách.

Podává Dr. Jos. Frejlach.

(Pedloženo dne 14. ervna 1895.)

Dr. Jos. ryt. Lokenz-liburnau ve Vídni sestavil svého asu pro-

gramm, dle nhož by bylo studovati vodopisnou oblast Dunaje, C. k.

geografická spolenost ve Vídni acceptovala tento rozvrh, následkem

ehož již r. 1893 objevily se mezi publikacemi jejími dv práce, nade-

psané „Donau-Studien" a pocházející od Dra W. Traberta, docenta

na universit vídeské. ^) V obou tchto studiích diskutovány pomry
srážek vodních v oblasti dunajské v Nmecku i Rakousku. Diskusse

tato nedala se spsobem dosud obecn obvyklým (týká se práce prvé),

pomocí pouhých hodnot prmrných, nýbrž hodnotami vrcholnými. Již

tím nabývá publikace vídeské spolenosti geografické zvláštního vý-

znamu, jenž arci rznými detaily zpracování Trabbrtova ješt nemálo

zvýšen.

Zem eská, nepatíc v oblas Dunaje, nebyla ve zmínnou práci

pojata, akoli žádná zem v Rakousku a tém v Evrop nemže rov-

nati se jí hustotou sít hytometrické, rozsáhlé i temporérn. Arciže

byla pozorování eská již ped 8 lety velmi peliv zpracována, ^)

avšak pirozeno, že zpracování toto, v nmž užito obvyklých hodnot

') Donau-Studien. Nach dem Plane und Instructionen von Dr. Jos. Ritter

T. LoEENz-LiBUENAu. Wlcn 1893. Vcrlag der k, k. geographischen Gesellschaft. —
Erste Abhandlung (Beilage zu Heft 7. Band XXXVI. der „Mittheilungen"):

„Vertheilung der Niedersclilagshólien im Donaugebiete." Von Dr. W. Tkabert,

Privatdocent an der Wiener Universitát. — Zweite Abhandlung (Beil. zu H. 8.

B. XXXVI. der Mitthlgn.): „Die cubischen Niederschlagsmengen im Donaugebiete."

Od téhož.

2) Dr. F. J. Studnika: Základové dešopisu království eského. Dle více-

letých pozorování 700 stanic dešomrných. S dešopisnou mapou a nkolika

devotisky (Archiv pro pírodovdecký výzkum Cech. VI. sv. . 3. oddíl meteoro-

logický]. V Praze 1887.

T. mafhematlcko-pírodovdecli'!. 1895. 1
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2 XXIX. Jos. Frejlach:

prmrných, nemohlo — ped tolika lety! — býti založeno než na

pozorováních, asov dosti nestejnorodých a krátkých. Mimo to hod-

noty prmrné nepostihují klimatické svéráznosti té neb oné stanice

s tou intensivností, jak jest si dnes páti. Tak na p. stanice íc a «/

mohou míti stejné prmrné roní množství srážek vodních, pi emž
jednotlivé srážky stanice prvé mohou býti sice mén vydatný, ale za

to tím astjší, kdežto srážky stanice druhé mohou v jednotlivých

pípadech býti vydatnjší, ale mén astý. Eoní prmr, jak eeno,
mže býti stejný. Že jest pedležito znáti tyto okolnosti, t. j. vdti,
že na stanici x vyskytují se srážky drobné a asté, na stanici y srážky

prudké a mén asté, potvrdí nejen každý geofysik, nýbrž zvlášt

praktický hydro technik, oekonom a j. v. Pouhými prmry se tyto

závažné zvláštnosti hydrometeorických pomr ovšem setou. Stejn se

má vc s ostatními elementy, zejména s oblaností.

Podjal jsem se úkolu, postaviti vedle zmínných „studií dunajských"

jakési „studie esko-labské" a zpracovati pedevším tedy methodou inten-

sivnjší domácí vzácný hyetometrický materiál, o jehož shromažování

a upravování nevšedních zásluh dobyl si dlouholetý pednosta dešo-

mrného odboru hydrografické kommisse p. prof. dr. F. J. Studnika,

v novjší dob pak technická kancelá zemdlské rady pro království

eské (inžen. p. Fiala).

Dr. Trabert pokud se týká Dr. ryt. Lorenz-liburnau klassifiko-

vali veškery srážky oblasti dunajské ve stupn 0"1—5*0, 5"1—10'0,

10-1—15-0, 15-1—20-0, 20-1—30-0, 30-1—40-0, 40-1—50 atd. mm.
Akoliv jsem se snažil pimknouti se v hlavních rysech k výbornému

zajisté programmu Lorenzovu, již proto, abych umožnil srovnání a ne-

rušil celek, pece nebyl jsem s to, abych stupe 0.1—5*0 mm pijal

za stupe minimálný, jakož se dje v publikaci výše zmínné. Mini-

mum mnou pijaté iní 0'1—1"0 mm. Tímto rozdlením minimálného

stupn Lgrbnz-libubnaugva ve dva zvláštní stupn, dospl jsem zají-

mavých poznatk, týkajících se pomru stupn 0*1—-l^O mm k stup-m ostatním. Obsáhlejší rozpravu o tchto vcech podám v nejbližší

dob na jiném míst — v tomto pedbžném oznámení ukážu pouze

strun na rozdíly, které jsem již nyní, ped definitivním ukonením

výpot, uznamenal ve frequenci srážek mého minimálního stupn na

rzných stanicích.

Výsledky mé jsou založeny na 151eté ad pozorovací, jdoucí od

r. 1879 do r. 1893 vetn. ')

^) Od r. 1879—88 vetn: Výsledky dešomrného pozorování v echách
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o intensit srážek vodních v echách. 3

Frequence stupn mininicálného ili prvého patrn závisí hlavn

na geografické poloze a nadmoské výšce. Minimum v horách pohra-

niných, maximum ve stedu zem. V horách se hojnost jeho po vše-

cek rok nejen nevyšine nad hojnost stupn druhého (1'1—5*0 mm),

nýbrž jest stále hluboko pod ní. Za to v centru zem stupe prvý

nabývá platnosti až pekvapující, pevládaje bud vbec anebo tém
po všecek rok nad stupnm druhým, jinak arci nejetnjším. Jako ty-

pickou pro stanice horské uvádím z dosavadních výpot Puché, pro

nízký sted zem Zlonice. Typ pechodní, kdy frequence stupn mini-

málného v msících zimních jest vtší, v let pak menší, než frequence

stupn druhého, pedstavují na p. Štchovice. Zde se stupe prvý

vyšine v listopadu nade druhý a setrvá nad ním až do bezna incl.

(v. ís. tab.). Maximum hojnosti stupn prvého jeví se v únoru (60*1
"/o)?

koincidujíc dokonale s minimem stupn druhého (o4"37o)- Za to mi-

nimum stupn prvního (erven 36*77o) setkává se pouze s vedlejším

maximem stupn druhého (41'47o), jehož hlavní, a nedosti ostré

maximum pipadá na msíc íjen (42'57o)- — Ji^^é pomry jeví se

na stanici puchéské a zase jiné na stanici zlonické, jak první dv
rubriky íselných tabulek na konci tohoto sdlení zeteln ukazují.

Bližší precisování tchto pomr bude možno teprve na základ vý-

sledk vtšího potxi stanic.

Vyvodíme-li za píinou lepšího pehledu ze setinných msí-
ních hodnot aritlimetické roní prmry, seznáme, že stupe první,

resp. druhý v jednotlivých stanicích zaujímá sledující množství pro-

cent všech ostatních stup.

Puché 10.3 48-8

Štchovice 40-2 38*4

Zlonice 48-9 32-6

Setínná ísla sledujících tí íselných tabulek ukazují, mnoho-li

dn se srážkami uritého stupn pipadá v patnáctiletém období na

10) hydrometeorických dn vbec. Jak patrno jeví tyto tabulky

i jiné zajímavé detaily, o nichž, jak již eeno, promluvím na jiném

míst.

(též nmecky), sestavované prof. drem. F. J. Stodnikou a uveejované každo-

ron v Pojednáních král. eské spolenosti Nauk. Rokem 1889 poínajíc, pe-

vzala agendu prof. dra. Studniky technická kancelá zemdlské rady, jež publi-

kuje každoron „Výsledky" samostatn.
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XXX.

Sacliariíikace škrobu fermenty pankreatickýini.

' K. Chodounský a 0. Šulc v Praze.

' (Pedl o žen o dne 12, ervence 1895.)

Když bylo pracemi C. J. Lintnera a jeho žák clo jisté míry

jasno o produktech psobení diastase bylinné ve škrob, bylo nejbližší

probleraa na snad tytéž produkty zkoušeti pi sachariíikaci škrobu

enzymy zvíecími: enzymy pankreatu, krve a Sliny. Bylo dležito se-

znati, nejen jaké cukry vznikají, nýbrž pro postup zažívání musily

též dextriny urovány býti, a to za rzných okolností i fermenty za

rzných podmínek vyrobenými, nebo nebylo shody mezi pracemi po-

savadních fysiologických chemik, ba i chemik samých, kteí složité

otázce zcukernní škrobu mnoho píle vnovali.

Podjali jsme se výzkumu psobnosti ferment pankreatických

i nebudeme literaturu pedchozí probírati, stalo se tak v míe hojné

ve dvou pracích, které mezitím vyšly a sice v práci p. dra. K. Ham-

burgera: Vergleichende Untersuchung uber die Einwirkung des Spei-

chels, des Pankreas- und Darmsaftes, sowie des Blutes auf Stárke-

kleister (25. kvtna 1895. Arch. f. d. ges. Physiologie) a též v práci

pán KtJLZE a Vogela v Zeitschr. f. Biologie sv. 31. str. 108.

K výrob diastatického ferment a trypsinu mikterového jsou

pedpisy analogické, bud! vodný nálev neb glycerinový výtažek ; zvolili

jsme pesný pedpis Heidenhainv (Hammarsten. Physiol. Chem. 1891.)

k výrob trypsinu udaný. A tu se objevilo pi prvých pokusech, kdy

zpracován mikter zcela erstvý, bez odležení, že ferment dobyt nebyl,

nebo vyrobený z nho extrakt nepsobil ve škrob.

I zpracován proto mikter zpsobem tímto: Z tí mladých vol
vyjmuty miktery, vyprány a vypraeparovány, takže v sekacím stroji

istá hmota žlázová rozmlnna. Krve a lymfy chovala hmota zajisté

jen množství nejnepatrnjší. Celá rozmlnná hmota vážila 660 g\

!
ze 270 g pipraven nálev. Tato ást byla ponechána v uzavené ná-

', T. mathematicko-pírodovdecká. 1895. 1
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2 ,
XXX. K. Chodounský a O. Sulc:

dob po 24 hodiny ve sklep, naež polita 2^2 litry vody a pii-
nno 25 cm^ chloroformu^). Po dvou dnech filtrováno a filtrát k práci

použit.

Druhá ást hmoty (390 g) hned po vyjmutí ze stroje sekacího

po delší dobu s práškem sklenným a kemenným roztírána a na to

s 390 g l"/oOvé kyseliny octové ádn promíchána a tak po 24 ho-

diny v klidu ponechána. Na to nalito 4 litry glycerinu a nálev po

4 dny ve sklep chován. Po té sražen ferment 8 litry 967oiiíbo alko-

holu, po njaké dob alkohol od ssedliny dekantován a tato vyliso-

váním v jemné látce glycerinu zbavena a nad kyselinou sírovou

usušena.

K nkterým pokusm kvantitativním bylo teba uvážiti, že škrob

sám o sob bývá slab kyselý, jakž z etných stran, jmenovit i Sox-

HLETEM nkolikráte ukázáno bylo, dále nebývá í destillovaná voda

prosta reakce kyselé, takže záhodno jest se pesvditi, zda uritý

škrob s uritou vodou, která jest k disposici, varem netrpí^). Abychom
z vlivu eventuáln kyselosti vody zcela se vymanili, použita ku pracem

kvantitativním destillovaná voda, která jednak manganistanem drasel-

natým a žíravým draslem zbavena jest látek kyselých, jednak de-

stillací optnou se síranem hlinitým sproštna jest tkavých souástí

alkalických. Velmi zedným draslem kvantitativn kyselost mazu

škrobového jest zneutralisována a pak bylo možno po sterilisaci

roztokem thymolovým v thermostatu pi vhodné teplot zcukernní

provádti.

Pistupujeme k tomuto pedbžnému sdlení nepovažujíce ani

z dáli problema za rozluštné, ponva o téže otázce z rzných stran

práce ohlášeny byly, a ponva výsledky naše nejsou veskrze s výsledky

práv uveejnnými srovnalé.

Ferment pankreatu hovzího objevil se jakožto velmi slabý oproti

psobnosti diastase bylinné. Jest dlouhé psobnosti teba a pes to

nebývá veškerý škrob zcukernn. Zejména extrakt glycerinový ukázal

se velmi slabým.

*) LiNTNER a Koubek udávají, že chloroform pekáží hydrolysi. Aspo na-

lezli tak u své glukosy z kvasnic pipravené. (Berl, B. 28. 1050.)

^) Ve zvláštním pokusu jsme se pesvdili, že l^/oní maz ški'obový naší

obyejnou vodou destillovanou (slabounce kyselou) po Thodinném varu v lázni

vodné nikterak netrpí. Ani stopy redukce nebylo lze dokázati vi roztoku Fe-

hlingovému, ani stopy reakce fenylhydrazinovým inidlem Fischerovým. Taktéž

polarimetr neprokazoval ani stopy hydrolyse, pes to z opatrnosti postupováno,

jak s hora vypsáno.
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Sacharifikace škrobu fermenty pankreatickými. 3

Pomry kvalitatívné.

Aby pozdji kvantitativní pomry mohly uritji býti sledovány,

proveden zprvu pokus orientaní na veliko.

Dne 18. kvtna sdlán 20*^/uní maz škrobový (z 200 g) a když

na 40° schladl, piinno 500 cm^ vodného nálevu mikterového pipra-

veného zpsobem výše uvedeným, naež smíšenina vložena v thermo-

stat, kde teplota 38*^ udržována byla. Dne 21. a 22. kvtna piinno
vždy po 500 cm^ téhož vodného nálevu. Dne 22. redukovala tekutina

ochotn roztok Fehlingv, — avšak škrobu valná ást zstávala ne-

tknuta. Celou svou smíšeninu v thermostatu uloženou neutralisovali

jsme louhem draselnatým — a ježto jsme pochod urychliti chtli,

piinili jsme k smíšenin veškerý pohotový glycerinový výslaz mik-

teru ze 390 g hmoty žlázové získaný. Výslaz ten reagoval zcela ne-

utráln, což uvážiti dlužno vzhledem k pedchozí jeho píprav. Vý-

slovn též pipomínáme, že v náš maz škrobový psobeno jak vodným

nálevem mikteru, tak výslazem glycerinovým, jakož i to, že jednoho

dne nedopatením stoupla teplota v thermostatu na 48*^.

Dne 5. ervna, tedy po 18 dnech vyjmuta tekutina z ther-

mostatu.

Filtrováno od nepromnného škrobu. Tak získaný filtrát vy-

louil pi zahátí ješt nco ssedliny, takže bylo nutno znovu filtro-

vati. Za píinou orientace o nabytém tak roztoku provedena jednak

polarisace, jednak ustanoven výparek.

V trubici 10 cm dlouhé nalezena otáivost pro svtlo natriové

(pístroj Lippichv)

aD = + 3O820,

z kteréžto hodnoty by plynulo dle vzorce Landoltova (pedpoklá-

dáme-li, že jen glukosa jest pítomna)

c =z 0-94727 a — 0-0004233a'
»)

(v nmž však a se na délku vrstvy otáivé 20 cm vztahuje) pro kon-

centraci (poet gram aktivn látky ve 100 cm^) :

c — 7-234.

Hodnota tato jest daleko znanjší, než jaká plyne ze stanovení

výparku

:

'j Landolt-Bornstein, Phys. Chem. Tabellen. 229.

1*
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4 XXX. K. Chodounský a O. Sulc:

50 cm^ roztoku pi 100° vypaeno dalo 2*464 g zbytku, z ehož
by plynulo

c - 4-928

na dkaz, že v roztoku pítomny jsou látky o daleko znanjší speci-

fické otáivosti, pravdpodobn dextriny, jež se takovou otáivostí

honosí [LiNTNER a Dull^) udávají ku p, pro svj achroodextrin hod-

notu [a\D 3= -f- 183"]. Z posledn uvedené hodnoty pro koncentraci

plyne také specifická otáivost našeho roztoku dle vzorce

r . 100a

daleko znanjší než jest táž veliina pro glukosu([a]i) — -f 53''0)

totiž

[a]n = + 77°5*).

Za úelem oddlení veškerých pítomných cukr od dextrin

odpaen celý roztok na vodní lázni do houštky syrupu^ jenž asi 160 g
vážil. Syrup ten rozdlán s 807o (obj.) alkoholem a vlit pak do alko-

holu téže síly. Celkem užité množství alkoholu obnášelo 2 litry. Po

delším stání vylouila se na stnách baky hrubozrnná ssedlina,

(dextriny I.), od níž roztok odlit.

Temn hndý alkoholický roztok obsahující domnle cukry : glu-

kosu, maltosu, isomaltosu zbaven alkoholu destillací, a odpaen pak

znovu do houštky syrupu, jehož váha nyní 105 g obnášela a prove-

deno ješt jedno frakciování alkoholem, tentokráte však 907oním

(obj.) jehož užito 2100 cm^. Po delším stání vylouila se dosti hojná

ssedlina v podob nevzhledného erného mazu (dextriny II.).

Od této ssedliny slitý roztok zbaven alkoholu optnou destillací

a zbylý syrup — kde bželo o peznání pítomných cukr — zpra-

cován analogicky dle práce Fischerovy v Berl. B. 23. 3687.

Za úelem pipravení osazon rozpuštn syrup (jehož váha byla

nyní 96 g) ve 450 cm^ vody, piinno 96 g fenylhydrazinu a 64 ^

507o ové kyseliny octové, naež vaeno po IV4 hod. v lázni vodné.

Obsah baky ztuhl tém vylouenými osazony, kteréž ješt za horka

rychle na filtru sebrány.

Hledíc k vypsanému Fischerem (1. c. 3689.) dlení glukosazonu

') Jmenovaní, Zeitschr. f. d. ges. Brauwesen. XVII. 339.

^) Lintner a Duli (1. c.) nalezli po úinku diastasy ve škrob

[a]^ + = 170.
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Sacharifikace škrobu fermenty pankreatickými. 5

od maJtosazonu a isomaltosazonu polévány veškeré osazony na filtru

opt a opt velou vodou a tak nabyté roztoky ostaveny ve tech

partiích, až vylouily se z nich stáním v roztok pešlé osazony, jež

oznaeny budtež z krátká a, 6, c.

Osazon na íiltru zbylý usušen z hrubá na pórovatých hlinných

talíích, posléze nad SO^H^. Vzhledem svým krystallografickým rovná

se, jak mikroskopicky zjištno, zcela glukosazonu, jest jen ponkud
temnji zbarven, než istý pro kontrolu upravený glukosazon. Hmota

jeho obnáší 47'5 g. Bod tání 203' až 204".

Stanovení dusíku poskytlo tchto hodnot:

0-2619 látky poskytlo 38-5 cm^ dusíku za tlaku 74-13 cm (rad.)

a teploty 21" 5, což jest 0-04298 g dusíku, ili

N
nalezeno 16-41*'/o

-

theorie pro C^g Hgj N4 O4 15-647o,

tedy dusíku o 0"777o více než žádá istý glukosazon. Rozdíl ten není

povážlivý, uvážíme-li, že glukosazon nebyl ped analysí zvláštním

zpsobem ani ištn ani pekrystallováván.

Tepán s etherem za pítomnosti málo alkoholu, aneb digerován

se studenou ledovou kyselinou octovou nabyl barvy svtle žluté, rov-

nající se barv istého glukosazonu a bod tání jeho dosti nápadn
stoupl. Tál pak osazon

tepány s etherem pi 208*^5,

digerovaný kys. oct. pi 209 ažpi 209 až 211°.

Vzhledem k tomu provedeno v tomto svtle žlutém preparátu

stanovení dusíku, jež dalo tyto výsledky:

0-2224 g látky poskytlo 30-7 cm^ dusíku za tlaku 74-31 cm

(red.) a teploty 22''0, což jest 0-03425 g dusíku ili

N =: 15-407o

,

vzhledem k emuž nelze jinak než osazon ten míti za glukosazon^

a již na tomto základ glukosu považovati za hlavní produkt psobení

pankreatu ve škrob v našem pípadu.

Vylouené osazony a, &, c obsahovati mohly vedle glukosazonu

osazony v horké vod rozpustnjší. Pítomnosti takových osazon na-

svdovati se zdály i body tání nižší oproti glukosazonu:
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XXX. K. Chodounský a O. Šulc:

osazon bod tání

a 19P až 193°

h 184 až 188

c 186 až 188

zejména se podezívati mohla pítomnost isomaltosazonu, jehož bod

tání udává Fischer (1. c. 3690) v mezích 150° až 153".

Za píinou tou uren dusík v ásti 6, která nejnižší bod tání

vykazovala, i nabyto tchto ísel

0-2244 / látky poskytlo 30*1 cm^ dusíku za tlaku 74*09 cm
(red.) a za teploty 23 "O, což jest 0*03333 g dusíku, ili

N = 14-867o-

Ježto tím vzrostlo podezení na pítomnost maltosazonu neb

isomaltosazonu, jichž procentový obsah dusíku jest znan nižší než

glukosazonu, totiž

C24H32N4O9 obsahuje 10-737o N,

byly zmínné ti osazony dle rady, kterou podává Fischer,^) vaeny

po delší dobu se lOOnásobným množstvím vody. Nerozpuštné osa-

zony byly na filtru sebrány, nco alkoholem a pak málo etherem pro-

prány a usušeny zpsobem již udaným. Body tání vesms stouply,

bylo nalezeno nyní

osazon bod tání

a 202° až 203°

b 203 až 205

c 200,5 až 202,5

Vzhledem k tomu, že se také krystallografickým vzhledem pod

drobnohledem s glukosazonem srovnávaly, považovány jsou vesms za

glukosazony. Hmota glukosazonu veškerých z frakcí tch získaných

obnáší asi 5*5 g, takže vzpomeneme-li svrchu uvedených 47*5 g glu-

kosazonu, jest patrno, že získáno celkem 53 g glukosazonu.

Z vodných filtrát od vyváení tch osazon získaných vylouily

se sice stáním v chladu ssedliny, které však na filtrech sebrány,

usušeny (kde zaschly v hmoty špinav oranžové, nevzhledné) a v teplém

alkoholu rozpuštny neposkytovaly po odpaení alkoholu žádných

krystallických slouenin.

') Fischer, F>iiifliiss der Configuration auf die Wirkung der Euzyme, Berl.

B. 28, 1429.
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Sacharifikace škrobu fermenty pankreatickými. 7

Nebyla tedy naznaenou cestou pítomnost ani maltosazonu ani

isomaltosazonu vystihnuta, i nezbývá než prohlásiti, že v našem po-

kusu psobením zejména chloroformovaného vodního extraktu pan-

kreatu ve škrob vznikla pouze aneb v množství nad míru pevážném
glukosa^ vedle dexfrinú, s nimiž však vzhledem k nedostatku mate-

riálu podrobné studium nemohlo býti podniknuto.

Dextriny I.

Dextriny z pvodního alkoholického roztoku cukr stáním vy-

louené rozpuštny v malém množství vody a sraženy 'dQ^^j^wim alko-

holem. Žlutavá ssedlina když byla alkoholem na filtru promyta, za-

schla v ernou nevzhlednou hmotu pryskyinou, která znovu ve vod
rozpouštna, alkoholem srážena; až posléze se ji podailo spodiem

tak dalece odbarviti, že získán roztok nevaln zabarvený, který te-

kutinu Fehlingovu slabounce redukoval, Eeakce s inidlem jódovým

pipraveným dle Bauera 0. Z toho možno souditi na pítomnost acliroo-

dextrinu.

Dextriny II.

Dextriny pi druhém frakciování vylouené zpracovány jako ony

oznaené I., le nepodailo se je ani optovaným srážením, ani úin-

kem spodia tak dalece odbarviti, aby blíže studovány býti mohly,

zbyly vždy erné nevzhledné mazy.

Pokusy kvantitativní

:

Pokusy tyto provádny zejména vzhledem k citované už shora

práci K. Hamburgera i zachovávány pi nich za úelem porovnání

v celku obdobé pomry.

17oiií maz škrobový, pipravený svrchu zmínnou pelivé upra-

venou vodou destillovanou rozdlen po 50 cm^ do obyejných ba-

niek, naež piinno nco málo glycerinového výslazu mikterového

a mimo to do každé baky 10 cm"^ lO^ního alkoholického roztoku

thymolu, vzhledem k emuž od sterilisace parou vodní zcela bylo

upuštno. Baky tak upravené držány v thermostatu, kde panovala

teplota kolem 36".

Reakce pvodní byla neutrálná a pak prbhem celého pokusu

jen pranepatrn kyselá, vzhledem k emuž upuštno od všakého al-

kalisování.

Obsah bank po vyjmutí z thermostatu zpracován zpsobem
tímto : Odfiltrováno od nezmnného škrobu, naež filtrát opalisoval-li

ješt znovu filtrován suchým filtrem. Aby se zjistila jednak mohutnost

redukní vzhledem k tekutin Fehlingov, jednak optická aktivita tak

nabytých roztok kvantitativn, stanoveno vážkov množství kysliníku
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8 XXX. K. Chodounský a 0. Šulc:

mdinatého vyloueného polovinou získaného (25 cm^) práv uve-

deného filtrátu, pi emž pracováno bylo dle Allihna (60 cm^ smsi
Fehlingovy, 60 cm^ vody, var 2 minuty), kterýžto pedpis i píslušná

k nmu tabulka vztahují se na glukosu, udávajíce píslušná množství

této odpovídající z kysliníku mdinatého získané mdi. Nebylo lze

jinak, než na základ hypothese, jakoby jen jediný cukr vznikal, pro-

zatím pracovati ; že zvolena pak za cukr ten- glukosa dvod má v ped-

chozím práv vypsaném pokuse kvalitativním. ísla tak nabytá mají

tedy cenu toliko relativní pro adu pokus za stejných jinak pod-

mínek vykonanou.

Zbylých po vážkovém stanovení glukosy 25 cm^ roztoku užito

pedem k urení aktivity optické. Polarisováno pi svtle natriovém

v trubicích 10 cm dlouhých na pístroji Lippichov.

Po polarisaci užito 10 cm^ až 15 cm^ ku zkoušce fenylhydra-

zinem a 507oiií kyselinou octovou, jichž dle okolností piinno a

vaeno po IV4 hodiny v lázni vodné.

Poslední zbytek roztoku užit jest k urení reakce zkoumadlem

jódovým, aby aspo kvalitativn mohla zjištna býti pítomnost po

pípad i jakost hydrolysí vznikajících dextrin, které, jak pokus na

veliko byl ukázal, vznikají tu v míe nikoliv podízené.

Celkový postup této ady pokus ml znázorniti souasn vliv

doby psobení ferment v sacharifikaci škrobu. Výsledky, jichž jsme

nabyli, pehledn sestaveny jsou tyto:

Baka . 1.

Doba záhevu: 24 hodiny.

25 cm^ filtrátu poskytlo 39' 7 mg Cu, což odpovídá 20*8 mg
glukosy.

Otáivost: ac = 4-l°164.

Reakce jódová: Zbarvení zeteln modré nasvdující snad pí-

tomnosti rozpustného škrobu v roztoku.

Baka . 2.

Doba záhevu: 3 dny.

25 cm^ filtrátu poskytlo 50*3 mg Cu, což odpovídá 26*05 mg
glukosy.

Otáivost: «D = -|- 1"391.

Reakce jódem: Zbarvení fialové se zetelným nádechem do er-

vena. Po Ihodinném stání roztok se samovoln odbarvil, pijal však

další kapkou zkoumadla jódového zabarvení zeteln ervené. Pí-

tomnost erylirodextrinu.
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Sacharifikace škrobu íermenty pankreatickými. 9

Baka . 3.

Doba zálievu: 7 dní.

25 cm^ filtrátu poskytlo 46"0 mg Cii, což odpovídá 23'9 mg

glukosy.

Otáivost: «!,=: + 1^290.

Mimo to vypaeno jest 8 cm^ roztoku v misce platinové pi

teplot lázn vodné; výparek nad SO4H2 usušen obnášel 66*2 mg,

ili na 100 cm^ pepoteno 0'829 g.

Reakce jódová: zbarvení fialové s nádechem do ervena však

slabším než v . 2. Ostatn stejné chování se. Pítomnost erythro-

dextrinu tím dotvrzena.

Baka . 4.

Doba záhevu: 91 dní.

25 cm''^ filtrátu poskytlo -Q&Q mg Cu, což odpovídá o4*l Qng

glukosy.

Otáivost: cíi) =r: -j- l'^353.

Mimo to vypaeno 10 cm^ roztoku v misce platinové; výparek

obnášel 123'7 mg, tedy na 100 cm^ pepoteno 1-237 g.

Reakce jódová: jako u . 3.

Zvláštní zmínky zasluhuje zkouška fenylhydrazinová. Marn sna-

žili jsme se totiž po varu s inidlem fenylhydrazinovým v roztocích

dokázati stopy krystallických osazon — rozhodn se však neukázaly

charakteristické chomáe krystallické glukosazonu.

Nebylo tudíž možno z této ady pokus o jakosti vzniklého

cukru rozhodnouti — spíše však dá se tu tušiti pítomnost maltosy

než glukosy, ježto ona vtších koncentrací svých roztok má zapo-

tebí, aby se osazonovou zkouškou projevila, než glukosa.

V em píina rozdílného psobení ferment v obou námi stu-

dovaných pípadech záleží, o tom neradno ukvapen souditi — po-

mry jsou zajisté složité a nebží tu jen o poznání konených pro-

dukt fermentace, ale o celý postup pemn všech zplodin škrobových

až k onm produktm koneným — kteréžto problema v této své

dležité úplnosti nebývá vždy dosti jasn .pochopováno.

Z kvantitativních dat o jednotlivých roztocích uvedených hle-

dli jsme nabýti pehledu o asovém prbhu reakce.

I bylo jecbiak vypoteno na základ množství vyredukované

mdi množství glukosy v gramech na 100 cm^ pipadající. Že volena

práv glukosa, nevadí zde, kde jen o porovnávání bží, ani v tom
pípad, kdyby byla produktem rozkladu maltosa. Táž veliina poí-
tána pak z pozorované rotace,, opt jakoby optická aktivita byla to-
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liko glukosou podmínna. Posléze ve dvou posledních pípadech sta-

novena koncentrace ta pímo z výparku, který považován za látku

vesms opticky innou, i odvozena na základ tom rotace specifická.

Koncentrace ty (c) lze do jisté míry porovnávati s veliinou R uvá-

dnou v citované práci Hamrurgerov, která týž majíc význam titrací

na základ zkoumadla Knappova jest odvozena.

Pehled podává tato tabulka:

.
Doba

záhevu

c {g na 100 cm")
[«]z>

Z redukce z polarisace z výpaiku

1 1 den 0-083 2-205 — —
2 3 dny 0-104 2-634 •

—

—
3 7 dní 0-096 2-444 0-829 155^6

4 9^ dne

-HT lir

0-106

Ol ví T 1

2-563 1-237 109''5

Nechtíce prbh hodnot tch vzhledem k asu, jenž podmínn
jest zajisté píinami velmi zavitými rozebírati, vidíme pece na prvý

pohled, že maximum psobnosti fermentu spadá do Ivého dne, že pak

psobnost ta klesá, ba že snad již po 3 dnech není daleka svého

konce.

Ze všech dat plyne jasn, že vznikají látky, které velmi siln

otáejí rovinu polarisaní, ale neredukují roztok Fehlingv nic neb

málo. Že to jsou dextriny, z nichž v našem pípadu bezpen dokázán

erythrodextrin, o tom není pochyby. Koncentrace získané na základ

urení výparku leží uprosted obou hodnot, na dkaz, že pítomná

hmota jest smsí nejmén dvou látek, z nichž jedna slabji, druhá

velmi siln otáí. Že pak za kvantitativn stejných podmínek pra-

covních nalezen íselný postup reakce nikterak jednoduchý, piísti

sluší asi na vrub dextrinm, jež prbhem pokusu zmnám podléhají.

Ku konci výslovn podotýkáme, že nechceme práci svou poklá-

dati nikterak za východisko ku njaké generalisaci o psobení fer-

mentu vbec, nýbrž jen za píspvek nesoucí se k studiu specielního

pípadu. Pokud pak na sacharifikaci škrobu vliv mají rzná píprava

fermentu, rzná koncentrace mazu škrobového — o tom hodláme pod-

niknouti zevrubné pokusy v roce nejblíže píštím.

z eské universitní laboratoe pro chemii orgmiickou.

—=C83>

—

Nákladem Královské eské Spolenosti Náuic, — Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze 1895.
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XXXI.

Nkteré geologické zjevy aerodynamické v okolí

pražském.

Píše J. N. Woldich v Praze.

{S dvSma tabulkami.)

(Pedloženo dne 12. ervence 1895.)

Od okamžiku, kdy v. Richthofen^) r. 1872 upozornil na geolo-

gickou innost vtr v stední Asii a Fr. Czernt^) z Lipska v pozoru-

hodném spise pojednával r. 1876 o vlivu vtr na povrch zemkry
a probral jednak úinky meteorologické na ledovce, poušt, stepy a

lesy, jednak úinky mechanické na souše, na vnitrozemská jezera,

popisoval pak i erosi vtrnou, rozšiování pevných látek v podob
prachu, obrusy vtrné atd., od té doby dkladnji obrátil se zetel

uenc též ku sledování geologické innosti vzduchem athmosferickým

vyvolávané.

innost aeolická jest, jak hlavn Walther a Kaiser vykládají,

bud navotvorná a nebo zrušující a tato zase bud pouze erosivní neb

obrušovací. Co se dotyce aeolithické innosti novotvorné, tu pedevším

poukázal v. Richthofen a po nm celá ada jiných badatel na usa-

zování se jistého druhu hlíny diluvialní tak zvaného léssu (Loss)

vzduchem, potažmo vtrem. Dokud výsledky innosti vzdušné a hlavn

vznik aeolických hlin v suchých oblastích ústedo-kontinentátních

známy nebyly, panovaly rzné náhledy o pvodu léssu, poprvé z údolí

porýnského popsaného a na to v rozsáhlých koninách evropských,

asijských, amerických atd. zjištného.

Jak evropský tak i stedoasijský a jinozemský léss jest žlu-

^) v. Richthofen: Reise im nórdlichen China; zvlášt „o léssu ínském", Ver-

handlg. d. k. k. geolog. Reichsanst. 1872.

^j Fr. Czerny: „Die Wirkungen der Winde auf die Gestaltung der Erde"

Peterm. geograph. Mitth. Ergánzband. XI. Nr. 48, 1876—1877.

T. mathematicko-pírodovéclecká. 1896. 1
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tavou bezvrstvovitou, jemnou a lehko rozetenitelnou hmotou, sklá-

dající se hlavn z velmi jemných ostrohranných zrníek kemenných
velikosti 0"05—0*01 mm; následkem hojných rourek kapillarních jest

hmota tato velmi porovitá. Hlína tato vykazuje nepatrný sice ale vý-

znamný obsah vápna, jenž se asto slouívá v nepravidelné konkrece

tak zvané cicváry. Že v okolí pražském se pravý léss objevuje, o tom

jsem se pesvdil, ale vedle nho, ano i spolu s ním, objevují se

hojnji jiné hlíny, které vzniku aeolického býti nemohou. Není úelem
ádek tchto zabývati se otázkou uvedenou a sice pro nedostatené

ješt prozkoumání diluvialních nános okolí pražského, že však pod-

mínky ku aeolickému vzniku léssu v oblasti této svého asu existovaly,

k tomu bude dole poukázáno. Jisto jest prozatím, že nkteré sem

náležející dosavadní výklady, jakož i ideální profil diluvia okolí praž-

ského, nezdají se míti ani skutené ani ideální podstaty.

Následovn dovoluji si upozorniti na nkteré geologické zjevy

aerodynamické výsledku zrušujícího, z okolí pražského dosud ne-

známé. Erosivní innost vzdušná jeví se na povrchu zemkry i tím,

že skály i jednotlivé kameny obrušuje a uhlazuje tehdáž, když po-

hybující se vzduch obsahuje jemné ástky zemní (prach) aneb i písek,

hlavn jest-li je vítr silnjším. Silné vtry objevují se i dnes u nás

po rznu dosti asto, vtší mohutnost nabývají však uprosted konti-

nent rozsáhlých a to hlavn v oblastícli na srážky atmosférické chu-

dých, kde vítr nejen dosti prachu obsahuje ale i povrchní písek ped
sebou žene a v ohromné závje ukládá, jako v pouštích, ano i tžké

kameny povaluje též na vyzdvižené úboí. Naráží-li vítr, písek nesoucí,

na skálu neb na kamení roztroušené, obrušuje a ohlazuje tyto ; vzni-

kají pak na skalách a kamenech dle hutnoty jejich bud ponkud
rovné plochy aneb, jest-li hutnost horniny nestejná, nepravidelné

plochy upkami pokryté a zvláštním zpsobem vybroušené a lesklé.

S takovými obrusy aerodynamickými setkáváme se na p. na útesech

porfyrových, vynívajících v Hochbergu u Lipska z diluvialních vrstev

a na kameni poušt egyptské, vtrem chamzinem doposud se vytvo-

ujícími, atd.

Roku 1869 poukázal Travebs^) k tomu, že na Novém Seeland

poblíže „Evans Bay" spoívají na povrchu údolním kameny, vyka-

zující po dvou stranách, chlazené plochy s ostrou hranou, které od-

povídají smru tam panujících vtr (SZ a JV) písek po údolích va-

noucích; že tu sledovati možno na jednotlivých kamenech postup

^) W. T. L. TiiAVKRs: On the saud-worn stones of Evans Bay. Transact.

a. Proceed. o the New Zealand Institute Vol. -J. lS(3í).
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ploch obroušených od jedné až ku tem, troj hrany tvoících, Enys*)

r. 1878 potvrdil zjev ten a podal vyobrazení. V r. 1883 objevil De
Geer^) na povrchu písité oblasti Schonenské kamení, vanoucím pískem

obroušené ; u Kristianstadtu shledal, že hrany ploch obroušených stály

kolmo ku smru panujícího tu vtru,

A. MicKwiTz*^) shledal r. 1885 u Revalu v Estlandu mnoho va-

loun na povrchu písitých násp spoívajících, pískem chlazené

plochy a ostré hrany vykazujících; poloha ploch obroušených sho-

dovala se s panujícími tam vtry; valouny vykazovaly obroušené

plochy jen potud, pokud z písku vystupovaly a objevovaly se jen na

místech odvátých, nikoliv však na místech, kde písek teprv se od-

vívá. Podobné úkazy vykládal r. 1886 Stone^) z Maine a Colorada

v Sev. Americe. Též Wahnschaffe^) stopoval r. 1887 u Gráningen

nedaleko Rathenova, kde vítr pískem pohybuje, valouny v písku dilu-

vialním uložené jen potud s hranami obroušenými, pokud' z písku

vynívaly. J. Walter'') shledal r. 1887 v poušti mezi Nilem a Rudým
moem valouny štrku pohybujícím se pískem tak daleko ohlazené,

jak daleko nad písek vyzdviženy byly. Wahnschaffe^"), navštíviv r. 1887

nalezišt obroušených valoun u ^Revalu, potvrdil udání Mickwitzova

a shledal, že vyskytují se tu rozmanité tvary obroušených valoun

a to jen na povrchu vrstvy písitoštrkovité, nikoliv však uvnit vrstev

tchto. Dames^^) shledal r. 1887, že pod písitou skalou senonskou

v Harzu, Regenstein nazvanou, na povrchu písité oblasti („poušti")

uložené jsou valouny ohlazené, jichž plochy jen potud obroušeny,

pokud z písku vynívají; podotýká, že k jihu obrácené plochy valoun

nejsou vybroušeny, jelikož Regenstein chrání je ped jižními vtry.

Tmito úkazy byl vznik dívjšími nálezy známých diluvi-

alních i starších valoun s jednou neb vícero ploch obroušených

a ostrými hranami opatených, vysvtlen. Valouny takové, známy

*) Enys: On sand-woru Stones fr. New Zealand. Quarterly Jouru. Geolog.

Soc. London 1878.

^) De Geer: Geol. Foren. i Stokholm. Bd. YIII. Heft 7.

••) A. MicKwiTz : Die Dreikauter, eiu Produkt des Flugsaudschliífes. Neues

Jahrb.. f. Minerál, cit. 1885 11.

') G. H. Stoíie: American Journ. of Science XXXI. 1886.

*) F. AVahnschaffe : Zeitschr. d. Deutschen geolog. Ges. XXXIX. Februar-

sitziing 1887.

9) J. Walteb: K. Ges. d. Wiss. Leipzig 1887.

") F. Waiinschaffe : Xaturw. Wochenschrift. 1888.

^») W. Dames: Zeitschr. d. Deutscb. geolog. Ges. XXXIX. Februar-

sitzung 1887.

1*
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pod jmény: „Kantengerolle, Dreikanter, Pyramidengeschiebe, Pyra-

midalstenar, Facettes siir les quartzites atd." chceme nazvati „va-

lounové hrance", jelikož pod významem, „hranaté valouny" rozumjí

se též obyejné valouny neobroušené, tupé hrany, tením ve vod
vzniklé, vykazující.

Takové Jirance rzné velikosti, od vlašského oechu až hlavy

a vtší, nalezeny hlavn v hoejším písku diluvialním po severním

Nmecku. Již A. v. Gutbier^^) popsal v letech 1858 a 1865 tak zvané

trojhrany z okolí Drážan, Schimper^^) z diluvialních štrk porýn-

ských r. 1870, F. Metn^*) r. 1872 jehlancové valouny z Holštýnska

a JoHNSTRUp'^) na písinách Jiitlandských. B. Berendt'^) shledal je

r. 1876 v okolí Berlína, Stendalu a Gardelegenu a tamtéž po nm
celá ada geolog, K. Keilhack''') nalezl je r. 1883 v písitých vrst-

vách islandských rovin, Gottschb a Jbntsch^^) nalezli je r. 1885

u Hamburgu a ve Šlesviku i Holštýnsku; Kaiser^^) v okolí Connern,

Geinitz^'') v Mecklenbursku na Lneburgské poušti, u Drážan, Pirny,

Lipska atd. Torell s De Geerem^^) v Slezsku pruském ; Fontaítnes''*^

a Depéret^^) v r. 1885—86 z údolí Rhony v písitém štrku vyššího

pliocenu, Nathorst a Lindstrom r. 1885 z kambrického eophytono-

vého písku z Lugnásu^*). Mickwitz^^) popsal hrance z diluvialních

násp písitých pi Baltickém moi atd. V Cechách poukázal zvlášt-

*^) A. v. Gutbier: „Geognost. Skizzen aus d. sáchs. Schweiz" a Sitzb. d. Ges.

Isis 1865.

'3) Bkaun: Zeitsch. f. Ethnologie. Verh. d. Berl. Ges. f. Anthrop. III. 1871.

'*) F. Meyn : Zeitsch. d. Deutsch. geolog. Ges. XXXIV, Februarsitzung 1872.

'^) Forhandlinger ved de Skand. Naturforsk. 1873.

*^) F. Berendt: Zeitsch. d. Deutsch. geolog. Ges. Berlin 1876.

'') K. Keilhack: Vergl. Beobachtungeii an island. Gletscher- u. norddeutsch.

Diluvialablagerungen. Jahrb. d. k. preuss. geolog. Laudesanstalt, Berlin 1884.

'*) Geschiebedreikanter oder Pyramidalgeschiebe. Jahrb. d. k. preuss.

geolog. Landesanstalt, Berlin 1885.

*') Kaiseu. Geschiebe-Dreikanter oder Pyramidal Geschiebe. Jahrb. d.

k. preuss. geolog. Landesanstalt. Berlin 1885.

2") F. E. Geinitz: Die Bildung der Kantengerolle. Archiv d. Ver. d. Fr.

d. Nat. in Mecklenburg 1886.

*') Om vindnotta stenar. Geolog. Foren. i Stokholm Fórh. Bd. VIII. Heft 7.

2^) F. FoNTANNEs: Bull. Soc. géol. 1885—1886.

^») Ch. Depéret: Bull. Soc. géol. 1885—1886.

2<) A. G. Nathorst: Neues Jahrb. f. Mineralogie. 1886 I.

^'') A. MicKwnz: Die Dreikanter. Neues Jahrb. f. Mineralogie 1885 II.
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ním pojednáním Zahálka^^) r. 1889 na hrance v diluvialních štrcích

okolí ipského.

Náhledy o vzniku hranc byly velmi rzné, tak pedpoklá-

dal r. 1871 GuTBiER, drže se tehdáž panující hypothesy Lyellovy

o „na moi glacialním plovoucích ledovcích", že pimrzlé u spodu

ledovce valouny tely se o pdu a tím že obroušené plochy povstaly.

Braun ml za to, že hrance vznikly tím, že se tely o kameny vedle

ležící, jež se vodou sem tam pohybovaly na témže míst, Berendt-'^),

jenž uznal novou glacialní theorii Torellovu (1875), ml za to, že

roztátá voda tuzemských ledovc pohybovala valouny k sob stsna-

nými spsobem tím, že obyejn jeden valoun spoívá na tech jiných,

a tím že obroušené hrany vznikly. Virchow^^) ml hrance za výrobky

ruky lidské, jelikož se náhodou vyskytly v pedhistorických hrobech.

Gottsche'^^) prohlásil diluvialní valouny s obroušenými plochami za

„Sandcuttings", vyskytující se všude, kde na pd písito-štrkové

vítr pískem šlehal. Dnes následkem úvah Lapparentových^"), De
Geerových, Mickwitzových, Nathorstoyých, Gottsciieových a Wahn-
scHAFFEovÝcH^^) O aerOdynamickém pvodu hranc nemže býti po-

chybnosti.

Z ech hrance, mimo okolí ipského, dosud známy nebyly. Bhem
léta 1895 zjistil jsem pi svých sporých vycházkách v okolí pražském

a v Prase samé znané rozšíení hranc a sebral jsem jich na dv st
kus; a to bud! pímo ze svrchní ásti písito-štrkových vrstev aneb

na polích z ornice, kam se oráním dostaly ze u spodu spoívajícího štrku,

aneb pi kopání základ nových dom, studní a kanál v Praze samé

a na Kr. Vinohradech. Místa, z okolí jejichž jsem hrance konstatovati

mohl, leží ponejvíce na pravém behu Vltavy a jsou to: K^je, Hlou-

ptín, Vysoany^ Vršovice, St. Strašnice, Hostiva, Zábhlice, Michle,

Kundratice, Nový dvr, Kr, Bránili, Vyšehrad, Pralia: Kanálka,

Nádraží Frant. Josefa^^), Táborská tída (blíž Nuselského údoH), Vá-

clavské námstí, Karlovo námstí, Žitná ulice. Štpánská ulice. Stará

trestnice ; Kr. Vinohrady : Tylovo námstí, Sokolská tída (blíž Nusel-

^^) C. Zahálka: O nálezu hranatých valoun v Cechách. Vést. kr. eské
spol. nauk 1889.

*^) G. Berendt: Geschiebedreikanter o. Pyramidalgeschiebe. Jahrb. d. k.

preuss. geolog. Landesanst. 1885.

*8) B. ViRCHOw: Sitzb. d. Berl. Anthrop. Gesellsch. 1874.

'^^) C. GoTscHE : Die Sedinientár-Geschiebe der Provinz Schleswig-Holstein.

»») Lapparent: Bull. Soc. geolog. 1885—1886.

I
^') F. Wahnschaffe: Naturwiss. Wochenschrift 1888.

I ^^) Zde nalezl též dr. Pota hranec.
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skélio údolí), Tyršova ulice. Na levém behu Vltavy : Smíchov (Kinská

ulice) a Letná. V Šárce a u Hluboep jsem je neshledal.

Všeobecn ješt podotknouti dlužno, že veškeré hrance mnou
nalezené v pvodních vrstvách písito-štrkovitých vyskytly se jen na

povrclm vrstvy písito-štrkovité a nikdy uprosted vrstev takových.

Okolnost tato pispívá novým dkazem ku vzniku hranc. Tak vy-

skytly se v prezu pvodní štrkovité vrstvy pod humosní pdou
a ssutí spoívající, u svatováclavské trestnice v Praze jen u povrchu

štrku v celém dlouhém prezu nenalezl jsem ani jeden hranec uvnit

vrstvy té uložený. Taktéž objevily se pi kopání studn na Karlov

námstí, pak v Žitné ulici, na Tylov námstí a v Sokolské tíd na

Vinohradech, kde ohromné spousty štrku ku základm dom vykopány

byly, jen z poátku, naež úpln vymizely. Na podobnou okolnost

poukázal Waiinschaffe a Mickwitz.

Není pochybnosti, že vyskytují se hrance u Prahy hlavn na

pravém behu Vltavy veskrz tam, kde písité štky starší útvary po-

krývají. Z okolí F, Zernoseh obdržel jsem od p. Dra. Matjky nkolik

kus dioritických hranc, jež nalezl tam ve štrku a jež ml za po-

dezelé výrobky pedhistorické.

Vybroušené plochy recentní, jež podnes v pouštích a písinách

vítr pískem vytvouje, vykazují povrch lesklý
;
plochy ty na valounech

diluvialních a starších pozbyly bhem asu lesku svého, kterýž se

však ihned objeví, tou-li se njakou látkou drsnou. Tím, jakož i jejich

Madliým povrchem a hlavn ostrými hranami rzného, ponejvíce tupého

úhlu sklonu, liší se oividn od pvodních ploch valoun ve vod
otených, obyejn ponkud drsných a mdlých. Obroušené plochy hranc
z okolí pražského jsou bud rovné, ponkud vduté aneb vyduté ; nkdy vy-

kazuj í vybroušené upky rzné velikosti ; rýhované hrance se zde

nevyskytly. Horniny, z nichž valouny ty se skládají, jsou ponejvíce

kemence a to, žluté, šedé, hndé, ervené, ale i asto kemen bílý,

šedý a modravý, též buližník a lydit.

Podle toho jestli vykazují hrance obroušené plochy více mén
rovné, jen po jedné aneb po olfou stranách a mají-li po jedné stran

jen jednu, neb dv, neb ti neb tyry aneb pt a vícero ploch obrou-

šených, neb vykazují-li plochy zakulacené, rozeznávati dlužno na zá-

klad dvou set sebraných kus troje sTiupiny hranc., k nimž pipo-

jují se ješt nepravideln vtrem vybroušené výhlasy j oboje tyto vý-

sledky erosivní innosti aerodynamické mohly by se nazývati aeroxysty^'^).

'^) „fiiíJro?" zz ohlazený, obroušený.
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Ku vzniku jedné plochy obroušené postaí jediný panující smr
vtr; jelikož panuje a panoval v každé oblasti dvojí smr vtrový,

mohou na povrchu valounu z pdy vynívajícího vzniknouti dv
plochy. Vykazuje-li valoun vícero ploch, musel býti silnjším nárazem

vtru pošinutý do jiné polohy a jest-li vítr tolik písku ped a pod

valounem odvál, že ztratil tento podporu, svalil a obrátil se a byl pak

i po druhé stran obroušen, ímž povstaly hrance oboustranné, jak

již k tomu Wahnschaffe poukázal.

Dosavadní nkteré názvy jako: frojhran neb jehlan valounový

(Dreikanter, Pyramidalgeschiebe) pozbývají významu všeobecnélio, je-

likož vtšina valoun vtrem obroušených vykazuje podobu jinou.

Y soustavném rozdlování aeroxystú, o njž se následovn po-

kouším, sleduji postupný vývin od jednoduchých ku tvarm složitým.

A. Hrance valoimové"^).

Vykazují obroušené plochy více mén rovné.

a) Hrance jednostranné.

Vykazují plochy obroušené a hrany jen po jedné stran.

1. Hrance s jednou ^^loohou obroušenou; mají jen jedinou hranu

a to nepravou^ jelikož druhá ji tvoící plocha jest pvodní; podle po-

vahy valounu jest hrana ta bu úpln vyvinuta, tudíž Tcruhovitá na

valounech kulatých (v T. I. obr. laj, neb jen oUoukovitá a neb po-

délná vykazuje-li valoun jednu pvodní plochu rovnou (v T. I. obr.

2). Obroušená plocha hrance tohoto a vykazuje jemné dírky vyhla-

zené vtrem stejným smrem.

2. Hrance s dvojími plochami obroušenými; nedosahávají-li

obroušené plochy k sob, vykazují nepravé hrany, (jako u ísla 1.)

;

zasahuj í-li k sob, tvoí pravou hranu, po obou kídlech obrou-

šenou, vždy ostrou avšak pod rzným úhlem sklonu; hrana ta bývá

buE xjodélná^ jak to vykazuje na T. I. obraz 3. mezi plochami a a &

neb oUoukovitá jak to znázoruje veliký valoun mezi zapoatými plo-

chami a a & na T. I. obraz 4. Vyvinutjší pravou hranu vykazuje na

T. I. obraz. 5. mezi obroušenými plochami a a 6, z nichž poslední

jest jemn facettovaná. Podélnou ostrou hranu pravou s menším úhlem

znázoruje na T. I. obr. 6. mezi a a 6. Hrance obraz 5. a 6. vykazují po

'*) Kantengeschiebe.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at
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dvou trojhran ne2)ravých, vytvoených dvmi obroušenými a jednou p-
vodní plochou.

3. Hrance s trojími plochami obroubenými; jestliže všechny ti

plochy k sob nezasahují, nevzniká ješt pravý trojhran, jak tomu

jest na obrazci 7. T. I., kde tetí plocha c plochu a nedostíhá; obje-

vují se zde dva trojhrany nepravé a sice mezi plochami obroušenými

a, b a pvodní plochou neobroušenou, pak mezi plochami ž>, c a p-
vodní plochou; pravé hrany jsou zde jen dv a to mezi a a, b, pak

mezi bac. Zasahují-li však veškeré ti plochy obroušené k sob,

vzniká pravý trojhran s trojími pravými hranami, jak to vykazuje

obraz. 8. na T. I. mezi plochami obroušenými a, b, c; vedle toho

spoívá ješt jeden nepravý trojhran mezi a, b sl pvodní plochou ne-

obroušenou.

4. Hrance s tverými -plochsuni; z ploch tch tvoí dv pospolu

jednu pravou hranu, tudíž dohromady pt hran pravých a ty stýkají

se v dvojím trojhran pravém, jak obrazec 9. na T. I. vykazuje, a

sice jeden trojhran spoívá mezi a, c, b a. druhý mezi a, d, b. Hranec

ten musil alespo jednou polohu svou zmniti. Kdyby na hranci uvede-

ném (obr. 9.) na p. plocha c zasáhla postupem vývinu až ku hran
mezi b a d bžící, zmizela by plocha b a vznikl by hranec s plochami

trojími. Jen málo kdy vzniká tu pravý tverstranný jehlan.

5. Hrance s pti a vícero plochami obroušenými; složité hrance

takové vykazují obyejn nejmén trojí pravé trojhrany jak je na p.
obrazec 10, na T. I. vykazuje, a sice mezi obroušenými plochami a,

5, c, mezi b, a, d a mezi a, d, c. Hranec ten musil polohu svou

alespo dvakráte zmniti. Rznou polohou valounu a rznou vyvinu-

tostí ploch obroušených mohou vzniknouti velmi složité hrance, jak

to možná sledovati po vyobrazené stran oboustranního hrance na

obrazci 3. T. II.

b) Hrance oboustranné.

Mají obroušené plochy po obou stranách.

Hrance oboustranné mohou vykazovati po obou stranách jeden

z patero popsaných tvar branc jednostranných ; na každé stran

bývá tvar jiný. Hrance oboustranné musily se jednou zítiti na druhou

stranu.

6. Hrance oboustranné jednoduché vykazují na TcaMé stran po

jedné až tech plochách obroušených. Jeden tvar takový znázoruje

obrazec 1. na T. II., po jedné stran s dvojími plochami obroušenými

a, , po druhé stran s trojími plochami takovými c, d, e. Jsou pí-
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klady, že po každé stran jest jen jedna plocha obroušena. Jiný po-

dobný tvar vykazuje obrazec 2. na T. II. s trojími plochami po jedné

stran rt, &, c a s dvojími po druhé stran d, e.

7. Hrance oboustranné slošité s tverými a vícero, plochami

alespo po jedné stran. Obrazec 3. T. II. znázoruje branec takový

z jedné strany s paterými plochami obroušenými, na stran nevy-

obrazené vykazuje též patero ploch obroušených. Plochy a, h a. c

vykazují vtší dupky vybroušené, v nichž ješt jemný písek vzí;

veškeré ti dupky plochy a jsou stejným smrem prodlouženy, taktéž

dv dupky plochy b, vykazují tudíž smr, jímž vítr pískem na plochy

narážel,

c) Hrance zakulacené.

8. Hrance zakulacené vykazují plochu obroušenou podél okraje

kulatého valounu, jsou však velmi sporé. Obrazec 4. na T. II. zná-

zoruje takovýto píklad; kulatý valoun byl ped obroušením ve dví

rozkolen; polokoule spoívala pvodní plochou v písku a na okraj

vynívající narážel vítr pískem, ímž vznikla obloukovitá plocha

obroušena a, která na to do pdy ponkud klesla a vítr obrousil

rovnou plochu h\ mohlo tomu býti ovšem naopak. Hranec ten po-

chází z Vyšehradu nad Podolem; podobný nalezl jsem ješt u Vršovic

a v Praze.

B. Výhlazy vtrné.

Zajímavými jsou nepravidelné výhlazy vtrné, s nimiž se též na

povrchu vrstev písito-štérkovitých porznu setkáváme. Vznikají totiž,

když vítr prachem neb jemným pískem naráží na horninu s mnící se hut-

ností i tvrdostí a vybrušuje neb vyhlazuje nepravidelné jamky, dlky
s povrchem velmi lesTdým^ mezi nimiž nepravidelné hrany ostré se

upokládají. Obrazec 8. na T. II. znázoruje píklad takový na jas-

pisovito-rohovcovitém kemenu z jedné polovice rudého, z druhé žlu-

tého ; ostré hrany vykazuje u a a jinde. Pochází ze štrkovité vrstvy

pod svatovácl. trestnicí; podobný nalezl jsem v štrku Pštrosové ulice

v Praze. Jest sice známo, že i voda vyhlodává valouny rzné hutnosti

též nepravideln, ale valouny takové nevykazují nikdy ostré hrany a

dlky jejich nejsou nikdy vyleštny, nýbrž vykazují plochy mdlé.

Jiný píklad výhlazu vtrného podává nám obrazec 6. T. II.

s podéln seadnými dupkami na valounu, skládajícím se z jemno-

bidlinatého kemene, a pak obrazec 7. T. II. výhlaz na valounu
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modrohndélio kemence s nepravideln vyhlazenými upkami a chla-

zenými hrbolky s povrchem velmi lesklým.

Na pomrn dosti rozsáhlé oblasti, po níž brance doposavad

v echách zjištny jsou, a sice v okolí pražském, hlavn na pravém

behu vltavském, kde rozšíeny jsou bezpochyby mnohem dále, v okolí

podipském a žernoseckém, nemohly by se vi dnešní zde panující ve-

getaci a vi panujícímu tu podnebí vytvoiti. Velká rozsáhlost jakož

i velký poet hranc pedpokládají pro vznik svj holého povrchu

písito-štrkovitého, jakož i ustálenjších silných vtr, jaké panují

v oblastích ústedo-kontinentáluích.

Nechci se zde obraceti k otázce o stáí písito-štrkových vrstev,

výšiny nad Vltavou v okolí pražském pokrývajících, z nichž hrance práv

popsané pocházejí; Krejí a Helmiiacker^^) pikládají jim stáí kí-

dové
;
jisto jest, že mladšími nežli stáí diluviálního nejsou. V dob té

setkáváme se s diluviálním poglacialním obdobím stepním^^^) jehož trvání

v Cechách dokázal jsem nálezem a popisem svíeny stepn% již pro echy
a Moravu jsem pvodn zjistil, zvíeny objevující se nejenom po úpatí

pohoí Šumavského, nýbrž i v okolí pražském a ústeckém. V obšírném

pojednání svém,^') kteréž jsem na základ dlouholetých studií r. 189í^

uveejnil a jež hned na to pro dležitý obsah odborný nmecký a-

sopis peložiti dal, poukázal jsem na rozsáhlost kontinentu evropského

za období stepního smrem severozápadním, západním, jižním a jiho-

východním, a konil jsem slovy: Tato rozsáhlost kontinentu evropského,

kterou, jak jsme poznali, hned po období glacialním pedpokládati

dlužno, vysvtluje pak s dostatek bytost kontinentálního podnebí

evropského a tím rozšíení zvíeny stepní u nás." Dnes doldádám, se

fehdáš vtry kontinentální, v oblasti naší panující, obrousily hrance na

povrchu ponejvíce holých písitošfrJcovitých vrstev, pohybujíce písTiem;

tím pibyl vedle zvíeny stepní nový podstatný dkaz pro existenci

diluviálního období stepního. Tenkráte dány též u nás podmínky ku

aeolickému vzniku pravého léssu.

='^) J. KiiE.Tí a K. HiíLMiiACKKK : Geologická mapa okolí pražského. Arch. pro

píírodov. výzkumy ech. Praha 1885.

36) WoLDKicH : Díluv. Fauna von Zuzlawitz I.—III. Th. Sitzb. d. kais. Akad.

der Wiss. Wien 1880, 1881 a 1882, pak: Diluyialní fauna u Sudslavic. Zpr. zas.

kr. eské spole. nauk, v tchže letech.

^') WoLDKicii: Geolog, píspvky o posled. kontin. zmnách. Rozpr, eské

Akad. cis. Fr. Josefa pro vdy atd. Praha 1892.
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Dodatek.

O prázdninách, obstarávaje korrekturu ádek tchto shledal jsem

nkolika Jirancú, skládajících se též hlavn z kemence a z kemene,

v okolí Jarošova u Jind. Hradce, u Lhoty Rybové, severozáp. od

Sobslavi, na povrchu štrku, jenž miocénové vrstvy pokrývá, a k nimž

se dosavád ítá. Obroušené plochy hranc jsou tu ponejvíce fagettovány.

Pravdpodobné, že brance vrstvy této se vyskytnou též v další pánvi

budjovické a teboské, ale jako u Jarošova a Lhoty Rybové jen na

návrší, vtrm pístupném.

Vysvtlení tabulek.

Tabulka I.

Obrazec 1. Hranec jednostranný s jednou plochou obroušenou a a

s jednou obloukovitou hranou nepravou. Z kemene bílošedého.

Kr. Vinohrady, Tylovo námstí. V I p. velikosti.

Obrazec 2. Hranec jednostranný s jednou plochou obroušenou a, na

níž jemné dírky stejným smrem vyhlazeny, a s jednou podélnou

hranou nepravou; ze žlutého kemence. Kr.Vinohrady, KanálJca. V ^

piroz, velikosti.

Obrazec 3. Hranec jednostranný s dvojími plochami obroušenými a,

b, mezi nimiž rovná hrana pravá ; z šedohndého kemence. V tV

piroz. velikosti. Michle.

Obrazec 4. Hranec jednostranný s dvojími plochami obroušením za-

poatými a, 6, a s jednou pravou hranou; ze žlutošedého ke-

mence. Praha, Žitná ulice. V } piroz. velikosti.

Obrazec. 5. Hranec jednostranný s dvojími plochami obroušenými a,

&, z nichž plocha a jest jemn fagettovana, s jednou pravou

hranou; ze žlutavého kemence; Miclile. V I- piroz. velikosti.

Obrazec 6. Hranec jednostranný s dvojími plochami obroušenými a,

&, a s jednou pravou hranou; ze žlutohndého kemence; z Kr.

Vinohrad, Tylovo námstí. V \ piroz. velikosti.

Obrazec 7. Hranec jednostranný s trojími plochami obroušenými a,

&, c, s dvmi hranami pravými; z ernohndého kemence, pro-

loženého bílou žilou kemene (u a). Z Prahy, Karlovo námstí.

V \ piroz. velikosti.

Obrazec 8. Hranec jednostranný s trojími plochami obroušenými a,

6, c, jež tvoí troje pravé hrany a mezi sebou pravý trojhran
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12 XXXI. J. N. Woldich:

obroušený; z šedožlutélio kemence; z Hostivae. V I pirozené
velikosti.

Obrazec 9. Hranec jednostranný s tvero plochami obroušenými a, ,
c, d, tvoícími patero hran pravých a dva pravé trojhrany ; z šedo-

žlutého kemence bílým kemenem pruhovaného; ze Zábhlic.

V ^ piroz. velikosti.

Obrazec 10. Hranec jednostranný s patero plochami obroušenými a,

6, c, í?, e, tvoícími sedmero pravých hran a ti pravé trojhrany;

plocha h ponkud oupkovaná; ze žlutého kemence; z Prahy,

Táborská tída blíž Nuselského údolí. V h piroz. velikosti.

Tabulka H.

Obrazec 1. Hranec oboustranný, po jedné stran s dvojími plochami

obroušenými a, &, po druhé stran s trojími plochami c, d, e;

z hndého kemence; z Vršovic. V i piroz, velikosti.

Obrazec 2. Hranec oboustranný, po jedné stran s trojími plochami

obroušenými a, &, c, po druhé s dvojími plochami d, e ; ze šedo-

žlutého kemence; z Prahy, Žitná ulice. V |^ piroz. velikosti.

Obrazec 3. Hranec oboustranný, vyobrazená jedna strana vykazuje

patero ploch obroušených, z nichž plochy a, b a. c vykazují vy-

broušené dlupky ; ze žlutošedého kemence ; z Prahy, nad Nádraží

Frant. Josefa. V -| piroz. velikosti.

Obrazec. 4. Hranec okulacený, s úzkou obroušenou plochou oblouko-

vitou kolem okraje a a s rovnou plochou obroušenou b\ ze žlu-

tého kemence ; z Prahy, Vyšehrad. V | piroz. velikosti.

Obrazec 5. Hranec oboustranný, na vyobrazené stran s trojími plo-

chami obroušenými a, 6, c, trojí pravé hrany tvoícími; z dio-

ritické horniny; z Vel. Zerhoseh. V : piroz. velikosti.

Obrazec 6. Výhlaz vtrný, nepravideln vybroušený s podéln sead-
nými dupkami; z jemnobidlinatého kemence; z Prahy, Pštro-

sova ulice. V I piroz. velikosti.

Obrazec 7. Výhlaz vtrný s nepravideln vybroušenými dupkami a

hrbolky ; z modrohndého kemene ; z Kr. Vinohrad, Tylovo

námstí. V h piroz. velikosti.

Obrazec 8. Výhlaz vtrný, nepravideln vybroušený; s ostrými hra-

nami mezi dolíky na p. u a; z jaspisovito-rohovcovité hmoty,

na jedné polovici rudé a na druhé polovici žluté; Praha, ze utr-

kové vrstvy pod starou trestnicí. V \ piroz. velikosti.
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Obsah.

Úvodní ást o aerodynamické innosti; pozorování jak za našich

asu obrusy vznikají ; diluvialní a starší hrance obroušené ; starší ná-

hledy o vzniku jejich. Hrance z okolí pražského; pirozené rozdlo-

vání jejich ; nepravidelné výhlazy z okolí pražského ; vznik obrus za

kontinentálního období stopního. Dodatek : hrance u Jarošova a Sob-
slavy v jihovýchodních echách.

tJber einige geologisch-arodynainisclie Erscheinungen in der

Umgebímg Prags.

Von der Zeit an, als v. Richthofen im Jahre 1872 und Franz.

CzERNY in Leipzig im Jahre 1876 auf das Gewicht der athmosphári-

schen Thátigkeit als geologischen Faktor hingewiesen haben, wandte

sich das Interesse den einschlágigen Erscheinungen in gesteigertem

Grade zu. Unter den aérodynamischen Wirkungen sind zunáchst beson-

ders die aeolischen Neubildungen oder Ablagerungen von Wichtigkeit

und hier wieder die Bildung des Loss'. Dieser Lehm kommt neben

und mit anderen diluvialen Lehmen auch in der Umgebung von Prag

vor, ist hier aber noch wenig untersucht. Die Aufgabe dieser Zeilen ist

es indessen nicht, sich mit demselben zu befassen. leh will hier viel-

mehr auf die aeolische Abtmgung und zwar besonders auf einige Er-

scheinungen der Winderosion hinweisen.

Seitdem Travers im Jahre 1869 auf die abschleifende Wirkung

der sandbeladenen Winde auf die aus dem Boden hervorragenden

Geschiebe in Neu Seeland hingewiesen, De Gebr dieselbe Erscheinung

im Jahre 1883 auf Schonen, Mickwitz im Jahre 1885 bci Reval in

Estland, Stone in Nordamerika, Wahkschaffe im Jahre 1887 bei

Gráningen, J. Walter im Jahre 1887 in der Wiiste zwischen dem
Nil und dem Rothen Meere und dann in Estland, Dames im Jahre

1887 im Harze konstatirten, kann beziiglich der aérodynamischen

Entstehung der seit nahé zwanzig Jahren bekannten diluvialen und

álteren Kantengesckiebe kein Zweifel bestehen.

Solche mit scharfen, von mehr weniger ebenen Fláchen gebil-

deten Kanten versehenen Geschiebe, die auch unter den Bezeichnungen

„Dreikanter, Pyramidengerolle, Pyramidalstenar, Facettes sur les

quartzites, Sandcuttings" u. s. w. bekannt geworden sind, hat v. Gutbier
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bereits in den Jahren 1858—1865 aus der Umgebung von Dresden

beschrieben, ferner Schimper im Jahre 1870 aus den rheinischen

Schotterlagen, Meyn im Jahre 1872 aus Holstein, Johnstrup aus Jiit-

land, Berendt im Jahre 1876 aus der Umgebung Berlins und der

norddeutschen Ebene, Keilhack ira Jahre 1883 aus Island, Gottsche

und Jentsch ira Jahre 1885 aus Hamburk und Schleswig-Holstein,

Kaiser aus Cónnern, Geijstitz aus Meckleuburg u. s. w., Torell und

De Geer aus preussisch Schlesien, Fomtaxnes und Depéret im Jahre

1885—1886 aus den pliocánen Schotterlagen des Rhonethales, Nat-

HORST und LiNDSTROM aus kambrischen Schichten bei Lugnás, Mic-

KwiTz aus diluvialen Schottern an den Ufern des baltischen Meeres,

Wahnschaffe aus Nord-Deutschland, Zahálka aus der Umgebung des

Rip in Bohmen, u. s. w.

Die friiheren Ansichten iiber die Entstehungsweise dieser Kanten-

geschiebe waren sehr verschieden und bezogen sich hauptsachlich

auf die Thátigkeit des Eises (Gutbier) oder auf die gegenseitige

Reibung im Wasser (Berendts Packungshypothese), ja die Kantenge-

schiebe wurden sogar fiir abgeschliffene prahistorische Artefacte ge-

halten (R. Virchow und andere.)

Aus Bohmen waren dieselben mit Ausnahme der Umgebung von

Ríp bei Raudnitz bisher nicht bekannt. Im Verlaufe des gegenwártigen

Sommers gelang es mir bei meinen sparlichen Spaziergangen in der

Umgebung Prags an ztvel Hundert Stticke zu sammeln und zwar aus

der Gegend von Kyje, Hlouptín, Vysoan, Vršovic, Alt-Strašnic,

Hostiva, Zábhlic, Michle, Kundratic, Nový dvr, Kr, Braník,Vyše-

hrad, Prag (Kanálka, Franz Josefsbahnhof, Táborgasse, Wenzelsplatz,

Karlsplatz, Korngasse, Stephansgasse, AItes Strafhaus), Kgl. Wein-

berge (Tylovo námstí, Sokolská tída, Tyršova ulice) durchwegs auf

dem rechten Moldauufer; am linken Moldauufer in Smíchov in der

Kynskygasse, und auf der Letná (Bellvedere). leh fand dieselben ent-

weder direkt in einer sandig-schotterigen Bank, oder auf Feldern in

der Ackererde, wohin sie aus der darunter liegenden Schotterbank

durch den Pflug gelangten,

Alle Kantengeschiebe, welche ich auf urspriinglicher Lagerstátte

in den sandig-schotterigen, die Anhohen des Moldauthales bedecken-

den Bánken vorgefunden hábe, lagern blos auf der Hangendfláche der

Bank, im Innern der Bánke fand ich keine Spur derselben. Dies war

der Fall in den neuen Erddurchschnitten beim Alten Strafhause in

Prag ; dieselbe Erscheinung wiederholte sich beim Brunnengraben auf

dem Karlsplatz, bei der Aushebung des Grundes auf mehreren Stellen
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in Prag und in den Kgl. AVeinbergen, wo behufs der Neubauten

ausgedehnte und tiefe Grabungen in imgestorten sandigen Schotter-

bánken vorgenommen wurden und wo die Kantengeschiebe nur beim

Beginn der Aushebung der Scliotterbank zum Vorschein kamen,

spáter aber verschwanden, obwohl ungelieure Massen von Scliotter

ausgelioben wurden. Es bestatigte sich auch liier diese fiir den aéro-

dynamiscben Ursprung der Kantengeschiebe wichtige Erscheinung,

auf welclie sclion Wahnschaffe und Mickwitz aufmerksam macliten.

Es ist wolil kein Zweifel, dass die Kantengeschiebe auf dem

rechten Moldauufer noch weiter verbreitet sind, so weit námlich die

sandigen Schotterbánke reichen. Auch aus Gross-Žernosek erhielt ich

einige Exempláre aus dioritischem Gesteine, die im Verdachte pra-

historischer Artefacta standen, denen sie in der That sehr áhnlich

sehen und die aus den dortigen Schottern stammen.

Die bedeutende Žahl der von mir gesammelten Kantengeschiebe,

von iS^uss- bis Kopfgrosse, niachte es mir moglich, dieselben in eine

Reihe bestimmter Gruppen, von den einfachen bis zu den kompli-

zierten Formen zusammenzustellen. Die Felsarten, aus denen die-

selben bestehen, sind: verherrschend Quarzite von gelber, grauer,

brauner und rother Farbe, haufig auch Quarz von weisser, gelber

und blaulicher Farbe, ferner Eisenkiesel und Lydit. Wáhrend die

durch Sandwinde heute noch, besonders in den Wiisten erzeugten

Schliffíiachen an Gesteinen gldnsend erscheinen, sind die Schliffflachen

der diluvialen und álteren Kantengeschiebe matt^ eben, etwas konkav

oder konvex ; stets sind sie glatt und glanzen sofort, wenn sie gerieben

werden, wodurch sie sich von den ursprtinglichen Fliichen des abge-

Avetzten Geschiebes leicht unterscheiden lassen ; mitunter zeigen sie

kleine auspolierte Locher oder feine netzartige Fagetten; gestreifte

Fláchen sind hier nicht vorgekommen. Die echten Schliffkanten sind

immer scharf und zeigen einen verschiedenen, meist stumpfen Neigungs-

winkel. Da drei- und mehrkantige Formen nur einen Theil dieser

polierten Geschiebe ausmachen, so ist nur die allgemeine Bezeichnung

„Kantengeschiebe" oder Kantengerolle fiir alle zulassig.

Je nachdem die mehr weniger ebenen Fliichen nur auf einen,

oder auf beiden Seiten des Geschiebes vorkommen und je nachdem

nur eine oder mehrere Schliífíláchen auftreten, und je nachdem die

Schliíffláchen zugerundet, bogig sind, kann man drei Gruppen von

Kantengeschieben unterscheiden ; zu diesen gesellen sich noch Gesteine

mit unregelmassig vertieften Windschlifíláchen. Beide Arten zusammen

konnte man als Aeroxyste {^vatós == poliert) bezeichnen.
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Zur Entstehung einer ebenen Schliíffláche reicht eine Wind-
richtung aus; da jedoch in den raeisten Gegenden zwei Windrich-

tunge vorherrschen und gewiss aucli friiher vorheiTschten, kónnen

auf dem aus dem Boden hervorrgenden Geschiebe aiich nur zwei Schliíf-

fláchen entstelien. Zeigt das Kantengeschiebe mehrere Schliffíláchen,

so musste dasselbe durch einen Windstoss aus seiner Lage gebracht

worden sein, und wenn der Wind so viel Sand unter dem Geschiebe

weggeweht hat, dass dasselbe seinen Stiitzpunkt verlor, stiirzte es

um und es entstanden dann auf der andern Seite neue Schlififfláchen,

auf welchen Umstand schon Wahnschaffe hingewiesen hat.

Die Aeroxyste lassen sich naturgemass nachstehender Weise

gliedern

:

A. Kantengeschiebe, mit mehr weniger ebenen Fláchen.

a. Einseitige Kantengeschiebe, mit Schliffjiáchen nur auf einer Seite.

1. Kantengeschiebe mit einer Schlifffláche; dieselben besitzen

nur eine unechte Kante, welche nach der Beschaífenheit des Ge-

schiebes bogig bis kreisfórmig (T. I, Fig. 1. a.) oder gerade sein

kann (T. I. Fig. 2, a).

2. Kantengeschiebe mit swei Sclilifffláchen ; erreichen die letzteren

einander nicht, so bilden sie zwei unechte Kanten, sonst eine echte

Kante, die wieder gerade sein kann (Fig. 3, 5 u. 6, T. I.) oder gekriimmt

(Fig. 4 T. L). Die Geschiebe der Figuren 5 u. 6 zeigen je zwei unechte

dreifláchige Ecken (unechte Dreikanter), welche von je zwei Schliff-

und einer urspriinglichen Geschiebefláche gebildet werden.

3. Kantengeschiebe mit drei Schliíffláchen ; wenn alle drei Fláchen

einander gegenseitig nicht erreichen, entsteht auch hier kein echter

Dreikanter, wie dies die Fig. 7 auf T. I. zeigt, wo die Schliíffláche c die

Schliíffláche a nicht erreicht ; es erscheinen hier zwei unechte Dreikanter

und zwar zwischen den Schliíffláchen a, h und der urspriinglichen

Geschiebefláche, dann zwischen den Schlifffláchen 6, c und der Ge-

schiebefláche. Es sind hier auch nur zwei echte Kanten vorhanden,

zwischen a u. &, h u. c. Wenn jedoch alle drei Schliíffláchen einander

schneiden, so entstehen drei echte Kanten mit einem echten Dreikanter,

wie z. B. Fig. 8 auf T. I zwischen a, &, c; neben diesem liegt hier

noch eine unechte, dreiseitige Ecke zwischen a, h und der urspriingl.

Fláche.

4. Kantengeschiebe mit vier Schliíffláchen (Fig. 9, T. I.) mit

fiinf echten Kanten und zwei echten dreikantigen Ecken zwischen
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rt, c, h und a, íZ, &. Dieses Kantengeschiebe musste wenigstens einmal

seine Lage ándern. Yierseitige Ecken sind selten.

5. Kantengeschiebe mit funf und meJir Schliffflachen ; solclie

komplizierte Geschiebe zeige gewohnlich wenigstens drei echte

dreiseitige Ecken; wie z. B. auf T. I. fig. 10 zwisclien a, &, c,

zwischen b, a, d und zwisclien a, , c. Dieses Geschiebe musste

wenigstens zweimal seine Lage andern. Eine noch kompliziertere

Form zeigt die eine Seite des doppelseitigeti Kantengeschiebes fig. 3,

auf T. II.

h. Doppelseitige Kantengeschiebe^ mit ScJiliffflaclien auf zwei Seiten.

Dieselben mussten einmal umgesturst sein.

6. Einfache doppelseitige Kantengeschiebe mit je einer bis drei

Schliffflachen 2iuí jeder Seite; Fig. 1. auf T. II. zeigt die Abbildung

eines solchen Kantengeschiebes mit zwei Schliffflachen a, b auf einer

und mit drei c, d, e auf der andern Seite. Ein anderes Exemplár

zeigt Fig. 2. auf T. 11. mit drei Schliffflachen auf der einen und zwei

auf der anderen Seite. Es kommen Exemplaren mit einer Schlifíflache

auf der einen und einer oder zwei auf der anderen Seite, u. s. w. vor.

7. Zusammengesetzte doppelseitige Kantengeschiebe mit vier

und mehr Schnittfláchen wenigstens auf einer Seite. Fig. 3. auf T. II.

stellt die eine Seite eines solchen Geschiebes mit fiinf Schliffflachen

dar; die Fláche a zeigt drei, die Fláche h zwei und die Fláche c eine

auspolierte grubenformige Vertiefung ; die in gieichera Sinne verlángerten

Gruben auf der Fláche a so wie die auf der Fláche b zeigen die Rich-

tung des ausschleifenden Sandwindes an.

c. Abgerundete Kantengeschiebe.

8. Dieselben weisen eine bogige Schlifffláche lángs des Randes

eines kugelformigen Geschiebes auf und sind sehr selten. Fig. 4. auf

T. II. zeigt ein solches Exemplár, das aus einem entzweigespaltenen

kugeligen Geschiebe entstanden ist; die Halbkugel musste auf der

urspriinglichen runden Fláche mit hervorrangendem Rande auf dem

Sande ruhen, wobei die bogenformige Schlifffláche a entstand, hierauf

musste der Rand sinken und es entstand die obere Schlifffláche b;

oder umgekehrt. Dieses Exemplár stammt vom Vyšehrad oberhalb

Podol, ein áhnliches Exemplár kam in Vršovic und eins in Prag

selbst vor.

T. mathematicko-pirodovdecká. 1395. 2
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B. Unregelmássige Windschliffe.

Auf der Hangendfláche von Schotterbanken kommen noch kie-

selige Gesteine vor, deren Oberfláche bei wechseinder Dichte und

Hárte vom Winde, welcher Staub oder feinen Sand fiihrte, unregelmássig

ausgeschliffen wurde ; docli erscheinen zwischen den bis heute sehr starh

gldnsenden Gruben und kleineren Vertiefungen, kurze, unregelmassige

scharfe Kanten, wie z. B. bei a auf der Fig. 8 der T. II.; dieses

Exemplár besteht aus einem jaspisartigen an der eine Halfte rothen an der

andere gelben Hornstein und stammt aus der ungestorten mit Dammerde
und Schutt bedenkten Schotterbank beim Alten Strafhaus in Prag.

Es ist bekannt, dass auch die Wassererosion die Oberfláche von Ge-

schieben aus ungleich dichtem Gestein unregelmiissig aushohlt, allein

die Oberfláche dieser Geschiebe ist stefcs matt, nie glánzend, und

scharfe Kanten kommen an denselben nicht zor. Ein anderes Beispiel

einer unregelmássigen Winderosion zeigt Fig. 6. auf Taf. II. auf einem

diinnschieferigen Quarzitgeschiebe und ein drittes Beispiel fig. 7, auf

T. II. auf einem bláulichbraunen Quarzgeschiebe mit sehr stark

glánzenden unregelmássigen Vertiefungen, Hockern und Kanten.

Die besprochenen Wmdschliffe oder Aroxyste konnten auf der

ausgedehnten Area der Umgebung von Prag, des Berges Éip und der

Gegend von Žernosek heute, angesichts der gegenwártigen Vegetations-

bedeckung wohl kaum entstehen, auch diirften die jetzigen Winde zu

schwach sein, um so zahlreiche und bedeutende arodynamische Er-

scheinungen hervorzurufen.

leh will hier auf das Alter der besprochenen sandigen Schotter-

bánke, welche Kíiejí und Helmhacker der Kreidezeit zuschreiben, nicht

eingehen, sicher ist es, dass sie nicht jiinger ais diluvial sind. In der

diluvialen Epoche begegnen wir der Steppenseit^ deren Existenz fiir

Bohmen und Máhren ich zuerst durch den Nachweis von fossilen Step-

penthieren nachwies. In einer ausfiihrlichen Abhandlung liber die letzten

kontinentalen Ánderungen Europas, welche ich in den Schriften der

„eská Akademie cis. Frant. Josefa pro vdy" in Prag im Jahre 1892

veroífentlichte, und welche die Eedaktion der naturwissenschaftlichen

Section des Touristen Clubs in Wien sofort in einem ausfiihrlichen Aus-

zuge ins Deutsche iibersetzen lies, hábe ich auf die grosse kontinentale

Ausdehnung Europas wáhrend der Steppenzeit nach Nordwesten, Westen,

Siiden und Siidosten hingewiesen und schliesslich bemerkt : Diese bedeu-

tende Ausdehnung des europáischen Continentes, der wir nach dem

Ende der Glacialzeit begegnen, erklárt hinl&nglich die Existenz eines
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kontinentalen Klimas Europas in jener Zeit nnd hiedurch die Ver-

breitung der Steppenfauna in unseren Gegenden". Heute kann ich

hinzufiigen, dass die damals herrschenden kontinentalen Winde, die

cmf der Oherfiáche der meist halilen, sandigen ScJiotterhdnhe gelegenen

Geschiébe abgeschlifen liaben; in diesen Schliffen liegt, neben den

Resten der Steppenfauna, ein neuer Beweis filr die Existenz der

Steppenzeit Mitteleuropas.

Ziisatz.

Wáhrend der Correctur der vorliegenden Zeilen fand ich in

der Umgebung von Jarošov bei Neuhaus und von Rybová Lhota nordw.

von Sobslau im siidostlichen Bohmen mehrere KantengescMele in der

Schotterbank, welche die miocánen Schichten bedeckt, zu denen diese

Schotterlagen bisher gezáhlt werden. Die Schliíffláchen der auch hier aus

Quarzit und Quarz bestehenden Kantengeschiebe sind meist fagettirt.

Voraussichtlich sind diese Kantengeschiebe auch in den Schotterbánken

der weiteren Budweiser und Wittingauer Mulde verbreitet zweifels-

ohne jedoch, wie bei Jarošov und bei Sobslau nur auf den Winden

zugánglichen Anhohen.

TafelerUárung. Tafel I. Fig. 1. Einseitiges Kantengeschiebe mit

einer Schlifffláche a, aus einem lichtgrauen Quarz. K. Weinberge.

Fig. 2. Einseitiges Kantengeschiebe mit einer Schlifffláche a, welche

kleine ausgeschliffene Griibchen zeigt, aus gelbem Quarzit, Prag. Fig. 3.

Einseitiges Kantengeschiebe mit swei Schlifffláchen a, h, und einer

echten Kante, aus graubraunem Quarzit, Miclíle. Fig. 4. Einseitiges

Kantengeschiebe mit zívei Schlifffláchen «, 5, und einer echten Kante,

aus gelblichgrauem Quarzit, Prag. Fig. 5. Ein einseitiges Kantenge-

schiebe mit m)ei Schlifffláchen a, &, und einer echten Kante, aus gelb-

lichem Quarzit, Michle. Fig. 6. Ein einseitiges Kantengeschiebe mit

zwei Schlifffláchen a, 6 und einer echten Kante, aus gelblichbraunem

Quarzit. K. Weinberge. Fig. 7. Einseitiges Kantengeschiebe mit drei

Schlifffláchen a, 6, c, und zwei echten Kanten, aus rothlichbraunem

Quarzit, Prag. Fig. 8. Einseitiges Kantengeschiebe mit drei Schliff-

fláchen a, &, c und einer echten dreiseitigen Ecke (Dreikanter) zwischen

a, &, c, aus graugelbem Quarzit; Hostiva. Fig. 9. Einseitiges Kan-

tengeschiebe mit vier Schlifffláchen a, 6, c, d und zwei echten drei-

seitigen Ecken (Dreikantern) zwischen a, c, h und zwischen a, d^ b,

aus graugelbem Quarzit; Zábhlic. Fig. 10. Einseitiges Kantenge-

schiebe mit fiinf Schlifffláchen a, 6, c, d, e und drei echten dreisei-

tigen Ecken, aus gelbem Quarzit. Prag.

2*
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Tafel 11. Fig. 1. Doppelseitiges Kantengeschiebe, auf der einen

Seite mit zwei Schlifffláchen a, &, auf der anderen mit drei, c, d^ e,

aus braunem Quarzit; Vršovic. Fig. 2. Doppelseitiges Kantengeschiebe

mit drei Schlifflachen auf der einen Seite a, b, c, und zwei auf der

anderen d, e, aus graugelbem Quarzit, Prag. Fig. 3. Doppelseitiges

Kantengeschiebe auf der abgebildeten Seite mit funf Schlifffláclien a,

&, c, d, e, von denen a, & u. c ausgeschliffenen Grube zeigen; aus

gelblichgrauem Quarzit ; Prag. Fig. 4. Kugeliges KantengescMebe mit

gebogener a und ebener Schlifffláche 6. Fig. 5. Doppelseitiges Kan-

tengeschiebe aus dioritischem Gestein, auf der abgebildeten Seite mit

drei, auf der anderen mit zwei Schlifflachen, áhnlich einem Arte-

facte ; Gross Žernosek. Fig. 6. Unregelmássiger Windschliff aus diinn-

schiefrigem Quarzit; Prag. Fig. 7. Unregelmássiger Windschliff mit

kleinen Griibchen, Hockern und scharfen Kanten aus bláulichbraunem

Quarz; K. Weinberge. Fig. 8. Unregelmássiger typischer Windschliff

mit kurzen scharfen unregelmassigen Kanten (aj, aus jaspisartigem

Hornstein von rother und gelber Farbe; Prag.

Inhalt.

Einleitende Worte iiber die arodynamische Thatigkeit, Be-

trachtungen iiber in der Gegenwart entstehende Windschliífe ; dilu-

viales und álteres Kantengeschiebe; áltere Ansichten iiber die Ent-

stehung desselben; Kantengeschiebe aus der Umgebung Prags\ na-

ttirliche Gliederung der Kantengeschiebe ; unregelmássige Windschliffe

aus der Umgebung Prags. Abschleifung wáhrend der kontinentalen

Steppenzeit Europas. Zusatz: Kantengeschiebe bei Jarošov und bei

Rybová Lhota uuAveit Sobslau im siidostlichen Bohmen.

-o--§3>-o-

Nákladem Královské eské Spolenosti Nauk. — Tiskem dra. Kd. Grégra v Praze 1895.
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XXXII.

o ectoparasitecli Ligidia.

^

Podává Bohumil Nmec v Praze.

S 1 tahulkov,

(Pedloženo dne 12. ervence 1895).

(Práce z ústavu pro zoologii a srovnávací anatomii c. k. eské university v Praze).

Vodní Isopodi — podobn jako Ampliipodi — hostí peetné
ectoparasity. Z autopsie poznal jsem pouze cizopasníky Asella a Gam-
mara. Vtšinu cizopasník tchto popsal Plate. U Asella cizopasí na

povrchu tla vedle rzných Flagellat, Vorticellin (Opercularia, Epi-

stylis, Lagenophrys), Suctorií (Acmeta, Podophrya, Dendrocometes),

také zajímavý Rotator popsaný Gigliolim a pozdji dkladnji spra-

eovaný Platem^) a Zelinkou^), Lagenophrys ampulla Stein pokrývá

nkdy v úžasném množství žaberní plátky Asella. Jak se tito cizo-

pasníci dostanou na hostitele svého pi formách vodních velmi snadno

si vysvtlíme. Je známo, že embryoni Suctorií jsou obrveni a žijí

voln, podobn produkty dlení Vorticellin pohybují se svobodn po-

mocí zadního kruhu brv. Ano bylo pozorováno, že Vorticellini mohou

od svého stonku samovoln se odtrhnouti a usaditi se na míst novém.

Také Callidina zcela dobe voln se pohybuje. Ale tito cizopasníci

vnikají u samiek pod lamelly tvoící vak zárodkový a usazují se tam

na embryony sotva blány vajené opustivší. V této dob máme za-

jisté co initi s pravými cizopasníky. Nebo do prostoru vaku záro-

deného filtruje se z lamell, v nichž krev intensivn probíhá, živná

látka a cizopasníci, ku kterým se tu nikterak nemže dostati z venku

») Platk: Untersuchung einiger an den Kiemenbláttern des Gammarus
pulex lebenden Ektoparasiten. Z. f. w. Z. Bd. 43.

^) Zelinka : Studien iiber Káderthiere. I. Callidina symbiotica etc. Z. f. w.

Z. Bd. 46.

T. mathematiclíO-píírodovdccVá 1895. 1
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2 XXXII. Bob. Nmec:

potrava pevná, která jinak výhradn je jich výživou, živí se profil-

trovanou látkou urenou pro embryony.

Mláata opouštjící zárodkový vak mají tedy na sob cizopas-

níky, jichž se už nikdy nezbaví. Pi svlékání odvrhují ovšem s chi-

tinovou pokrývkou vtší ást host svých. Ale ponvadž svlékání se

dje ne náhle a najednou, nýbrž vždy na dvakrát v intervallu až 12

hodin, lze za to míti, že cizopasníci bud! trhlinami mohou vniknouti j|

pod starý chitin, nebo dostati se na ást téla již svleenou. Otázku,

co se dje s cizopasníky pisedlými, kteí zstali na odvržené exuvii

hodlám specielln studovati.

U vodních Crustaceí nás tyto zjevy nezarážejí. Byl jsem však

opravdu pekvapen, když jsem pi studiu sucJwsemsJcýcIi Isopod na

sériích z druhu Ligidium agile Pers, nalezl ectoparasity, kteí

obdobní jsou cizopasníkm Isopod vodních. Exempláe Ligidia, na

nichž jsem tyto ectoparasity nalezl, byly sbírány v údolí Jarovském

a sice na místech — jak hygrophilní Isopodi vbec žijí — dosti

vlhkých. Ligidium nalézáme tu dosti hojn pod kamením a spadaným

listím, jež leží na pd vodou úpln napojené. Prostor, v nmž Li-

gidium samo žije, neoplývá vodou, ale lze bezpen za to míti, že je

vodními parami úpln nasycen. Ale myslím, že by parasitm Ligidia

prostedí nasycené parami vodními neposkytovalo dostatených pod-

mínek životních. Ligidium živí se rostlinnými ástkami — hlavn

mech — vodou úpln napojenými. Z tch snadno voda v teninké

vrstv mže se po celém povrchu tla rozprostíti a nahromaditi

hlavn v místech skulinovitých. Vedle toho v místech, v nichž Li-

gidium žije, pi nepatrném již snížení temperatury mže se srážeti

voda, ovšem také na Ligidiu samotném. I tato voda kapillaritou

vtáhne se do skulin a tam se nahromadí. Voda tato, jsouc na místech

tém uzavených, nikdy snad na živých zvíatech úpln se nevypaí.

Mám za to, že život ectoparasit Ligidia, — jakož' i hostitele sa-

mého — podmínn je pítomností této, by i v nepatrném quantu se

udržující vody. Pistoupím ihned k popisu ectoparasit a úvahy vše-

obecnjší položím na konec pojednání.

Discella Ligidii n. g. n. sp. (obr. 1—17).

Tlo tvaru promnlivého. Je-li zvíe v klidu, je kulovité (obr.

IG), pi pohybu podlouhlé (obr. 1), válcovité nebo ploché, . velmi

zliusta uprosted zaškrcené, tu pak v zadu zakulacené. Jen pi n-
kterých velikých individuích je v zadu malý lalek (obr. 12). Povrch

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at
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tla kryt je hust malými terky, v optickém prezu s povrchu kru-

hovitými, se strany vidíme, že mohou býti také sploštilé. Barva žlu-

tavá. Svtlo lámou intensivn, následkem ehož vystupují velice pla-

sticky. Nekryjí však celé tlo. Je partie, pi zvíeti v klidu kruhovitá,

jež tchto terk je prosta a zde práv vystupují pseudopodie, re-

spective veliký lalok, „noha", na jehož konci tvoí se vlastní pseudo-,

podie. Leze-li zvíe, tato ást smuje vždy ku pedu a ostatní ást
tla táhne se ve smru pohybu na zad. Možno tedy poítati Discellu

mezi formy monaxonní a partii, kde vystupuje noha zváti partií pední.

Menší individua mohou však na se vzíti také tvar okovitý (obr. 13),

kde svrchní strana je kryta žlutými terky, spodní pak vysýlá pseudo-

podie. Prodlouží-li se takové Individuum, je válcovité, na svrchní

stran kryté terky, na celé délce spodní mže pak vysýlat pseudo-

podie (obr. 14).

Pi pohybu je ást nekrytá terky, „noha", na pedu zaokrou-

lená. Pohyb je tu zajisté zpsobován jen proudem plasmy, jenž jde se

svrchní strany ku pedu, dol a zpt. Vidíme to na tercích, jež bý-

vají plasmou strhovány a ku pedu pošinovány. Nikdy však nedo-

stoupí ku pednímu okraji nohy, nebo ostatní terky s celým tlem
stáhnou se za nimi. Líení toto souhlasí dosti s Nubslinovým^) líením

pohybu u jeho podivuhodné Zonamyxa violacea. Pochybují však, že

se Zonamyxa, jak on vc vykládá, pedním okrajem nohy pilepí a

ostatní tlo za sebou pitáhne. Vstupuj e-li zvíe do stadia klidu, stáhne

nohu, tlo se zkrátí a nabývá zvolna tvaru kulovitého. Na míst,

kde se noha vtáhla do vnit, zstává kruhovité místo terky nekryté.

Terky leží pímo na ectoplasm, nebo jsou ješt slaboninkou

vrstvou ectoplasmy kryty. Soud dle jich úpln stejného tvaru, veli-

kosti i barvy, jsou productem zvíete samotného, a ectoplasmy nebo

endoplasmy. Tomu nasvduje také ta okolnost, že u nkterých malých

individuí, nejspíše mladých stadií, jsou terky malinké, slab zbarvené

a v potu pomrn malém (obr. 13, 14), takže nepokrývají tlo úpln

(nedotýkají se navzájem). Leží však v ectoplasm nebo pímo na ní.

Mohou snad tedy rsti a z plasmy se tvoiti, nebo nedovedl jsem

ani z daleka si vysvtliti, jak a odkud by se mohly ke zvíeti do-

stati z vní. Nebylo by také nic divného, kdyby terky byly pro-

ductem plasmy. Víme, že u Euglyphy^) plátky tvoí se uvnit tla,

') Nusslin: Uber einige neue Urthicre aus (lem Henenwieser-See etc. Z.

f. w. Z. Bd. 40.

^) Hertwig und Lksskk: Uber Rliizop.] u. dens. nalie steli. Org. Arcliiv

fur mikr. Anat. Bd. 10. Suppl.

1*
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V endoplasm. Chemicky tžko je povahu terk zjistiti. V glycerinu,

absolutním lihu, hebíkovém oleji, kanadském balsamu ani v žíravém

louhu se nemní. Podobají se v tom ohledu chitinu a také lom svtla

je asi týž, jako u chitinu. O tomto pak víme, že je u Metazoí vy-

loueninou plasmy hypodermalních bunk a Leydic (ve své Histologii)

tvrdí, že se tato v chitin pímo mní, lišíc se od nho chemicky

nepatrn. Skoápky sladkovodních Rhizopod Euglypha, Arcella,

Gromia atd. také jmenují se chitinovými.^)

Terky nesouvisí spolu pevn, tvoí jenom nedokonalý ochranný

pokryv tla, jakousi nedokonalou skoápku. U Cochliopodia, Quadruly,

Euglyphy, Cyphoderie atd. jsou plátky tvoící skoápku nepohyblivé,

leda snad nepatrn u Cochliopodia. U Discelly máme poátek sko-

ápky pevné, jež se vytvoiti mže z pvodn pohyblivých plátk jich

slepením. Tím nechci íci, že by Discella byla pechodní formou od

nahých Rhizopod k formám skoápkou opateným. Vyvinutí se disc

mohlo se státi mnohem pozdji než u tchto forem z poteby jakési

ochrany proti vnjším vlivm, nejspíše že mechanickým.

Plasma tla je úpln homogenní, hyalinní, nemohl jsem v ní ro-

zeznati ani ectoplasmy ani endoplasmy. S tímto zjevem se ostatn

u Rhizopod setkáváme dosti asto. Svtlo láme plasma slab, což

ukazuje na malou konsistenci. Také jsem nemohl dosud nalézti uvnit

vacuol potravních ani excreních. Jádro je jedno, pomrn veliké,

tvaru ist kulatého.

Discella žije výhradn na abdominálních okoninách Ligidia, vyjma

uropody. Nalézáme ji velmi hojn na copulaních orgánech (na pe-

nisu v jeho mlké brázd) a na krycích plátcích žaberních. Zde vy-

skytuje se nkdy ve množství úžasném, pokrývajíc nkteré partie

úpln. Ale vždy nalézá se pouze na vnjším okraji lamell krycích,

tam kudy jde vstupující proud krve (obr. 17). Na vlastních žabrech

nalezl jsem velmi zídka nkteré ojedinlé individuum. Zajímavo je,

že vnjší okraj Ligidia (jako všech Oniscoid, jež jsem dosud pozo-

roval) není pigmentován. Také zde je chitin slabší, než na partiích

ostatních. Snad zde máme co initi se skuteným parasitismem. Di-

scelly mohly by se živiti vyssátou živnou látkou z krve.

I

i

') Tžko je vyknouti úsudek o skoápce Niisslinovy (1. c.) Zonomyxy.

Hledíme-li však k tomu, že je to zde liyaliuní, dosti širokcá a ne dosti markantn

od plasmy oddlená vrstvika, která je neobyejn ohebná a pseudopodiím po-

dajná, mžeme souditi, že zde máme co initi s ectoplasmou ponkud tužší kon-

sistence.

1
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Chilodon longidens n. sp. (obr. 18—21).

Tlo obrysu skoro vej itého, na pedu málo na levou stranu za-

hnuté (obr. 18), nevybíhá však v ostrý zobáek, ímž liší se od

druhu Ch. cucullus O. F. M. Nalézáme však pechod až k formám
ist oválním (obr. 19). Strana hbetní siln klenutá, se dvma con-

centrickýma rýhama, jež jeví se v optickém ezu pi pohledu se strany

jako dva a dva záezy. Pední ást ponkud tlustší, kratší a mén
ohebná, nežli u ostatních známých forem. Strana zadní tvoí ana-

logicky stran pední úzký, nízký okraj. Bišní strana celá obrvená,

s concentrickými proužky, pro Chilodonty význanými. Brvy na píd
jsou však znan delší, než na ostatních partiích. Tvoí tu adu, jež

však stojí ped ústy, jdouc od levého okraje skoro až k pravému.

Brvy tyto obráceny jsou ke pedu a penívají okraj tla (obr. 18,

19). Ponkud podobné pomry nalézáme u Ch. megalotrocha Stok. a

Ch. dubius Maupas.^)

Tyinkový apparát jícnový rovný, v zadu sotva o polovici užší

než na pedu, velice dlouhý. Jeho délka je hlavním znakem této specie.

Dosahuje poloviny délky celého tla. Jádro velké, leží centráln, po-

doby je ellipsové. Vlastní substance jaderná v podob zrníek inten-

sivn se barvících shrnuta je na periferii jádra (chromatosphaerity

Schneiderovy). Uprosted jádra leží veliké, podlouhlé tleso centrální,

vyskytující se u všech Chilodontii. Blízký druh Ch. cucullus O. F.

M. má centrální tlísko mnohem menší a tvaru kulatého, jak vylíil

Wrzesniowski.^) Podobné pomry nalezl též Grubeb, u Ch. curvitensis

Gr.^) Tsn k nmu pikládá se nialý, podlouhlý, stejnomrn se

barvící micronucleus.

U jednoho velkého individua nalezl jsem dva macronucley znan
od macronucleu vzdálené. Jeden ml tvar kulovitý, druhý veténko-

vitý (obr. 20). U jiného individua, asi stejn velikého, bylo mikro-

nucle mnoho, z nichž nkteré byly ržencovit spojeny (obr. 19),

i zdálo se, že vznikly zaškrcením z jednoho prodlouživšího se vedlej-

šího jádra. Tím potvrzuje se domnnka BoTsciiu-ho a Maupasa, že

V Btitschli: Protozoa, III. Abtheilung, 1887—1889 (Broim, Klassen uud

Ordiuingen des Thierr^iclis I.).

') Ein Beitrag zur Anatomie der Infusorieu. Archiv fiu' iiiikr. Anat. Bd.

V. 1869.

') Gruber: Beobachtungen au Chilodon ciirvideutis. Festschr. d. 56. Verš.

deutsch. Naturf. 1883 (citováno dle Biitschli-ho). (Udání tato Btitschli potvrzuje).

Týž: Uber Kern und Kerntheilung bei Protozoeu. Z. f. w. Z. Bd. 10.
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u Colpidiiim a Chilodon mikronucleus ped rozdlením se nejspíše

siln se prodlouží a dlí. Zvláštní je v našem pípadu okolnost, že

nalézáme tento zjev u individua neconjugujícího se. Ale snad je to

stav conjugaci pímo pedcházející. Jinak bychom tyto pomry s Gru-

berem považovali za abnormální.

Chilodon longidens žije výhradn na žaberních plátcích Ligidia.

Mezi Operculariemi, Discellami a skupinami zoogleí bacterií, jichž na

vlastních plátcích žaberních hojn se nalézá, pobíhá s velikou hbitostí

a hledá potravu, kterou uchvacuje tyinkovým vysunutelným appa-

rátem.

Druh tento dosti blízko stojí druhu Ch. cucullus O. F. M., jenž

individuelln siln varíruje. Liší se však od nho na první pohled

nedostatkem ostrého zobáku a dlouhým tyinkovým apparátem.

Maggi nalezl ho v mechu, v prostorách docela nepatrných, vodou

naplnných. V tom ohledu podobá se popsané nové specii, jež také

jen v nepatrné vrstv vody, žabra kryjící, existovati mže.

Opercularia epistyliiihorniis n. sp. (obr. 22—25).

Tlo slab vetenovité, uprosted nejširší, ke stvolu znanji
zúženo než k peristomu. Na píném prezu není vždycky tlo vál-

covitým, nýbrž mže tvoiti tupé hrany 3—4 (obr. 25). Také pi
zataženém zvíeti jeví se leckdy píný jeho prez vroubkovaným.

Vtšina forem má však prez kruhový. Peristom je relativn široký,

nedá se pehrnouti, ale úpln stáhnouti pi zvíeti zataženém, na

nmž vyniká jako nahoru se zužující ípek. Discus jako u ostatních

Opercularií je prmru malého, koní tup konicky. Je však velice

nízký, tak že jenom vrchol jeho zakonení penívá peristom. Stvol

je dichotomicky rozvtven, ve speciellním jeho vytvoení lze dv formy

rozeznávati. U individuí, jež žijí mezi žaberními plátky, stvol je nucen

rozšíiti se ve ploše a proto netvoí stromkovitý tvar. . Je stlaen a

rozvtvuje se jen na dvou stranách na místech dosti od sebe vzdá-

lených. U individuí, jež nejsou stísnna, nabývá stvol stromkovitého

tvaru a tu rozvtvuje se na tlustším, základním stonku (obr. 24) na

místech sob velice blízkých, nabývaje okolíkového vzezení. Stvol

jeví slabé kroužkování, podélné proužkování objeví se dobe teprve

po užití reagencií (kys. octová). Každé místo rozvtvení naznaeno je

nepatrnou articulací, jako u Opere, articulata.

Pellicula (cuticula), jako u všech Opercularií, je velice silná.

Nejeví ani podélných ani píných vrásek. Ectoplasma hyalinní. Zvlášt

mnoho nahromadno jí je na spodu zvíete, kde se sbíhají tibrilly ke
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stvolu. Endoplasma jemn zrnitá, s množstvím malých, intensivn

svtlo lámajících kuliek, snad product trávení. Jádro leží perifericky.

Je podlouhlé, na píném prezu ovální, slab zahnuté. Jeví slabé

stejnomrné zrnní. Jediný malý mikronucleus leží na jeho concavní

stran.

Peristom, jak již eeno, je relativn široký. Excentricky uvnit

peristomu (obr. 25) je discus, na krátkém stvolu epikovit konící

(d). Brvy víivé jsou dlouhé, tvoí jednu celou spirálu na discu, pak

sestupují po stvolu do rýhy mezi peristomem a discem, tvoíce skoro

7^ okruhu a sestupují do vestibula, kdež na stnách jeho sestupují

šroubovit tvoíce skoro celý okruh. Z vestibula vycházející membra-

nella je vyšší nežli brvy, zahnutá ven, široká. — Její okraj nkdy
je roztepen. Vestibulum prostranné, vakovité, membranella sbíhá

až k jeho dnu. Tam také koní brvy. — V téže konin nalézá

se i. Naproti ní ústí vacuola excrení. Reservního váku tu není.

— Vacuola vypouští obsah svj do vestibula rovným, úzkým ka-

nálkem, jenž po vyprázdnní vacuoly zmizí. Z vestibula vychází

zahnutý oesophagus opatený tlustostnnou membranellou (na obr. 22).

Za membranellou zdánliv koní oesophagus. Pi pijímání potravy

však vidíme, že podobn, jako u Epistylis vylíil Greep^), pokrauje

oesophagus hodn dále jako jemounký kanálek (obr. 22 h), jenž pi

procházení potravy znan se mže rozšíiti. Potrava je pevná, sklá-

dající se z rostlinných ástek. Potravní vacuoly jsou z poátku veliké^

pomalu se však zmenšují, až vycházejí skoro o polovinu zmenšeny

do vestibula a odtud ven. Proudní endoplasmy, jež s sebou unáší

i vacuoly potravní je dosti rychlé. Jím se jist podporuje trávení.

Potrava vstoupivší kanálkem do endoplasmy obejde s kruhem tyi

až ptkrát, naež vyboí ze dráhy proudní k iti.

Rozmnožování jako u ostatních Vorticellin. Pozoroval jsem con-

jugaci, t. zv. dlení píné, také volná, práv pisedlá individua ješt

se zadním kruhem brv.

Žije pedevším na žabrech Ligidia a sice forma v ploše rozvt-

vená mezi jednotlivými plátky, na krajích plátk forma s kratinkými

stonky. Forma se stonky stromkovit rozvtvenými žije pod análním

otvorem mezi uropody, kdež je pomrn nejvtší prostor pikrytý ža-

brami. Mén jich nalézáme pod epimerity v úhlu, jejž tyto tvoí

s basálním lánkem noh. Poprvé nalezl jsem je mezi postranními

prodlouženinami hlavy a kusadly a pod maxillipedem. Vidti z toho.

') Greef: Studien tiber Vorticelliuen. Arch. f, Kat. 1870, 1.
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že vyhledávají skulinovitá místa, jež mohou po pípade vnjšku úpln
se uzavíti a vodu ped vypaením uchrániti.

Systematické postavení nového druhu je zajímavé i dležité.

Ode všech ostatních Opercularií liší se krátkostí a stísnností svého

tla. Tvar Op. epistyliformis upomíná na nkterou Epistylis. Nebo
vtšina Epistylid je tla krátkého, i musíme tch málo forem, jež

ukazují vtší prodloužení (zvlášt význaným tvarem je Ep. ophrydii-

formis Niisslin), považovati za odvozené. Že v našem pípad máme
co init s pravou Opercularií, vysvítá z tchto její znak:

Peristom pi zvíeti nezataženém má menší prmr, než tlo

ostatní, nedá se ani dost málo pehrnouti, jak tomu je u Epistylis a

rod píbuzných, Discus je mnohem menšího prmru než peristom,

membranella je vysoká, reservní váek schází. Cuticula je velice silná.

Stonek rozvtvuje se kloubnat, jeví circularní i podélné vnitní

proužkování.

Nová forma v ostatních znacích zdánliv stojí mezi rody Epi-

stylis a Opercularia. Lze sledovati celou adu od Vorticell k Oper-

culariím, nová naše forma hodí se dobe do této ady. Nejnápadnjší

je nízkost discu. Opercularie práv tím vynikají, že discus obyejn
sedí na dlouhém stvolu, na jehož konci je kruh brv. Lze si pedsta-

viti, že opercularie vznikly z formy blízké rodu Epistylis, pozbyvše

schopnosti pehrnovati peristom a získavše prodloužení stvolu. U Epi-

stylis je schopnost pehrnouti peristom mnohem menší než u Vorticell

u Opercularií zmizela docela.

Naskytuje se otázka, zda krátkost stvolu nesoucího discus je

znakem pro Op. epistyliformis pvodním, i adaptací zjednaným.

V prvém pípadu mli bychom tu zajisté formu velice starou, jež

mohla se udržeti jen tím, že svým životem omezeným na zvíe sucho-

zemské nebyla vydána konkurrenci s ostatními Vorticellinami. Pro

názor druhý mluví okolnost, že popsaný druh žije v podmínkách

oproti životu ostatních Vorticellin tak velice zmnných. Teninká

vrstva vody, na niž je odkázán, mohla snadno psobiti zkrácení ce-

lého tla a také stvolu nesoucího discus. Výška discu u Opercularií

žijících ve volné vod má zajisté velký vliv na povahu proudu vod-

ního, jenž víivým orgánem je zpsobován. Bezpochyby že v slabé

vrstv vody, na niž je Op. epistyliformis odkázána, takovýto proud

není možný ani žádoucný. Víivý apparát pizpsobil se tedy novým

pomrm. Že podivuhodný zpsob života velmi na Op. epistyliformis

psobil, vidíme také dobe na stonku. Pidávám se po této úvaze

k názoru, že vtšina zvláštností, jimiž se liší nový druh od ostatních
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píslušník rodu Opercularia, jsou nov získány následkem zmny
podmínek životních a tedy také smru, v nmž psobil pirozený

výbr. Nízkost discu nepovažoval jsem za znak opravující mne
k utvoení nového rodu.

Callidiiia branchicola n. sp. (obr. 26—30).

Tlo válcovité, pi zvíeti nataženém ve stední ásti ne mnoho
širší než na pedu a vzadu. Rozložený apparát víivý dosahuje pr-
mru stední ásti tla. Povrch tla rozdlen ve zdánlivé segmenty.

Trup, v nmž nalézá se žlaznatá ást zažívací roury a genitálie, není

segmentován. Pi velikém natažení se zvíete objeví se na povrchu

jeho rýhy podélné, vzniklé záhyby cuticuly. Pední ást tla rozdlena

je v 5 segment. První nese oba tere víivé, na hbetní stran

zdvihá se z prvního a druhého rypáek, na pedním okraji tetího

nalézá se tykadlo. Tetí lánek charakterisován je ješt otvorem

ústním a pharyngem. tvrtý segment je nepatrný, v nm poíná pha-

rynx bulbosus. V segmentu pátém nalézají se kusadla. Trup rozdlen

je okružnými tymi svaly ve tyi ásti. Noha ze pti lánk, poí-

táme-ii také poslední, t. zv. ocasní ást, jež nese dva slab zahnuté

pívsky.

Víivý apparát neliší se niím zvláštním od ostatních Callidin,

Rypáek je polokulovitý, krátkými víivými brvami opatený, nad ním

klene se malý lalek. Tylní orgán (tykadélko) je lahvice vitý, z jeho

konce vyniká kruh jemných šttinek.

Od víivých ter vede široká nálevka na bišní stran otevená

a zde také obrvená (obr. 26. p. 1.). Úzký pharynx vede ku kusadlm,

jež vykazují jen 2 zuby na každé polovici (znaka |). Zuby jsou

rovnobžné, od stedu pozvolna se tení. Povrch jeví mimo tyto

2 zuby jemné, husté soubžné rýhování. (Obr. 29.) Do žvýkacího ža-

ludku ústí dva páry žláz (obr. 26. si. ž.). Ze žaludku vychází stevo

s víivými brvami, jež pechází ve stední ást žlaznatou, žluté barvy,

s množstvím tlísek svtlo intensivn lámajících. Tato ást zažívací

roury vyložena je silnou cuticulou. Oproti rectu uzavena je sphin-

cterem. Rectum široké, na jeho zadním odstavci ústí žlaznatou ástí

se pikládající excr, orgány, jež nevytvoují žádný zvláštní staži-

telný váek.

Pohlavní orgány dkladnji jsem nezkoumal. Jsou párové, žlout-

ková ást veliká, s malým potem jader, zárodené buííky pi pední

její partii na stran vnitní. Excrení orgány poínají žlaznatou ástí

pod pedním okrajem mozku, kdež nalézá se první víivá nálevka
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(obr. 27., 28. n.). Druhá skryta je pod žvýkacím žaludkem, tetí na-

lézá se u 4. svalu okružního ve trupu.

Žlázy nožní ve dvou skupmách, z nichž každá skládá se ze

dvou ad velkých bunk (obr. 30. ž. b.). Ob vnjší ady ze pti

bunk, vnitní ze tí. Vývody isolované ústí na posledním lánku

nožním na málo vychlipitelném lalku (obr. 30. o. k.). Ústí tvoí

plmsíc, v jehož každém rohu nalézá se ješt jeden otvrek, jichž

celkem je deset.

Prstovité pívsky na pedposledním lánku nožním úpln schá-

zejí. Tímto znakem liší se Callidina branchicola od dosti píbuzného

druhu C. bidens Gosse,^) Od Zelinkových druh C. symbiotica a

Leitbegií vedle mnoha jiných znak liší se hlavn t. zv. kusadly.

Plate-v druh C. magna^) liší se kusadly a vychlípitelným terkem,

na nmž vyúsují nožní žlázy. Postavení nov popsané formy k Ehren-

bergovým^) druhm pro nedostatenost jich popisu nelze udati. Roz-

poznání druh Callidin je vbec velmi obtížným. Tvar tla a barva

jeho je znakem velice nedostateným, protože nesmírn promnlivým.

Spolehlivým znakem zdá se býti pouze poet zdánlivých segment,

poet zub na kusadlech, pítomnost pívsk pedposledního lánku

tlního a zpsob vyústní nožních žláz.

Ehrenberg vtšinu svých druh Callidin nalezl v mechu na

zdích, stechách atd. Zelinka nalezl C. symbioticu a Leitbegii na

Jungermaniích parasitující. Plate popisuje formu žijící v rašelinném

mechu. Na tchto místech žijí Callidiny jen v omezeném množství

vody a daí se jim dobe. Vyschne-li také to malé kvantum vody,

jehož potebují, stáhnou se a vydrží dlouho (Zelinka nechal v suchu

C. symbioticu ti msíce bez vody). Dostanou-li se. do vody, oživnou.

Na podivné tyto pomry životní jsou nkteré Callidiny tak zvykly,

že takovéto stídání k udržení jich života je pímo nutné. Nebo ne-

vydrží delší dobu žíti ve velkém kvantu vody, byvše ped tím v malé

vrstv vody udržující se mezi lístky mech, nebo na suchu.

Plate obšírn (1. c.) popisuje tyto pomry u C. magna PÍ.,

formy žijící ve vlhkém mechu, já pesvdil jsem se o pravdivosti

jeho údaj pozorováním druhu C. elegans Ehbg. z rašelin od Dokes.

^) HuDsoN & GossE, The Kotifera, on Wheel animalcules. 1, 2, suppl.

(188G—9).

^) Platk L. H. Uber tlie Eotatorienfauna des bottiiischen INIeeiinisens etc.

Z. f. w. Z. Bd. 49.

') Ehkenberg : Uber die neuerlicli bei Berlin vorgekommenen neuen Fonneu

des mikrosk. Lebens. Berichte der Akad. d. Wiss. Berlin, 1848, 1853.
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Nový náš druh neliší se tedy píliš od ostatních. Také on odkázán

je. na nepatrnou vrstvu vody udržující se mezi žabrami Ligidia, ve

volné vod brzo hyne. Ale ani úplné vyschnutí nepetrvá; individua,

jež jsem nechal zvolna pod krycím sklíkem vyschnouti, nikdy se již

po navlažení k životu nevrátila. Zdá se, že bude vbec teba údaje

o schopnosti Rotator pežiti úplné vyschnutí, znova kontrollovati.

Všecky dosavadní údaje jsou podány bu jen jako mimochodem, nebo

aforisticky. Kochs^) pímo popírá možnost vyschnutí zvíete a optné

jeho oživení navlhením. Jisto však je, že Callidiny a Philodinidi

vbec uritou dobu bez vody vydrží ve vzduchu ponkud vlhkém, že

tedy oproti jiným zvíatm vodním znan jsou otužilé.

Ectoparasiti Ligidia jsou biologicky .zjevem dosti typickým. M-
žeme je považovati za organismy t. zv. amphibické. Termin tento

zavedl R. Schneidera) pro zvíata žijící v dolech v, Rhizomorphech.

Amphibickými mžeme zváti zvíata, jež jsou pvodn isté vodní,

zvykla si však životu ve slabounkých vrstvách vody, nebo docela jen

ve vlhkém vzduchu. Sem náleží mikroskopická fauna mech zkou-

maná Maggim, fauna rašelin (Plate, Butschli), vlhké hlíny (Grkef)

atd. K ní pistupují nyní parasiti Ligidia. Tímto zvláštním zpsobem
života nejvíce asi byl zmnn zpsob respirace. Nedovedeme si jinak

pedstaviti, pro zvíata ze své chudiké vrstviky daná do erstvé

vody nápadn brzo hynou, kdežto v podmínkách na první pohled

mnohem horších zcela dobe vydrží. Pro tento zpsob života byl by

lepší termin „hygrophilní". Nebo líená zvíata ani nevydrží v suchém

vzduchu, ani ve velkém kvantu vody.

Velice zajímavým je zjev cizopasník práv popsaných pro Li-

gidium samotné. Už prof, Schobl oddlil roku 1861 rody Tricho-

niscus, Haplophthalmus a Ligidium od ostatních Oniscoide jako od-

dlení Hygrophileí, opíraje se o facta morphologická. Opravdu, jeví

tyto ti rody mnohé znaky pvodní, jež staví je blízko k formám

vodním. Nejblíže však formám vodním — ve vytvoení antenn, ve

smyslových orgánech, žlázách a nervové soustav, — .stojí Ligidium.

Leydigovi^) byla nápadná podobnost mezi Ligidiem a Ligií, jež opravdu

vede na pobeží moském život amphibický. I považuje on Ligii za

^) KocHS : Uber die Vorgánge beini Einfrieren und Austrocknen von Thieren

uud Pílanzensamen. Biol. Centralblatt XII. 1892.

^; Pi. Schneidek: Das TMerieben und seine Bedingungen in den Ehizo-

morpben.

^) Leydig : Uber Amphipoden und Isopoden. Z. f. w. Z. Bd. 30. Suppl.
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12 XXXII. Boh. Nmec :

pímého pedka Ligidia. Rozdíly obou vznikly prý pizpsobením se

tohoto k životu suchozemskému.

Jakkoli tak tomu pímo nemusí býti, jisto je, že Ligidium stojí

vodním formám, od nichž Oniscidi pocházejí, nejblíže. Vyložím to d-
kladnji ve studiích o Isopodech, jež práv k vydání pipravuji. Tento

názor dobe je podporován nálezem cizopasník na Ligidiu, jež jist

zstali na nm jako zbytek tch, které hostilo jako forma vodní. Na
ostatních mnou zkoumaných Isopodech marn jsem po tomto zjevu

pátral. Vidíme také, že toto vysthování se z vody u Ligidia netrvá

píliš dlouho. Zárove lze v tomto pípadu dobe sledovati, která

zvíata v uritých podmínkách obstojí v boji o život a jak musí va-

rírovati. U Discelly je to vytvoení se terk, u Opercularie episty-

liformis snížení discu atd.

Dále máme tu znamenitý pípad místního parasitismu (Raumpa-

rasitismus, Klebs^)). Cizopasníci vyhledávají na svém hostiteli místa,

jež jim skytají podmínky životní. Jiného nechtjí na svém hostiteli,

než toto místo. Zajímavé pípady místního parasitismu (Zelinkova

Call. symbiotica na Jungermaniích a Plate-v Discopus na kži Ho-

lothurií atd.) jsou rozmnoženy o nový pípad.

Zbývá ješt pozorovati zjevy životní, jež se vyskytují pi svlé-

kání se hostitele, jeho smrti, vyschnutí atd. Tyto otázky ponechávám

si na dobu pozdjší.

Konám milou povinnost vzdávaje díky p. prof. Vejdovskému,

jenž pjiv mi ze své soukromé knihovny spisy Kenty, Leidyho

a HuDsoNA & GossE-Ho, umožnil mi podání této zprávy.

Yýklad tabulky.

1—16, Discella Ligidii n, g. n. sp. (Reichert Imm X. oc. 4) — 1

až 11. Totéž individuum mnící postupn svj tvar. 1, 9, zvíe lezoucí,

11 zvíe hotovící se ke klidu, 13, 14, mladá individua, 12, velké

ind. lezoucí, v zadu s cípkem nekrytým terky. 16, podle trvalého

praeparatu. n — nucleus, p — pseudopodie. 17 (Reich obj. 3., oc. 2).

Krycí plátek žaberní Ligidia, na vnjším okraji s Discellami.

18—21, Chilodon longidens n. sp. (Zeiss, apochr. 0"95, 3 mm,

c. s. 8) 19, po kys. octové, 20, 21, po chromoctové smsi, dle trva-

lého praeparatu. Ma z= makronucleus, Mí = mikronucleus, t. a = ty-

inkový apparat, h. p. =z ada píústních brv.

22—25. Opercularia epistyliformis n. sp. — (22, 23, 'Zeiss

') Biol. Centralblatt, Jgg. 2.
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o ectoparasitech Ligidia. 13

apochr. 0*95, 3 mm, c. s. 8. 24, Reich. obj. 8, oc. 2, 25, Reich.

Imm X, oc. 2.) 22, 23. individua nezatažená z rzných dvou postav,

á = stonek, Ic = hyalinní ectoplasma, /= stažitelné fibrilly, ^ = lesklá

zrníka v endoplasm, k =z kanálek oesophagealní, rozšíený vstupující

potravou, po =z potravní vacuoly, ms — undulující numbranella,

Mu = macro nucleus, ev =; excrecuí vacuola, p =: peristom, d — discus,

m — membranella, a = anus, v z= vestibulum. 24, stromkovitý trs.

ip ~ individuum polozatažené, ís :=z individuum zatažené. 25. indivi-

duum shora, b — ada brv, s — spirála brv ve vestibulu,

26—30, Callidina branchicola, n. sp. (26, 7, 8 Zeiss apochr.

0*93, 3 mm, oc. 2, 29, 30 Zeiss apochr. c. o. 8) 26, zvíe natažené

(po užití cocainu), 27, zvíe polozatažené. 28 pední partie se strany.

29 kusadla, 30 zadní partie se str. lev. po kys. oct.

v = víivý orgán, p =: brvy ústní nálevky, j = pharynx, k =z ku-

sadla, 3 — zuby, si. 0. — slinné žlázy, st — zaž. roura, h = žlaznatá

ást steva, k — koneník, si m žloutková partie 9 pohlavních or g.

w =r excr. org., s. ž. :=: svaly podélné, s. c. =r svaly okružné, 1. n. z.,

:= vnjší skupina žláz nožních, 2 n. Š. = skupina vnitní, ok =: otvory

kanálk vývodných, š. b. — buky žláz n., v. k. — isolované kanálky

vývodní, 3 =: zuby, o — oporná lištna vlastních kusadel.

Nákladem Král. eské Spolenosti Nauk — Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze 1S96.
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B. Nmec: Ectoparasiti Ligidia^
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XXXIII.

Beitráge zur Anatomie uiid Entwickelungsgeschichte

des Vorderhiriis der Cranioten.

Von F. K. Studnika iu Prag,

Erste Abtheilung.

MU VII Tafeln.

(Vorgelegt den 12. Juli 1895.)

Einleitung.

Es ist sclion mehr cla ein Jahr, da icli in der Zeitschrift „Ana-

tomischer Anzeiger" Bd. IX. unter dem Titel „Zur Losung einiger

Fragen in der Morpliologie des Vorderhirns der Cranioten" eine vor-

laufige Mitteiliing zu einer Arbeit, deren ersten Tlieil die vorliegende

Abliandlimg bildet, verofentlichte. leh machte in jener Mitteilung

den Versuch den morphologisclien Bau des Vorderhirns niederer Cra-

nioten, speciell der Cyclostomen, Ganoiden und Teleostier, auf eine

andere als die bisher iibliche Weise zu deuten.

Es handelte sich um die bekannte Theorie von dem membra-

nosen Pallium der Fische, die ich durch eine andere zu ersetzen ver-

suchte. Die genannte Theorie ist .diejenige, durch die bekanntlich im

Jahre 1884 von Kabl-Kuckhard') das bisher so schwierig zu deu-

tende Gehirn der Teleostier erklárt wurde. Dieser Forscher fand

nilmlich tiber den zwei massiven Theilen des Vorderhirns, die bisher

alkn íur Hemisphaeren gehalten wurden, eine membranose Decke,

die er als ein membranoses, zu jenen massiven Theilen, den Corpora

striata des Vorderhirns nach seiner Deutung, gehorendes Pallium be-

zeichnete. Den Raum zwischen den beiden Corpora striata und dem

) Rabl-Ruckijaku. „Das Grossliini der Kuocheuliyclie uud seiiie Auliaugs-

gebilde." Arch. f. Auat. u. Tliysiol. 1SS4.

Mathemaliscli-nalurwisseiischaflliclic Classc. 1895. 1
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2 XXXIII. F. K. Studnika:

vermeiiitlichen Palliiim nannte er clen Ventriculus commimis des

Vorderhiras ; die lateralen Ráume zwischen je einem Corpus striatum

und dem Pallium mussten dann mit den Lateralventrikeln homologi-

sirt werden.

Diese Theorie, deren Inlialt wir in groben Umrissen soeben an-

gegeben liaben, wurde allgemein anerkannt, und es wurde spáter im

Sinne derselben auch das dem Teleostiergehirne selir álmliclie Ga- j

noidengehirn gedeutet. ~
*'

Im Jahre 1888 wurde endlicli der Versuch gemacht, die Geltung

jener Theorie auch noch auf das bislier eher mit dem Ampliibien-

hirne verglicliene Cyclostomengehirn zu erweitern (Edinger's'0 Deu-

tung des Gehirns von Ammocoetes).

Wáhrend bisher das Teleostier- resp. Ganoidengehirn nur auf

Grundlage von Vergleichen mit dem Selacliier- oder dem Reptilien-

geliirne gedeutet wurde (Rabl-Riickhard u. a.) und wáhrend man zu-

letzt das Cyclostomengehirn durch Vergleiche mit dem der Teleostier

zu verstehen lernen wollte (Edinger), versuchte ich einen andern, in

der neuesten Zeit fast vergessenen Weg.

Nachdem ich mich mit dem Baue und der Entwickelung des

Cyclostomenvorderhirns (Petromyzon) bekannt gemacht hatte, erkannte

ich durch das Vergleichen desselben mit Gehirnen náchststehender

Gruppen, deren Deutung aber eine unzweifelhafte ist (den Selachiern,

Amphibien und Dipnoern), dass die áltere Deutung des Cyclostomen-

vorderhirns, wie sie z. B. in der Monographie Ahlborns vertreten

wird, die allein richtige. sein muss. Das vermuthliche membranose

Pallium der Cyclostomen (Edinger) erwies sich als der Tla chori-

oidea Ventr. III. homolog. d

Nachdem mir so die Morphologie des Vorderhirns der Cyclo- "

stomen klar geworden, versuchte ich die Beziehungen desselben zu

dem Ganoidengehirne zu bestimmen. Es gelang mir da die Homologie

einzelner Theile zu erkennen, was fiir das membranose Pallium keines-

falls zu giinstigen Ptesultaten fiihrte. Die Ptesultate dieser Unter-

suchungen werden noch durch embryologische Untersuchungen an

Teleostiergehirne, bekanntlich einem nur weiter entwickelten Ga-

noidengehirne, bestátigt. Ich gieng, kurz gesagt, bei meinen Ver-

gleichen einen umgekehrten Weg als es der bisher meist angewendete

ist. Die hauptsáchlichsten Resultate, zu denen ich gekommen, sind

in jener citirten Mitteilung enthalten.

'') MuiNOKii. Uutersucli. íibcr die vergleicli. Auatomic des (jebirus. I. Das

Yordcrliiru. Abliaiuli. d. Senckb. Ges. d. Wiss. 1888.
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Anatomie des Vorderhirns der Cranioten, 3

Einen Beitrag zii meiner Tlieorie enthielt noch mein Aufsatz

iiber die Existenz eines Cortex iii der Hemispliaere des Cyclostomen-

geliirns,^) der in den „Verhandlungen der anatomischen Gesellschaft"

1894 erscliien.

So viel von meinen „vorláufigen Mitteilungen" ; iiur muss icli

noch einige Worte iiber die Polemik, die nach ihrem Erscheinen

entstand, beifiigen.

Der erste polemische Aufsatz erschien in No. 15. des Anatom.

Anzeigers Bd. IX. von Prof. R. Bubckhardt. Meine Antwort darauf

ist im Nro. 22. derselben Zeitschrift abgedruckt ; einige weitereThat-

sachen, die H. Bueckhardt's Angriffe als nichtbegriindete erscheinen

lassen, sind in meiner Abhandlung liber die Paraphyse (I. 15.) ent-

halten; auf einen seiner Vorwiirfe, der meine Vergieiche der Cyclo-

stomen und Dipnoer betriíft, wird endlich auch in dieser Arbeit (Pag.

24.) die Antwort ertheilt.

Eine ausfiihrlichere Polemik aus der Feder des Berliner Neuro-

logen Prof. Rabl-Ruckhard wurde im Anatomischen Anzeiger No. 17.

Bd. IX."*) veroífentlicht. Von meiner Seite vertheidigte ich meinen

Standpunkt im Nro. 3, 4. derselben Zeitschrift, wo ich einige Miss-

verstíindnisse, um die es sich da handelte, zu beseitigen versuchte.

Auf die letzten Worte meiner Gegner zu antworten erachtete

ich nicht als nothig, da nichts darin enthalten war, was zur Klárung

der Frage von der Deutung des Fischgehirns beizutragen im Stande ware.

In der vorliegenden Arbeit iibergebe ich der Óífentlichkeit die

erste Abtheilung meiner Arbeit iiber die Morphologie des Vorderhirns,

die sich nur mit dem Gehirne der Cyclostomen und dessen Deutung

auf Grundlage von Vergleichen mit bereits gut gedeuteten Gehirnen

bescháftigt. Die zweite Abtheilung wird iiber das Gehirn der Ganoiden

und Teleostier handeln, sowie auch einige Nachtráge zur ersten Ab-

theilung nebst allgemeinen Betrachtungen enthalten.

I. Zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte des Vorder-

hirns von Petromyzon.

A. Anatomie.

Litteratur (I.)

1. 1839. JoH. MoLLEK. Vergleichende Anatomie der Myxinoiden. III.

Neurologie. Abhandl. d. Akad. Berlin aus dem Jahre 1839.

Litteratiu'verz. I. 13. — *) Rabl-Kuckuauu. „Das Vorderliiru der Crauioteii".

1*
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4 XXXIII. F. K. Studnika:

Pag. 199. Die erste brauchbare Beschreibung und Abbildimg

(diese in Abhandl. aus dem Jalire 1837. Taf. IIL, Fig. 3 bis

5.) des Gehirns Yon Petromyzon.

2. 1873. Langerhans Paul. Untersucliungen uber Petromyzon Planeri

»Ber. iiber Verhandl. d. natiirf. Ges. zu Freiburg in B.

Zeichnet Taf. 8, Fig. 1, 2. einen Lángsschnitt und einen

Querschnitt durch das Vorderhirn, an dem die Verháltnisse

der Lateralventrikel dargestellt sind. Beschreibung auf

Pag. 82.

3. 1880. WiEDERSHEiM R. Das Gehirn von Ammocoetes und Petro-

myzon. Jena. Zeitschr. Abbildungen und Beschreibung ma-

kroskop. Verháltnisse. Taf. I, Fig. 3—6.

4. 1883. Ahlborn F. Untersuchungen iiber das Gehirn der Petro-

myzonten. Zeitschr. f. w. Zool. Eine ausfiihrliche Mono-

graphie des Petromyzontengehirns.

5. 1888. Edinger L. Untersuchungen liber die vergleichende Ana-

tomie des Gehirns. I. Vorderhirn. Abhandl. d. Senckenb.

Ges. Bd. XV. Deutet das Gehirn von Ammocoetes im Sinne

der Theorie von membranósem Pallium. [Pag. 94., Taf. II.

Fig. 1, 3].

6. 1888. WiBDERSHBíM R. Gruudrlss dor vergleichenden Anatomie der

Wirbelthiere. Jena. G. Fischer. Hat sich der Deutung

Edingers angeschlossen. [Pag. 149, Fig. 141].

7. 1890. Gaskell W. H. On the Origin. of Vertebrates from a Cru-

staceanlike Ancestor. Quart. Journ. M, Se. XXXI. Zeichnet

ein Ammocoetesgehirn in der Ansicht von oben (PÍ. XXV.,

Fig. 1.) und einen Horizontalschnitt durch ein áhnliches

Gehirn (Fig. 6.).

8. 1893. C. VoGT et E. Yung. Traité anatomie comparée pratique.

17. Livraison. Paris, C. Reinwald & Co. Giebt eine Be-

schreibung und Abbildungen des Petromyzontengehirns,

dessen Vorderhirn er im Sinne Ahlborns deutet. [Fig. 171,

172, 180, 182.]

9. 1893. Gage Susakne Phelps. The Brain of Diemyctylus viridescens.

The Wilder Quart. Cent. Book. Ithaca N. Y. Bildet Pí.

VIII., Fig. 104—106. Quersclmitte durch das Vorderhirn

von Petromyzon, die sie im Sinne Ahlborns deutet. .

10. 1893. Stui>nióka F. K. Sur les organes pariétaux de Petromyzon

Planeri. Sitzb. d. bohm. Ges. d. Wiss. Auf PÍ. II., Fig. l
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bis 9 aus der oberen Partie des Vorderliirns; PÍ. L, Fig.

8. Tlieil eiiies Langssclinittes.

11. 1894. KuPFPER C. v. Studieu zur vergl. Entwickelmigsgeschichte

des Kopfes der Kranioten. II. Ammocoetes, Miinchen.

Zeichnet auf Taf. V., Fig. 8. einen medianen Langsschnitt

durch das Gehirn von einem Ammocoetes.

12. 1894. Studnika F. K. Zur Losuug einiger Fragen in der Mor-

phol. d. Vorderhirns. Anat. Anz. IX. Vorlaufige Mitteilung

zu dieser Arbeit.

13. 1894. — Zur Geschichte des Cortex cerebri. Verliandl. d. Anat.

. Gesellscliaft. In der Hemispliaere von Petromyzon wird eine

dem Cortex cerebri hoherer Thiere áhnliche Schiclite von

Nervenzellen aufgefunden.

14. 1894. — Bemerkungen zu Rabl-Riickliars Aufsatze „Das Vorder-

liirn der Cranioten". Anat. Anz. IX. Die vordere obere

Commissur des Petromyzontengehirns wird als Corpus cal-

losum gedeutet.

15. 1895. — Zur Anatomie der sog. Parapliyse des Wirbelthiergeliirns.

Sitzb. d. bolím. Ges. d. Wiss. Naliere Besclireibung der

Decke des Vorderhirns.

Materiál.

Eine Reihe von in verschiedenen Richtungen gefiihrten Schnitt-

serien durch in verschiedenen Stadien der Entwickelung sich befin-

dende Gehirne von Ammocoeten und von entwickelten Thieren. Alles

von Petromyzon Planeri.

Zur Conservirung wurde meist Chrom, sonst Sublimat, Liq.

Flemmingi, Acid. nitric. 4% angewandt. Zum Studium der feineren

histologischen Verhaltnisse wurden die Gehirne junger, etwa 1 dm.

langeu Ammocoeten nach der Golgischen Methode in der Modification

von Ramon y Cajal behandelt, und dann entweder ohne jede Ein-

giessung aus freier Hand geschnitten, oder schnell in Celloidin ein-

gegossen und mittelst eines Mikrotomes geschnitten.

Besclireibímg des anatomischeii Baiies iin Allgemeineii.

Der anatomische Bau des Gehirns von Petromyzon in seineni

entwickelten Zustande wurde besonders durch die Monographie Ahl-

borns aus dem Jahre 1883 bekannt gemacht. Ausserdem haben sich,
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6 XXXIII. F. K. Studnika:

wie aus dem Litteraturverzeichnis ersichtlich ist, eine Reihe von

Arbeiten mit einzelnen Tlieilen desselbeii bescliaftigt. Es ist dalier

nach allen diesen Arbeiten nur wenig neues an seinem Baue zu finden

moglich ; docli dies ist aber nicht ausschliesslich unsere Aufgabe. Wir
wollen uns in erster Reihe mit der Deutiing des betreífenden Gehirns

beschaftigen und werden daher die Aufmerksamkeit des Lesers auch

auf bereits bekannte Sachen wenden, wenn dieselben fr den betreí-

fenden Zweck irgend eine Bedeutung haben:

Bei der folgenden Beschreibung wird vorláufig schon die Nomen-

klatur im Sinne der von uns angenommenen Deutung angewendet;

dieselbe sowie die Nomenklatur zu rechtfertigen, wird die Aufgabe

der folgenden Capitel sein. Was die einzelnen Namen betrifft, die wir

fiir die Benennung der Gehirntheile anwenden werden, so werden wir

uns im Ganzen an die von der anatomischen Gesellschaft angenom-

mene Nomenklatur anschliessen, obzwar die amerikanische von Wilder

vorgeschlagene Nomenklatur mit ihren kurzen deutlicheren Namen
in manchen Beziehungen viel bequemer ist als die conservative euro-

paeische. Nur damit sich diese Arbeit von den vorláufigen Mit-

teilungen zu ihr nicht zu sehr unterscheide, wurde diese letztere

Nomenklatur mit wenigen Modifikationen beibehalten.

Den allgemeinen Charakter des Gehirns von Petromyzon, spe-

ciell von Petromyzon Planeri, sieht man auf der Fig. 1. Taf. I. Am
Vordertheile des ziemlich kurzen Diencephalon, gegen dieses durch

eine tiefe Furche begrenzt, sitzt das mehr in die Breite als in die

Lange gezogene (secundaere) Vorderhirn, Telencephalon. Es besteht

aus zwei massiven paarigen Theilen, den Hemisphaerenhirnen (Hm.),

deren jedeš aus einer hinteren Abtheilung der eigentlichen Hemi-

sphaere (H.) und dem vorderen Bulbus olfactorius (B.) besteht;

beide diese Abtheilungen des Hemisphaerenhirns sind gegen einander

durch eine seichte Einschniirung begrenzt. Zwischen diesen massiven

Theilen des Vorderhirns liegt das vordere Ende des Ventriculus III.

der lateral von ihnen, oben, vorne und unten von membranosen, oder

wenigstens sehr diinnen "Wanden, in denen die beide Massen ver-

bindenden Commissuren verlaufen, begrenzt ist. Auf der Fig. 1. ist

von der oberen diinnen Wand des Ventr. III. nur die sog. Tla cho-

rioidea Ventr. III. (T. ch. III.) mit der Paraphyse (Pf.) und dem

anliegenden Pinealorgane (P.) sichtbar.

In den besprochenen mittleren Ventrikel des Vorderhirns mfmden

von beidcn Seiten her die Lateralventrikel (Paracoele) der massiven

Theile (der Hemisphaerenhirne). Diese ganze Gegend des Ventr. III.
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ist der Gegend des sogenannten Foramen Monroi homolog ; wir werden

sie nach der kiirzen Benennung Wilders weiterliin „Aula" neuneii.

Die Form der Lateralventrikel ist aucli in Fig. 1. zu selien,

besser jedocb in Fig. 3. oder an Tafel 11. Fig. 1. proximal an

ihrer Miindung in den Ventr. III. (Aula) ist der Lateralven-

trikel einfacli (Vlc), distal spaltet sich ein jeder in zwei Theile, der

vordere (Via.) geht in den Bulbus olfactorius binein, sein vorderes

Ende ist also eine wirklicbe „Rbinocoele", wiibrend das bintere (Vlp.)

in die eigentlicbe Hemispbaere reicht. Wir bezeicbnen das bintere als

„cornu posterius ventriculi lateralis", es mit demselben Gebilde an-

derer Gebirne bomologisierend, wie davon spáter die Rede sein wird

;

das vordere Ende nennen wir „cornu anterius ventriculi lateralis".

Man wiirde meinen, dass man das vordere aucb direkt als eine Rbino-

coele bezeicbnen konnte ; aus weiter zu besprecbenden Griinden ist

es jedocb nicbt moglicb.

Was die naberen Verbáltnisse beider Horner der Ventrikel be-

triíft, so kann bier nur nocb bemerkt werden, dass das Lumen des

vorderen weiter, das bintere dagegen immer langer ist. [Taf. I., Fig.

1., 3., II., 1., V., 1.; zu vergieicben sind da aucb die Fig. 8., 9.,

Taf. I.].

Das Lumen des Seitenventrikels ist sebr verscbieden gestaltet,

mancbmal sebr weit, wobei aucb die Communication mit der Aula

weit ist, ein anderesmal wieder sebr eng, wobei jedocb die distalen

Enden der Ventrikel immer breiter bleiben. In einigen Fállen bab
icb secundaere Ausstúlpungen aus den Lateralventrikeln in die Masse

des Gebirns beobacbten konnen, so einmal an der Bifurcationsstelle

beider Horner. In der Fig. 6. Taf. I. zeicbne icb eine andere abnor-

male Tbeilung des Seitenventrikels. Unterschiede in der Form der

Seitenventrikel zwiscben dem Gebirne von Ammocoetes und Petro-

myzon gibt es nicbt.

Die Verbáltnisse der membranosen Wánde des Ventriculus III,

Ijesonders der Decke des Vorderbirnantbeils desselben — der Aula, —
wurden scbon mebrmals bescbrieben ; wir werden sie desbalb nur

flucbtig bei der Bescbreibuug eines Sagittalscbnittes durcb das Gebirn

beriibren.

Fig. 1. Taf. IV. zeigt ein solcbes von einem jungen etwa 1 dm.

langen Ammocoetes, auf dem scbon alle Tbeile, die ein entwickeltes

Gebirn besitzt, sicb entwickelt bahen. Riickwárts oben heginnend sehen

wir da zuerst die Tla chorioidea Ventr. IV, (T. ch. IV.), dann eine

leistenformige Einstiilpung der oberen Wand (Cb,), aus der sicb
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spiiter durch Einlagerung von Commissurenfasern clas Cerebellum

bildet; weiter folgt die Tla clioiioidea des Mittelhirns (Tclim.), dic

sich bei Petromyzon bis zur Erreicliung des entwickelten Zustandes

erhaltet. Die jetzt folgende Commissura posterior (Cp.) bildet die

vordere Grenze des Mittelhirns; ihr folgt der Recessus infrapinealis

(Ri.), die verschmolzenen Ganglia habenulae (Gh.) mit der sie durch-

laufenden Commissura superior (Cs.). Die Tla chorioidea Ventr. III.

(Tch. III.), die Paraphyse (Pf.), die als die vorigen ein wenig dickere

Lamina supraneuroporica (Ls.), der bei Ammocoetes selten sichtbare

Lobus olfactorius impar (Lo ?), die Lamina terminalis (Lt.) die starke

Commissura anterior (Ca.), der noch einfache Recessus opticus (Ro.),

das Chiasma (Ch.) und endiich die Gegend des Infundibulum (J.) sind

die einzelnen Theile der medianen Wánde des Gehirns an seinem

vordersten Ende.

Der Theil des auf dem Lángsschnitte gezeichneten mittleren

Ventrikels, der nach hinten etwa von der Paraphyse oben und dem

Chiasma (resp. Recessus opticus) unten begrenzt ist (A.), entspricht

der Gegend des Foramen Monroi (der Aula).

Ein áhnlicher Schnitt durch ein ganz entwickeltes Gehirn wiirde

sich von dem gezeichneten nur durch die sehr entwickelte Paraphyse

(vergl. 15. Pag. 7. Fig. a.), die im Verhaltnisse zu den Tla chorioidea

manchmal noch dickeren vorderen Laminae, durch das Vorhandensein

einer neuen Commissur oberhalb der Commissura anterior an der

Lamina terminalis — eines Corpus callosum — und durch die im

entwickelten Gehirne relativ zu anderen Commissuren sehr kleine und

unbedeutende Commissura anterior unterscheiden. Der Recessus opti-

cus erscheint in dem entwickelten Gehirne sackformig nach aussen

ausgestiilpt.

Die Verhaltnisse der massiven Theile, der Hemisphaeren und der

Bulbi, und ihre Verbindung mit den Membranen konnen wir nur an

Querschnitten studieren. Horizontalschnitte, wie z. B. Fig. 3. 4, Taf.

L, Fig. 1, Taf. II. oder laterale Sagittalschnitte wie Fig. 8, Taf. I.,

konnen wir dabei in Vergleich ziehen.

An einer Série von Querschnitten durch ein Gehirn von einem

jungen Ammocoetes von etwa 1 dm. Lange, von der wir an der Taf.

II. in den Fig. 2—7 einige Schnitte darstellen, finden wir, wenn wir

sie von der nasalen Seite her durchmustern, zuerst vorne die Quer-

schnitte der beiden kurzen Olfactorii. Auf einem weiteren Schnitte

finden wir, wie die Olfactorii in den auf dem Quersclmitte ganz rundcn

Bulbus einstrahlen, und zwar an seiner medianen Seite ; wahrend sonst
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die Olfactorii bei den Fisclien an der ganzen vorderen Fliiche, bei

den Amphibien elier an der lateralen Seite in denselben einzutreten

pflegen. (Vergl. Taf. I. Fig. 3. mit Fig. 2.)

Fig. 2. Taf. 11. der gezeichneten Série zeigt uns einen Schnitt

durch die mittlere Partie der Bulbi olfactorii (B.), wobei wir in diesen

sclion die vordersten Enden der Lateralventrikel — die Rhinocoelen

(Re.) — finden ; aucli sind da die beiden Bulbi schon durch die vor-

deren Laminae (L.) verbunden und ist zwischen ihnen der Ventri-

culus IIL zu sehen.

Fig. 3. zeigt einen Schnitt durch den grossten Durchmesser der

„Aula"; die lateralen massiven Theile, die wir hier sehen, sind nicht

mehr die Bulbi, sondern die vordersten Theile der eigentlichen

Hemisphaere, das Lumen in ihnen (Vlc.) ist der proximale gemein-

schaftliche Theil der Lateralventrikel. An jeder Hemisphaere ist ihre

dickere untere Wand (St.) wahrscheinlich mit dem Corpus striatum,

ihre obere (Pa.) dagegen mit dem Pallium zu homologisieren. Es ist

hier nothig auf jene Stelle der Gehirnwand aufmerksam zu machen,

wo der Piand des Palliums in die dtinne, noch nicht gefaltete Tla
chorioidea des Ventrikels bergeht (F.); hier finden wir schon die-

jenige Leiste angedeutet, die wir spater bei dem Gehirne eines er-

wachsenen Ammocoetes oder Petromyzon unter dem Namen „Fornix"

kennen lernen werden. Auch auf den unteren Abschnitt (U.) unten

an der Hemisphaere, der jener Fornixleiste ahnlich ist, machen wir

schon hier aufmerksam,

Fig. 4. zeigt einen Schnitt weiter nach hinten. Die Lateralven-

trikel sind hier nahé dem Anfange der Cornua posteriora getroífen

und sind hier auch viel enger als an dem fríiheren Schnitte. Die

untere diinne Wand und die unteren Abschnitte (untere Leisten?)

sind gleichmássig dick; denn der Schnitt hat unten die Commissura

anterior (Ca.) getroffen. Der Fornix (F.) ist hiebei wie an dem vorigen

Schnitte entwickelt. Die Tla des Ventr. IIL (Tch. III.) ist hier von

einem grosseren Umfange; auch ist hier an ihr bereits das vordere

Ende des rechten grosseren Ganglion habenulae (Ghd.) zu sehen.

In der Fig. 5 sind nur die Cornua posteriora der Seitenventrikel

(Vlp.) durchgeschnitten ; unten sehen wir noch die Commissura ante-

rior (Ca.), oben sind die Fornixleisten (F.) stark entwickelt, an der

Tla chorioidea (Tch. III.) sind schon die vorderen Enden beider

Ganglien habenulae zu sehen. In der Hemisphaerenwand finden wir

jetzt etwas, was an den friiheren zwei Schnitten nicht so deutlich zu

sehen war: die Kerne der Nervenzellen bilden hier námlich eine von
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der centralen grauen Schichte deutlich abgetrennte Formation (C),,

welche ich (13.) als etwas dem Cortex cerebri der lioheren Thiere

ílhnliches anselie.

Das Gebilde, welches wir in der Mg. 6. in der Mitte zwisclien

den durcligesclinittenen liinteren Enden der Hemisphaeren finden, ist

sclion grosstentheils das Zwisclienhirn (D.) Oben finden wir da die

zusammen ein Ganzes bildenden Ganglia habenulae (Gh.) mit der

dicken Commissura superior (Cs.), deren Fasern wir deutlich in die

Masse der Hemisphaere einstralilen selien, (Csb.) Unten an dem ^

Sclinitte ist der diinnwandige Recessus opticus (Ro.) dessen Wand in

die unteren Leisten (U.) der Hemisphaere iibergeht, durchgeschnitten.

Aus einem Vergleiche mit Fig. 5. erkennen wir, dass sowie der

Fornix oben, auch der untere Abschnitt unter der Hemisphaere in

die lateralen Massen des Zwischenhirns iibergehen.

Tn der Fig. 7 sehen wir an den Seiten die hintersten Spitzen

der Hemisphaeren (H.), in der Mitte vdeder das Zwischenhirn. Die

Commissura superior (Cs.) sendet hier, in ihrer hinteren Partie, ihre :

Nervenfasern an beiden Seiten des Zwischenhirns nach unten (Csd.).

In wie weit das Gehirn eines erwachsenen Ammocoetes oder :

eines ganz entwickelten Petromyzon von dem eben beschriebenen eines
'

jungen Ammocoetes sich nnterscheidet, erkennt man z. B. aus dem

Vergleiche unserer Abbildungen des jungen Gehirns mit Ahlborns Fi-

guren 31—35, Taf. XV. und Fig. 42 Taf. XVI. ^

Wir wollen von den Charakteren des entwickelten Gehirns nur

einige hier hervorheben:

1. Die Fornixleiste [F. Vergi. Fig. 5 6, Taf. I., Fig. 6, Taf. IIL,

Fig. 2, Taf. V.; Ahlborns (4.) Fig. 3, Taf. XEL, Fig. 33—35, Taf.

XV.; unsere (9.) Fig. 2—9, PÍ. II., unsere (12) Fig. 1.].

An der oben beschriebenen Série erscheint sie nur als eine

kleine, den inneren oberen Rand des Palliums begrénzende Leiste

entwickelr; mehr entwickelt zeigt sie Fig. 6 Taf. III. Wáhrend der

weiteren Entwickelung des Gehirns wáchst diese Leiste in die Breite

und hat dann die Form, wie sie die oben citirten Abbildungen zeigen. '

Nach hinten geht sie, wie schon gesagt, in die Seitenmassen des Zwischen-

hirns ausserhalb der Ganglia habenulae iiber, vorne verliert sie sich in

einem entwickelten Gehirne nicht an der Lamina supraneuroporica,

wié dies áhnlich bei der jungen Larv der Fall war, sondern das vor-

dere Ende der jetzt breiten Fornixleiste endet plotzlich scharf ab-

fallond an der Basis resp. den Seitenwiinden der Paraphyse. Die

Fornixleisten beider Seiten sind an ihrem vorderen Ende, wie diés
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(lie Fig. 5, Taf. I. zeigt, durch ein ganz unbedeutencles Biindel vou

Commissurenfasern verbundeii.

2. Die Tla cliorioidea des Ventriculus III. An einem jungen

Gehiriie verbindet die Decke des Ventriculus III. direct die beiden

Pallien der Hemisphaeren, an einem entwickelten Gehirne geht die

Tla jedocli von einer Fornixleiste zu der anderen und fiillt, in

Falten gelegt, die Raume zwischen den Parietalorganen und den He-

misphaeren aus. Die Entwicklung der sogenannten Paraphyse auf dem

vordersten Ende dieser Tla sowie die naheren Homologien derselben

besprachen wir an einer anderen Stelle (15).

3. Die Lamina supraneiiroporica und terminalis, die „vorderen

Laminae", wie wir sie der Kiirze wegen nennen, — denn von einander

sie zu unterscheiden, ist an einem entwickelten Gehirne unmoglich —
erreichen manchmal eine enorme, wahrscheinlich duích die durch-

laufenden Fasern des bei den jungen Thieren fehlenden Corpus cal-

losum bedingte, Dicke. Sie sind manchmal nur wenig diinner als die

angrenzenden Pallien der Hemisphaeren, so dass ein Querschnitt durch

diese Gegend des Gehirns [Taf. L, Fig. 5; vergi. auch Taf. L, Fig.

11. meiner vorláuíigen Mitteilung] ganz an einen Schnitt durch ein

Selachiergehirn, das bekanntlich normál verdickte vordere Laminae be-

sitzt (mit seltenen Ausnahmen, Notidaniden z. B.), erinnert.

4. Das Corpus callosum.

5. Die Form des Becessus opticus. Sein Wand tritt, wie z. B.

in uuserer Fig. 1., Taf. IV. (Ro.) dargestellt ist, bei einem jungen

Thiere aus dem Umrisse des Gehirns nicht hervor, ist im entwickelten

Zustande sackformig nach aussen ausgestiilpt, und ihre auffaílend

dúnnen Wánde haben den Charakter einer Tla chorioidea, Náhere Ver-

hiiltnisse dieser Ausstiilpung zeigen die Fig. 5—7., Taf. I. Besonders

Fig. 5. zeigt die zwei paarigen Ausstiílpungen, die von dem membra-

nosen Sacke des Recessus nach vorne sich wenden.

Uebersiclit der Fasernsysteme des Vorderhirns.

1. Nervus olfactorius.

2. Das Chiasma nn. opticorum. Das sehr friih sich anlegende

Chiasma bildet einen maclitigen, weit in das Lumen des Ventriculus

III. ehiragenden Wulst. Scine Fasern ziehen dann an der áusseren

Seite des Zwischenhirns schief nach oben zu dera Mittelhirn.
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i
3. Commissura anterior. Entwickelt sicli bedeutend spater als

das Chiasma [Taf. IV., Fig. 2.] ; den Hohepunkt ihrer Entwickelung

erreicht sie bei jungen Ammocoeten [Taf. IV., Fig. 1. (Ca.). An einein

áltereii Gehirne finden wir sie relativ zu anderen Theilen des Geliirns

sehr klein, an ganz entwickelten Gehirnen der Petromyzonten ist sie

manchmal kaum zu finden. Sie verbindet die unteren Tlieile der He-

misphaeren (und die Bulbi?)

4. Das Corpus callosum [Commissura anterior Ahlborns]. Ein

Fasersystem, das sich mit nichts anderem als dem Corpus callosum

anderer Gehirne vergleichen liisst, befindet sich oberhalb der Commis-

sura anterior mehr oder weniger von dieser entfernt an der Lamina

terminalis (vergl. 9. PÍ. I. Fig. 8.). Es erscheint zuerst an mittel-

grossen Ammocoeten, im entwickelten Gehirne erreicht es den

hochsten Grád seiner Entwickelung, wahrend gerade da die Commis-

sura anterior sehr unbedeutend ist. Es verbindet die Pallien beider

Hemisphaeren [Taf. L, Fig. 4, 5, Taf. V., Fig. 3, Cal.].

5. Die Faserung des Fornix der Petromyzonten. Diese Faserung,

die ich derzeit mit keiner Faserung hoherer Gehirne mit Sicherheit

zu homologisiren wage, ist uns nur einigemal zu beobachten gelungen.

Sie scheint in irgend einem Verhaltniss zu der Vorderhirnfaserung

von der Commissura superior zu stehen [Taf. IV., Fig. 5 Ff.). Vorne

verbinden sich beide diese in der dicken Fornixleiste von hinten nach

vorne verlaufenden Faserungen durch eine

6. Die commissur der Fornixfaserung [Taf. I., Fig. 5, Ff.].

7. Commissura superior (Comm. tenuissima Ahlborns). Geht

durch beide Ganglia habenulae hindurch, einzelne Theile derselben

begeben sich zu verschiedenen Theilen des Vorderhirns. Die Ver-

haltnisse wahrend ihres Verlaufes durch die Ganglia habenulae sind

komplicirt durch das Hinzutreten von Fasern aus diesen, und wiirden

verdienen auf einer anderen Stelle ausfhrlich behandelt zu werden.

[Cs. Taf. IL, Fig. 6, 7. Taf. IV., Fig. 1—4].

8. Die Vorderhirn- (Hemisphaeren-) Faserung der Commissura

superior (vordere Abtheilung der Taenia thalami Ahlborns) geht von

der Commissura nach unten vorne (Taf. IV., Fig. 5.) und biegt in den

hinteren Theil der Hemisphaere hinein [Taf. V., Fig. 1. Csh.). Wir

konnten daselbst ihre Fasern auf einem gelungenen Golgischen Prae- i

parate bis weit zu der Peripherie der Hemisphaere verfolgon ' [Taf.
'

V., Fig. 5, Csh.]. Eine Verbindung mit den dort sich bclhideudon

Ganglienzellen zu beobachten ist mir nicht gelungen.
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9. Zívisclienlrirnfasern der Commissura superior (Taenia thalami

Ahlborns). Die Nervenfasern dieser Faserung gehen von der Commis-

sura superior gemeinscliaftlicli mit den vorigen nach unten und en-

digen an dem Uebergange des Zwischenhirns (des Tlialamus opticus)

in die Hemisphaere in, walirsclieinlicli dem centralen Holilengrau ge-

horenden, Gangiienzellen ; aus diesen gelien dann direct nach hinten

(in die Oblongata?) starke Nervenfasern [Taf. V., Fig. 6.].

10. Bas Meynersche Biindel gehort schon ganz der hinteren

Partie des Gehirns und wm-de schon von Ahlborn beschrieben; es

geht von dem Ganglion habenulae nach hinten zu dem Ganglion inter-

pedimculare [Taf. IV., Fig. 5. Mb.].

11. Dashasdle Vorderhirnbiindel. Wm'de von Edinger[5. Pag.

94.] beschrieben. Die Fasern desselben sind zu keinem dichten Biindel

verbunden, wie die der anderen Systéme. Es verbindet wahrscheinlich

die unteren Partien des Vorderhirns mit der Oblongata.

Ausser diesen Systemen existieren vielleicht noch andere, wie

ich aus den Befunden an den Golgischen Praeparaten schliessen kann;

so zeichne ich z. B. an der Taf. V., Fig. 4 Nervenfasern, welche die

Hemisphaere mit dem Theile des Vorderhirns unterhalb dieser (der

unteren Leiste) verbinden u. s. w.

Ziir Histologie des Petromyzontengeliiriis.

Was die feinere Histologie des Petromyzontenvorderhirns be-

trifft, so wollen wir hier nur einige Fragmente zu einer solchen liefern,

eigentlich nur zu einer solchen der Hemisphaeren, da ich hier von

dem Baue des Bulbus olfactorius, den ich nach meinen Praeparaten

noch nicht gentigend verstehen kann, nicht reden will.

Die innere Bekleidung der Wáncle des Vorderhirns ist wie

anderswo durch cylinderformige Ependymzellen gebildet, die ihre

fadenformigen Fortsatze bis an die aussere Periferie der Wánde senden,

wo sie knopfformig endigen. Ich fand an den Golgischen Praeparaten

diese Fortsatze jener Zellen áusserst dicht in dem Zwischenhirn,

weniger schon in der Hemisphaerenwand ; in dem Bulbus ist es mir

dagegen nicht gelungen sie zu finden [vergl. Taf. V., Fig. 1, 2 Ep.].

Nach aussen von dieser Schichte der Ependymzellen bilden die

Wand des Vorderhirns die Zellen des sog. centralen Holilengrau, das

an verschiedenen Stellen derselben eine verschiedene Dicke erreicht

[vergl. z. B.: Taf. IL, Fig. 3— 7. Die Forni der Zellen des centralen

Hohlengrau in der Gegend des Zwischenhirns zeigt Fig. 13. Taf. V.]
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In den áusseren Schichten der Wand liegen die Nervenzellen entweder

zerstreut ohne jede Ordnung, oder zu besonderen schárfer begrenzten

Formationen zusammengestellt. Als solche Formationen kann icli erstens

eine unten an der Hemisphaerenwand von dem centralen Hohlengrau ab-

steliende Schichte von dichten Nervenzellen bezeichnen [Taf. I., Fig.

6x; auf Taf. V. Fig. 2x sind einige Zellen dieser Schichte mit Golgi

gefárbt] und zweitens die schon einmal besprochene Gehirnrinde in

dem Pallium der Hemisphaere.

Die Gehirnrinde in dem Pallium verdient eine besondere Be-

achtung.

leh bezeichnete als ein Homologon (oder Analogon?) der Ge-

hirnrinde hoherer Wirbelthiere eine Schichte von in kleinere Gruppen

geordneten, mit einem grosseren Kerne versehener Ganglienzellen,

die sich in dem Pallium der Hemisphaere, besonders aber in dem

hinteren Theile desselben befinden. leh fand diese primitive Gehirn-

rinde schon in ganz jungen Ammocoeten [Taf. II., Fig. 4—7e, Taf.

IV., Fig. 6, C] und von da in allen Stadien der Entwickelung, maneh-

mal mehr, ein andersmal weniger deutlich entwickelt [13. Fig. 1.; S.

P. Gage 9. PÍ. VIIL, Fig. 106; Vggt-Yu^^g 8. Pag. 427, Fig. 180.].

Nur selten sind die Zellen scheinbar ohne jede Ordnung in der He-

misphaerenwand gelagert.

An Praeparaten, die nach der Golgisehen Methode behandelt

waren [Taf, V., Fig. 1—6], fand ich in dera Pallium ausser grosseren

spindelformigen Zellen, deren Ausláufer mit der Wand des Ventrikels

mehr oder weniger parallel verliefen [Taf. V., Fig. 2] und ganz kleinen

kugelformigen Nervenzellen [Fig. 1.], auch versehiedene reich verzweigte

Ganglienzellen, von denen die meisten einen Nervenfortsatz gegen das

Centrum der Hemisphaere und mehrere weiter noch sich verzweigende

Dendriten nach der Peripherie sendeten [Taf. V., Fig. 1, 2, 4, 5, 9,

10]. Es liegt der Gedanke nahé, dass diese grossen Zellen der Gol-

gisehen Praeparate, die den Charakter der Pyramidenzellen der Ge-

hirnrinde anderer hiere haben, zu jenen an Pikrokarminpraeparaten

von mir als Cortex bezeichnete Schichte bildenden Kernen gehoren.

(Vergleiche auch unsere Fig. 9, 10, Taf. V. mit Burckhards Fig.

38, Taf. IV., Protopterushirn. Litt. III. 3.).

Es ist interessant, dass in dem Gehirne von Myxine glutinosa

an dcrselben Stelle in den hier ganz massiven, eines Lateralventrikels

entbohrenden Hemisphaeren sich auch eine iihnliche, von der cen-

tralen grauen Substanz durch Schichten von weisser Nervensubstanz
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gesonderte Gehirnrinde befindet, Diese ist aus zwei bis drei Schichten

dichter Nervenzellen gebildet [Taf. IV., Fig. 7 C.].

Hier konnte ich sclion an mit Delafiels Haematoxylin gefárbten

Praeparaten eine máchtige Nervenstrahlung zwischen diesen Zellen-

scliicliten beobachten.

Nach aufwirts in der Wirbeltliierreihe finden wir einen wirk-

liclien Cortex erst bei den Dipnoern; denn von der Bedeutung der

Gehirnrinde der Selachier, die Kohon^) beobachtet hatte, ist heute

noch wenig bekannt. Botazzi^) hat wenigstens die Existenz einer solchen

nicht nachweisen konnen. Bei dem Dipnoer Protopterus wurde Yon Burck-

iiardt"^), (eigentlich schon vor ihm von Fulliquet) in dem Grosshirn-

palliími eine Schichte von kleinen Gruppen von Ganglienzellen ent-

deckt und als eine Gehirnrinde bezeichnet. In dem hinteren Theile

der Hemisphaere unten ist ein Theil dieses Cortex~ machtiger ent-

wickelt und von dem íibrigen deutlich getrennt. B u r c k h a r d t bezeichnet

diesen Theil als Homologon des sog. Ammonscortex. Derselbe For-

scher®) fand auch bei Triton in der hinteren Partie der sonst eines

Cortex entbehrenden Gehirns eine corticale Schichte von Ganglien-

zellen, die er áhnlich deutet. Ausserdem wurde an dem Amphibien-

gehirne noch von Nakagawa^) (bei Spelerpes ruber) eine rudimentaere

Gehirnrinde aufgefunden. Auch Oyarzun^°) fand mit Hilfe der Silber-

methode in dem Pallium des Amphibiengehirns einige Ganglienzellen

mit nach aussen gewendeten Dendriten und einem medián gewendeten

Nervenfortsatz (vergl. seine Fig. 3. Taf. XXI. und unsere Fig. 9, 10,

Taf. V.). An dem Reptiliengehirn sind der gewohnliche und der

Ammonscortex zum erstenmale vollkommen entwickelt und ihre

Deutung unterliegt gar keinem Zweifel. Von Edikgeb^^) wurde gezeigt,

dass der Ammonscortex dieser Thiere mit dem Bulbus olfactorius in

Verbindung steht, dass er ein hoheres Riechcentrum darstellt, das-

=) J. V. EoiioN. „Das Ceutralorgan des Nerveusystems der Selachier".

Deufcsclir. d. Akad. Wien. 1878. Pag. 70, Taf. VI., Fig. 41. (Acantliias vulgaris).

'^) BoTAzzi. „Intorno alla corteccia cerebrale" Róma 1894. (Pag. 251.)

') BuECKHARDT. „Protopterus". Litt. III. 3.

8) BuKCKHTEDT. L. c. Pag. 29. Taf. II., Fig. 12.

^) Nakagawa. „The origin of the cerebral cortex" Journ. of Mori)h. 1890.

") Oyaezun. „Ueber den feiueren Bau des Vorderhirns der Amphibien".

Arch. f. mikr. Anat. 1890.

'') Edinger. „Vergl. Eutw. geschichtliche und anatomische Studieu im Be-

reiche der Gehirnauatomie". 3. „Kiechaijparat und Ammonshoru". Anat. Anzeiger

1893. VIII.
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selbe also, was schon friiher fiir dieselbe Formation an dem Mamma-
liengehirne angenommen wurde.

Wie nocli spater nachgewiesen wird, entspricht fast die ganze

Hemispliaere der Cyclostomen nur der hinteren Partie des Gehirns

hoherer Thiere. In einer áhnlichen Gegend des Eeptiliengehirns be-

findet sich nun der Ammonscortex, von dessen Lage in dem Pallium

uns Edinger [5. Pag. 116,] Folgendes náher berichtet: „Die Ammons-
formation wird charakterisiert durch ihre Lage iiber dem Hemi-

sphaerem-and, durch den ihr anlagernden Fornix und durch den auf

ihn folgenden Plexus chorioideus". Wenn wir daher den Cortex der

Cyclostomen mit irgend einem Theile der Gehirnrinde der Keptilien

vergleichen diirfen, so konnen wir nur an die Ammonsformation

denken, da auf seine Lage in dem Pallium der Cyclostomen die An-

gabe Edingers ganz genau passt. Zum Auftreten der iibrigen Gehirn-

rinde, an die sich andere Funktionen als die eines Riechcentrum

schliessen, wiirde es also bei den Cyclostomen noch nicht kommen.^^)

Die Ammonsformation bildet nun, wie bereits gesagt wurde, ein

hoheres Riechcentrum. Auch das stimmt mit dem Befunde bei den

Cyclostomen iiberein ; die Hemisphaere, die hier nur einen Anhang des

Bulbus olfactorius darstellt, hat hierbei gewiss keine andere Function

als die eines Riechcentrums.

Zu allen diesen Betrachtungen, mit denen wir uns zuletzt be-

scháftigt haben, konnen wir nur noch bemerken, dass sie trotz ihrer

grossen Wahrscheinlichkeit, bevor uns detaillirte histologische Kennt-

nisse dieser Gegend fehlen, nur als hypothetisch betrachtet werden konnen-

B. Embryologisches.

Litteratiir. (11.)

1. 1882. ScoTT W, B. Beitráge zur Entwickelungsgeschichte der Pe-

tromyzonten. Morphol. Jahrb. VIL Beschreibt die Ent-

'^) Herr Proí. Burckhardt sagt iu dem iu den „Verhandl. d. Anatom. Gesell-

scliaft auf der Versammlung in Strassburg 1894" in der Discussion nach meinem

Vortrage uber den Cortex der Cyclostomen abgedruckten Texte Pag. 197, dass

die Gehirnrinde der niederen Fische (der Cyclostomen) sich mit der anderer

Thiere nicht vcrglcicben lasse, weil diese anderen Functionen dient als jene,

welche die Bedeutung eines olactorischen Centrums hat. So etwas babo ich in dem
ganzen Vortrage nicht gesagt, ich fúhrte dort ousdriicklich an, die Geliirnriude

der Cyclostomen, wenn man sich schon wagt sie mit der hoherer Thiere zu ver-

gleichen, lasse sich 7mr mit dem olfactorischen Theile jener Rinde der hohcren

Thiere — der Ammonsíbrniation verfflcichen.
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wickelung des Vorderhirns aus einer vorderen Erweiterung

der Cerebrospinalrohre,

2. 1883. DoHRN A. Studien zur Urgeschiclite des Wirbelthierkorpers.

III. Die Hypopbyse bei Petrom. Planeri. Mitth. d. zool.

Stát. Neapel IX. Zeidmet einige Langsscbnitte durch die

ersten Stadien der Entwickelimg des Gehirns. [Taf. 18.

Fig. 1.—8.].

3. 1887. ScoTT W. B. The Embryology of Petromyzon. Jourii. of

Morph. I. Beschreibt die solide Anlage der Hemisphaere.

4. 1886. Shipley. On some Points in the Development of Petromyzon

fluviatilis. Quart. Journ. M. Se. XXV. Suppl.

5. 1894. KuPFFER C. v. Studien zur vergl. Entwickelungsgeschichte

des Kopfes d. Kranioten. Heft II. Entw. d. Kopfes v. Am-
mocoetes. Beschreibt und zeichnet die Entwickelung des

Gehirns auf Grund von Medianschnitten.

6. 1894. Stodnika. Zur Losung etc. Anatom. Anzeiger. IX. Vorláufige

Mittheilung zu dieser Abhandlung.

Materiál.

Verschiedene friihe Entwickelungsstadien von Petromyzon Pla-

neri, und eine Sammluug von zahlreichen Entwickelungsstadien von

Petromyzon fluviatilis. Alles diese Materiál stammt aus den in den

Jahren 1892 und 1893 in dem Institute fiir Zoologie und verglei-

chende Anatomie des Herrn Prof. Dr. Vejdovsky ausgefiihrten kiinst-

lichen Ziichtungen. Es ist meine Pflicht auf dieser Stelle dem Herrn

Prof. Vejdovsky meinen Dank auszusprechen fiir die iiberaus freundliche

Erlaubnis jenes werthvolle Materiál in seinem Institute zu conserviren.

Zur Conservirung wurden Liq. Flemraingi, Liq. Kleinenberg,

Chromessigsáure u. Sublimat angewendet.

Der Terlauf der Eiitwickelimg.

Wáhrend bekanntlich bei den hoheren Wirbelthieren sich das

Hemisphaerenhirn durch Abschniiren des vorderen Theiles des pri-

mitiven Vorderhirns und durch Theilung desselben in zwei Halften

bildet, geht die Entwickelung desselben bei den Petromyzonten auf

eine Weise vor sich, die obzwar sie von jener der hoheren Thiere

sehr abweichend zu sein scheint, dennoch sich auf diese zuriick-

fiihren lásst, wie unten gezeigt wird.

Mathematisch-naturvvissenschaftliche Classe. 1895. 2
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So wie die Ganoiden imd dieTeleostier gehoren die Petromyzonten

zu jener Gnippe der Wirbelthiere, bei welcher sich die Cerebrospinal-

rolire massiv anlegt. Alle diese Thiere mit dieser Entwickelungsweise

des Nervensystems haben aiich gewisse Eigenthiimlichkeiten in der

Bildung des Vorderhirns gemeinsam, aiif die wir in diesen „Beitragen"

aufmerksam machen wollen. Nebenbei ist sclion jetzt daran zu erinnern,

dass den Vertretern aller dieser Gruppen das membranose Pallium

zugeschrieben wurde.

Die Entwickelimg der medianen membranósen Partien des Vor-

derhirns ist geniigend aus den Abbildungen Dohrns (2) und der Mono-

graphie Kupffeks (5.) bekannt. Wie sich die lateralen Massen des Vor-

derhirns (das Hemisphaerenliirn) entwickeln, daríiber fúhren wir Fol-

gendes an:

Aus der massiven Anlage bildet sich die Cerebrospinalrohre

dadurch, dass in dieser durch Auseinandertreten von Zellen ein

Centralkanal entsteht. Das Lumen desselben hat die Form einer

vertikál gestellten Spalte, welche oben und unten von diinnen, aus

einer ZeUenschichte gebildeten, lateral jedoch von dicken massiven

Wanden begrenzt ist.

Auch an dem vorderen Ende der Gehirnrohre, in der Gegend,

wo sich spater das Hemisphaerenhirn bilden soli, finden wir in einem

fríthen Stadium der Entwickelung, mit dem wir unsere Beschreibung

beginnen, ganz ahnliche Verhaltnisse. — Vergl. da nur die Fig. 1.

Taf. IIL

In mehr entwickelten Embryonen von etwa 4 mm, Lange sind

ara Querschnitte durch die vordere Partie die lateralen Massen [Taf.

III. Fig. 2.] noch umfangreicher. An einem Horizontalsclmitte [Taf.

III. Fig. 8. ; ein noch álteres Embryo ; vergl. auch Scott 3. PÍ. IX.

Fig. 11.] sehen wir schon jetzt, wie sich die vordersten Theile der

Lateralmassen, wo die Hemisphaerenhirne entstehen sollen (Hm),

von dem úbrigen Gehirne durch eine tiefe Furche (R) im Inneren

des Centralkanals trennen. Vorne sehen wir die beiden Hemisphae-

renanlagen durch die dlinne Wand — hier etwa die Lamina termi-

nalis getrennt; eine gemeinschaftliche Anlage beider Hemisphaeren-

hirne, wie ich von der Moglichkeit einer solchen in der vorlíiuíigen

Mittheilung sprach und die auch Scott annimmt (3.), gibt es iiber-

haupt nicht. Den Verlauf der tiefen Rinne, von der friiher die Rede

war, konnen wir an der Fig. 2. Taf. IV. R sehen ; wir sehen sie hier

von den schon so frtih angelegten Ganglien habenulae oben bis in

den Recessus opticus unten sich erstrecken. (^Vergl. auch Scott 3. PÍ.
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VIII. Fig. 5, 6.) Die betreffende tiefe Rinne kann man mit nichts an-

derem als mit der zweiten Neuromere des Vorderhirns vergleichen

:

Waters") pí. XXYIII. Fig. 5, 6. N 2. (Amblystoraa punct.).

Da die lateralen Massen in den mittleren Ventrikel ziemlich

stark gewolbt sind, íinden wir nocli oben zwisclien ihnen mid der

an ihrem oberen Rande ansitzenden mittleren Membrán beiderseits

eine tiefe Rinne, die an der Fig. 2. Taf. IV. durch Schattirung ange-

dentet ist. Diese obere Rinne oder besser gesagt den Winkel zwischen

der Membrán und der Masse, der sich bis zu der Lamina terminalis er-

streckt [vergl. auch Taf. III., Fig. 2x.], miisste man nach den Au-

toren, welche die Theorie von dem membranosen Pallium annehmen,

als Anlage der Seitenventrikel deuten. Die mittlere Membrán, aus

der sich doch nichts anderes als die Tla chorioidea Ventr. III. (nach

von uns angenommener Deutung) entwickelt, ware dann die Anlage

jenes Pallium, die lateralen Massen waren Homologa der Basalganglien

(Corpora striata) der Hemisphaeren.

Nachtráglich wollen wir noch daran erinnern, dass wir in dem-

selben Stadiími der Entwickelung oder noch frilher auch Unterschiede

im histologischen Baue der Anlage des Hemisphaerenhirns und der

iibrigen Theile sehen. Wáhrend sich in der ganzen Cerebrospinalrohre

die innere graue gegen die áussere weisse Substanz scharf begrenzt

hat, hat sich eine solche Difterenzierung vorne nicht vollzogen, die

Ganglienzellen sind hier in der ganzen Masse der Anlage des He-

misphaerenhirns zerstreut. (Vergl. z, B. Taf. III. Fig. 9, 10.)

An spáteren Entwickelungsstadien konnen wir die Entstehung

der wirklichen Lateralventrikel und die áussere Bildung der Hemi-

sphaeren studieren. Die in der Taf. III. Fig. 3, 5 gezeichneten Quer-

schnitte, die Horizontalschnitte Fig. 9. 10. Taf. III. oder der Sagit-

talschnitt Taf. IV. Fig. 3. zeigen uns die ersten Stadien der Ent-

wickelung der Seitenventrikel. Die Lage dieser grubenforraigen kleinen

Einstiilpung ist aus jenen Abbildungen (vl) klar; sie befindet sich

gerade in der Mitte der Anlage des Hemisphaerenhirns, zwischen dem
kiinftigen Bulbus und der Hemisphaere. Von diesem Typus der Ven-

trikelbildung wiirde kaum jemand wie von einer Bildung durch Aus-

stidpung der Wand des Vorderhirns sprechen ; und doch wird es sich

bei diesem Processe kaum um etwas anderes handeln.

Die Fig. 9., 10. der Taf, III. zeigen uns, wie sich an einem

Horizontalhirne die áusseren Umrisse des Hemisphaerenhirns wáhrend

^} Waters Primitive Segmentation of the Vertebrate Brain. Q. J. M. Se

isy-i June.

2*
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der Bildimg des Seitenventrikels ándern. Wir sehen da, dass sich

das Hemispbaerenliirn aucli áusserlich durch eine ziemlich tiefe,

schief nach vorne in die Masse des Gehirns einschneidende Furche

(Ka.) gegen das iibrige Hmi (am náchsten das Zwischenhirn) be-

grenzt, Dadurch -wird der Lobus posterior (occipitalis) des Petromy-

zontenhirns gebildet.

Die Furche, die im Inneren des Gehirnventrikels die Anlage

des Hemisphaereuhirns von dem iibrigerí Gehirne trennte, ist jetzt

noch gut erhalten, [Taf. IV. Fig. 2, 3, R.] wie sie auch in noch spa-

teren Stadien sich nachweisen lásst. [Taf. III. Fig. 10. Taf. V. Fig. 1.]

Man sieht jetzt deutlich, dass sie der Lage der ausseren Furche

hinter dem Lob. occipitalis nicht entspricht, viehnehr liegt diese

mehr nach vorne. Es ergibt sich als nothwendig noch einen Theil

vor dieser inneren Furche, die bergangsstelle zwischen den Hemi-

sphaeren uiid dem Zwischenhirne (dem Thalamus opticus ?) zu diesera

letzteren zu rechnen. Jene Furche ist als eine Erweiterung des Zwischen-

hirnventrikels zu bezeichnen.

Wáhrend fruher die ganze Masse der Anlage des Hemisphaereu-

hirns einheitlich und auch histologisch einformig war (Taf. III. Fig. 8.),

wird jetzt ihre vordere Hálfte, der Bulbus olfactorius, der schon zahl-

reiche Glomeruli olfactorii besitzt, von der hinteren einfacher gebauten

Htilfte, der eigentlichen Hemisphaere durch eine seichte Furche áus-

serlich getrennt, deren Lage etwa dem im Inneren zwischen beide Halften

eindringenden Lateralventrikel entspricht. (Taf. III. Fig. 9, 10.)

Das Vorderhirn ist in dem zuletzt beschriebenen Stadium be-

reits in allen seinen wichtigeren Theilen fertig.

Die einfache Anlage des Seitenventrikels vertieft sich nur noch

mehr [Taf. III. Fig. 6.] und theilt sich in einen vorderen in den

Bulbus, und einen hinteren in die Hemisphaere ftihrenden Theil : das

cornu anterius (Rhinocoele z. Th.) und das cornu posterius.

An dem Querschnitte Fig. 6. Taf. III. sehen wir, wie sich

oben an der Uebergangsstelle der Heraisphaerenwand in die Tla die

Fornixleiste zu bilden anfángt; an demselben Schnitte sehen wir

auch, dass sich aus der lateralen Masse ausser der eigentlichen He-

misphaere und dem Bulbus noch eine untere Abtheilung (untere Leiste)

der lateralen Wand bildet. [Vergleiche auch die Fig. 5. Taf. IIL, wO

diese letztere schon einmal von einem jiingeren Stadium gezeichnet

wurde.]

Der Bulbus olfactorius, der wie dies die Fig. 8,, 9. 10. Taf.

III. darstellen (in den jungen Stadien d. Entvv.) iiber die Lamina ter-

i
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minalis niclit liiiiausragt, beginnt jetzt nach vorne zu wachsen unci

jene zu uberragen. [Vergl. Taf. 11. Fig. 1. Taf. IV. Fig. 3., 4., 5. Kupffer

Taf, V. Fig. 8.] Dadurch ist die Formbildung des Gehirns im Ganzen

zu Ende.

Die wichtigste Tliatsache, die wir bei dieser Scliilderung der

Entwickelung des Petromyzontengehirns gefunden haben, ist also die,

dass sich jedeš Hemisphaerenliirn unabliángig von dem anderen, von

dem es durch die diinnen medianen Membranen getrennt ist, aus

der lateralen massiven Wand des Gehirns bildet. Eine gemeinschaft-

liche Anlage fiir beide Hemisphaerengehirne gibt es da nicht.

Die medianen diinnen Wánde bleiben bei Petromyzon wo moglich

bis in die spaten Stadien der Entwickelung membranos; nur durch

die Commissuren, also durch den Einíiuss der Lateraiwánde werden

sie hier verdickt oder in anderen Fállen durch einen excessiven Wachs-

thum derselben Wánde unterdriickt.

11. Das Vorderhirn der Cyclostomen mit dem der Am-
phibien, Dipnoer und Selachier verglichen.

Litteratiir (III.)

1. 1881. Beadregíard. Encéphale et nerfs craniens du Ceratodus

Forsteri. Journ. de l'anat. et physiol.

2. 1891. BuRCKHARDT K. Untcrsuchungen am Hirn und Geruchsorgan

Yon Triton und Ichthyophis. Zeitschr. f. w. Zool.

3. 1892. BuRCKHARDT R, Das Centralnervensystem von Protopterus

annectens. Berlin.

4. 1894. BuRCKHARDT R. Zur vergleichenden Anatomie des Vorder-

hirns bei Fischen, Anat. Anz. IX:

5. 1875. DoHRN A. Der Ursprung der Wirbelthiere und das Princip

des Functionswechsels. Leipzig.

G. 1895. Fisii PiERRE A. The centrál nervous systém of Desmogna-

thus fusca. Journ. of Morphol. Vol. X.

7. 1893. Gage Susanne Phelps. The brain of Diemyctilus virides-

cens. The Wilder Quart. Cent, Book. Ithaca N, Y.

8. 1885. Garman. Chlamydoselachus anguineus. A living species of

cladodont Shark. Bull. Mus. Harw. Coll. XII.

9. 1875. GoTTE Al. Eutwickelungsgeschichte der Unke. Leipzig.
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11. 1870. Miclucho-Maclay. Beitrage zur vergleichenden Neurologie

der Wirbelthiere. Leipzig.

12. 1838. JoH. MúLLER. Vergl. Anat. der Myxinoiden. Abhandl. d.

Akad. Berlin.

13. 1888. Orb. Not on the Development of Amfibians chiefly con-

cerning the centrál nervous System. Quart. Journ. Micr. Se.

14. 1883. OsBORN. H. F, Prelirainary Observations upon the Brain

of Amphiuma. Pro. Philad. Acad. Nat. Se.

15. 1884. OsBORN Pel. Obs. upon the Brain of Menopoma. Ibidem.

16. 1886. OsBORN H. F. The origin of corpus callosum. Morphol.

Jahrb. XII.

17. 1888. OsBORN H. F. A contribution to the internal structure of

the amphibian brain. Journ. of Morph. II.

18. 1894. Semon R. Die aussere Entwickelung des Ceratodus Forsteri

In Semon's „Zool. Forschungsreise in Australien". Jena,

G. Fischer.

19. 1875. Stieda. Ueber den Bau des centralen Nervensystems des

Axolotl. Zeitsch. f. wiss. Zool. XXV.
20. 1894. Studnika. Zur Losung einiger Fragen etc. Anat. Anz. IX.

21. 1887. Waldschmidt Jul. Zur Anatomie des Nervensystems der

Gymnophionen. Jenaische Zeitschr. Bd. 20.

22. 1892. Waters Primitive Segmentation of the Vertebrate Brain.

Quart. Journ. Micr. Se.

23. 1877. WiLDER B. G. On the Brains of some Fish-like Verte-

brates Amer. Assoc. Adv. of Se. 25. Meet. 1876.

24. 1877. — On the Brain of Chimaera monstrosa. Proceed. of the

Acad. of Natural Se. Philadelphia.

Bewor wir zu dem eigentlichen Thema dieses Capitels kommen,

wird es nothig sein einige Worte iiber die Stellung der Cyclostomen

in dem Systéme der Cranioten zu sagen.

JoHANNEs MúLLER botrachtot in seiner grossen Monographie der

Myxinoiden (12.) die Cyclostomen als die niedrigsten Wirbelthiere,

und findet das Cyclostomengehirn am einfachsten in der ganzen

Wirbelthierreihe entwickelt. Auf diese Weise wurde die betreffende

Gruppe der Thiere bis in die siebziger Jahre betrachtet.

Seit jener Zeit, wo Gegenbauer und seine Schíiler die Ana-

tomie, Balpour die Entwickelungsgeschichte der Selachier eingehender

studirten, wurde die Aufmerksamkeit der Fachmanner vor allem auf

diese Wirbelthiergruppe gerichtet, und in der Organisation der Se-

lachier suchte man von jetzt an Aufklárung iiber die urspriingliche
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Form des Wirbelthierkorpers ; die Cyclostomen wurden dagegen ge-

wohnlich als minder wichtige Formen betrachtet. Es war besonders

DoHRN (5.), der von der systematischen Stellung der Cyclostomen

eine Theorie aufgestellt hatte, welche auf lange Zeit die Aufmerksam-

keit der Forscher von den Cyclostomen abwendete.

DoHRíí fasste die Cyclostomen als von relativ hochorganisierten

Fischtypen abstammende, durch ilire Lebensweise degenerirte Wirbel-

tliiere auf; dadurch wurde also schon behauptet, dass sie keine

wichtigere phylogenetische Bedeutung haben.

Er dachte sicli ihre Entstehung etwa in der Nachbarschaft der

Teleostier, die sicli wieder aus den Ganoiden und diese aus den Se-

lachiern, den urspríinglichsten Fischen entwickelt haben, Noch mehr

als die Cyclostomen seien nach Dohrn der Amphioxus und die As-

cidien degenerirt.

Diese Theorie fand meistentheils Anklang, und hat, wie es mir

scheint, noch heute Anhanger, wenn auch nicht in ihrer urspriing-

lichen Form,

Erst in der neuesten Zeit wird wieder den Cyclostomen die

verdiente Aufmerksamkeit zugewendet; es wird ihre Entwickelungs-

geschichte (Gotte, Kupffer, Scott etc), ihr Nervensystem, Hypophyse,

Geruchsorgan (Kupffer) etc. studiert, und werden in ihrer Orga-

nisation sehr primitive Verháltnisse aufgefunden, leh erinnere hier

nur an die Monorhinie, deren Wichtigkeit Kupffer erkannte ; sie

kann als ein directer Beweis fth' die Urspilinglichkeit der Cyclosto-

men aufgefasst werden,

leh selbst hábe auch seinerzeit darauf aufmerksam geraacht,

dass die sog. Parietalorgane (besonders das Pinealorgan) bei Petro-

myzon wirklich im urspríinglichsten Zustande, noch als Sinnesorgane

entwickelt, zu finden sind, Auch von dem^Gehirne der Cyclostomen,

speciell von Petromyzon, will ich in dieser Abhandlung zeigen, dass

es die niedrigste Stufe der Gehirnbildung in der Wirbelthierreihe

vorstellt,

Ich bin der Meinung, dass das Vorurtheil von der hohen De-

generation der Petromyzonten schon in der náchsten Zeit schwinden

muss und die Wichtigkeit morphologischer Untersuchungen an diesen

Thieren anerkannt wird. Es gibt jedenfalls an dem Korper der Pe-

tromyzonten gewisse Zeichen einer retrograden Entwickelung, die

sich durch ihre Lebensweise erkláren lassen (die blinden Augen von

Ammocoetes z. B,) diese Zeichen kann man aber schon gut von

den iibrioen unterscheiden, Sehr viele solche Degenerationszeichen
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besitzt die durch ihre parasitare Lebensweise veránderte Myxine;

icli erinnere hier nur an ihre Augen, ihr massives Gehirn etc. Diese

Cyclostomenform- kann man schon mit vollem Rechte als degenerirt i

auffassen, bei einem Petromyzonten haben aber die Degenerations-

zeichen nur eine untergeordnete Bedeutung.

In dem Vorworte hábe ich versprochen. meine Deutung des

Petromyzontengehirns auf Grunde von Vergleichen mit richtig ge-

deuteten Gehirnen zu rechtfertigen ; als solche fiihre ich diejenigen

der Dipnoer, Amphibien und Selachier an, ohne von denen der Am-
nioten zu sprechen.

Es wurde schon einigemal bemerkt (Wilder 23. z. B.), dass

das Cyclostomengehirn in seiner Form am náchsten dem Amphibien-

gehirne stelit. Der vorurtheillose Beobachter findet wirklich schon

bei oberfláchlicher Beobachtung manche auffallende Áhnlichkeiten

;

ich erinnere hier nur an die Form der Oblongata, das leistenformige

Cerebellum, das Mittelhirn, das Pinealorgan, die geringe Kriimmung

des Gehirns etc.

Ich werde im folgenden vor allem die genannten zwei Gehirn-

typen vergleichen; ich bin dazu ausser durch theoretische Grunde

auch durch den Umstand gefiihrt worden, dass ich von allen Ent-

wickelungsstadien von Amphibiengehirnen gentigendes Materiál zur

Disposition hábe.

Man konnte meinen, dass sich zu einem solchen Vergleiche das

Dipnoergehirn noch besser als das der Amphibien eignen wiirde ; doch

dies verhalt sich nicht so, wie davon noch einmal die Piede sein

"wird, und dann muss man bedenken, dass wir heute die Anatomie

des Gehirns der Dipnoer doch nur wenig, die fiir unsere Zwecke

iiberaus wichtige Entwickelungsgeschichte desselben dagegen iiber-

haupt nicht kennen.

Dadurch, dass ich sage: das Petromyzontengehirn ist von

allen Gehirnen dem der Amphibien resp. Dipnoer am meisten ahnlich,

will ich noch keinesfalls, wie es mir einmal vorgeworfen wurde,

(Burckhardt) sagen, es hábe sich dieses Gehirn direct aus jenem

entwickelt.

Das Cyclostomengehirn zeigt uns neben dem noch weit íiied-

riger stehenden des Amphioxus den urspriinglichen Zustand des

Wirbelthiergehirns ; das Amphibiengehirn (auch das der Dipnoer) ist

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Anatomie des Vorderhirns dei- Cranioten. 25

diesem urspriinglichen Zustande sehr nahé geblieben, wáhrend sich

die anderen Orgáne (das Skelettsystem z. B.) dieser Thiere weiter

zu einer vollkommeneren Form entwickelten. Die Gehirne jener

Typen, die nach dem heute angenommenen, meiner Meinung nach

keinesfalls schon festen Stammbaume der Wirbelthiere den Úbergang

von den Cyclostomen zu den Dipnoern resp. Amphibien bilden

sollen, haben sich von ihrer urspriinglichen Forra auf einera selbstan-

digen Wege sehr abweichend entwickelt.

Es verhált sich dies mit der Form des Gehirns wie mit dera

Typus der ersten Entwickelung der Anamnier.

Nach Semon (18.) ist die Gastrulation und die erste Entwicklung

von Ceratodus, einem Dipnoer, ungemein der von Petromyzon áhnlich.

wáhrend von der Entwickelung der Selachier und Ganoiden, die be-

kanntlich sehr dotterreiche Eier und eine sehr modificirte Entwickelung

besitzen, sehr abweichend.

leh werde hier Semok selbst citiren; denn was dieser Forscher

von den betreffenden Verháltnissen der Entwickelung sagt, lásst sich

Wort fiir Wort auch auf die Entwickelung des Gehirns anwenden:

(18. Pag. 46.) „Nach abwárts in der Wirbelthierreihe schliesst sich

die Ceratodusentwickelung am náchsten an die Petromyzonten, nach

aufwárts, und zwar noch enger, an die Amphibien", weiter sagt er

(Pag. 47.): „Dass die urspriingliche Einfachheit der Entwickelung

von Amphibien und Dipnoer erst secundaer wiedergewonnen ist,

halte ich fiir einen unberechtigten Schluss. — Viel náher liegend ist

die Vorstellung, dass die Urform der Selachier dotterarme Eier und

eine weniger modificirte Entwickelung besessen hat, und dass der

grossere Dotterreichthum der Eier und die damit verbundenen Aen-

derungen erst innerhalb der Classe der Selachier erworben worden

sind. — Denn natiirlich sind jene entwickelungsgeschichtlichen That-

sachen nicht im Lichte einer náheren Verwandtschaft zwischen Di-

pnoern und Cyclostomen zu deuten. Es driickt sich in ihnen viel-

mehr bloss die gemeinschaftliche Erhaltung des urspriinglichen Typus

der Wirbelthierentwickelung aus, der bei den jiingeren Selachiern

— verlassen worden ist, bei den alten Selachierstammformen der Di-

pnoer aber sicherlich auch existiert hat, und vielleicht bei einigen

urspriinglichen Selachiertypen noch jetzt existirt".

Das Gehirn der Selachier werde ich erst in zweiter Reihe

mit dem der Petromyzonten vergleichen, weil das Gehirn der meisten

Gruppen derselben, wie gerade angedeutet worden, von dem der iibri-

gen niederen Cranioten stark abweichend ist, jene Formen dagegen,
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deren Gehirne deiien der Dipnoer und Cyclostomen noch am náchsten

stehen (Notidaniden z. B,), uns leider nur zu oberfláchlicli und in

ihrer Entwickelung iiberhaupt nicht bekannt sind,

Mit dem Gehirne der Ganoiden und der Teleostier, die das

kritische „membranose Pallium" besitzen, werde ich mich in dieser

Abtheilung meiner Arbeit iiberhaupt nicht befassen, da sie uns bei

der Deutung des Gehirns von Petromyzon aus naheliegenden Griinden

gar zu wenig helfen wiirden.

AmpMbien.

Als Materiál dienten zu diesen Untersuchungen friihe Ent-

wickelungsstadien von Bufo sp., zur Controlle hingegen dienten ver-

schiedene Stadien der Entwickelung von Triton taeniatus. Die spa-

teren Stadien der Entwickelung wurden an Larven von Pelobates

fuscus, Eana sp., Salamandra maculata und Triton untersucht.

Der Unterschied zwischen einem entwickelten Amphibienvor-

derhirn und einem solchen von Petromyzon lásst sich an den Fig.

3. Taf. I. und Fig. 7. Taf. VIL auf den ersten Blick erkennen:

Die Amphibien besitzen ein in die Lange gestrecktes Vorder-

hirn, an dessen Hemisphaeren der Bulbus olfactorius die vorderste

von der Lamina terminalis weit entfernte Stelle einnimmt, wahrend

bei Petromyzon das Vorderhirn auffallend kurz ist, eher breiter als

lang, und der Bulbus sitzt am vorderen Ende einer ganz kurzen,

fast kugelformigen Hemisphaere und ganz nahé der Lamina termi-

nalis.

Auch bemerkt man schon bei einem fliichtigen Anblicke der

Abbildungen, dass die kugelformige Hemisphaere von Petromyzon

mit ihrem Lateralventrikel, falls sie von uns gut gedeutet wurde,

fast nur dem Lobus posterior (occipitalis) ^^) des Amphibienhirns zu

vergleichen ist.

Man kann die Unterschiede beider Vorderhirne also auf fol-

gende Weise kurz charakterisiren. Wáln-end bei Petromyzon der

Bulbus medián fast direct an die Lamina terminalis, caudal an den

Lobus posterior grenzt, ist bei den Amphibien zwischen denselben

") Ich wáhlte dem Namen „Lobus posterior" statt „Lobus occipitalis" da

jener Theil des Geliirns der niederen Wirbelthiere mit dera wirklichen Lob. oc-

cipital. der Sáugethiere kaum bomologisiert werden darf.
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und dem genannten Theile ein grosseres intercalares Stiick eingelegt.

Es muss hier gleich bemerkt werden, dass aucli bei Petromyzon ein

solches Stiick, wenn auch ganz unbedeutend entwickelt, zu finden

ist; spater imten werden wir nálier von ilim edn.

Was wir bereits von den Homologien beider Gehirntypen, der

Orientation in unserer Frage wegen, sagten, sind Behauptungen, die

erst in folgenden Zeilen auf Grund von Entwickelungsgeschichte,

Anatomie und zum Theil auch Histologie bewiesen werden míissen.

Zuerst von der Entivickelung \ Wie bei Petromyzon sind in

einem gewissen friihen Studium der Entwickelung von Bufo — in

welchem Thiere ich ein selu- giinstiges Object fiir diese Untersu-

chungen gefunden zu haben glaube — die lateralen Wánde des vor-

dersten Theiles des Gehirns, in der Gegend, wo sich spater die He-

misphaeren bilden sollen, massiv, die obere und die untere Wand
sind hier membranos. Aus Fig, 9, 10. Taf. VIL, die aber schon ein

spáteres Stadium darstellen, ist der Charakter der Massen zu sehen.

Wie bei Petromyzon begrenzt sich auch hier die vorderste Ab-

theilung der massiven Wand gegen das iibrige Gehirn durch eine

senkreclit verlaufende Piinne [Taf. VIL, Fig. 1., 2., 3., Pt.]; es ist dies

wahrscheinlich nichts anderes, als die zweite Neuromere nach Waters

[Vergl. 22. Bl. XXVIII. Fig. 5., 6. Ng Amblystoma punctatum].

In einem uoch spáteren Stadium beginnt sich in der massiven

Hemisphaere der Lateralventrikel zu bilden; da derselbe von seinem

Anfange an relativ grosser ist als der bei Petromyzon, so hat auch

seine Bildungsweise scheinbar einen anderen Charakter als bei diesem

Thiere. [Vergleiche Taf. VIL Fig. 1. — ein Lángsschnitt ; Fig. 9.,

10. — Querschnitte (an die diinnen Wande, die sich einstiilpende

Lamina term. nicht zu achten!) mit Taf. III. Fig. 3., 5.]. Bei Petro-

myzon entwickelte sich in der iiberaus dicken Masse des Hemi-

sphaerenhirns eine enge Ausstiilpung, die sich in der lateralen Rich-

tung vertiefte, wáhrend gleichzeitig die Masse des Hemisphaeren-

hirnes aus dem Umrisse des Gehirnes sich wolbte ; einer Ausstiilpung

der Gehirnwand war dieser Entwickelungsmodus sehr wenig áhnlich,

wiihrend es sich in der Wirklichkeit um nichts anderes handeln

kdnnte. In unserem Falle bei den Amphibien (Bufo) ist die Gehirn-

wand relativ ditnner, der erste Anfang des Lateralventrikels grosser;

wir konnen hier also bei der Bildung der Hemisphaere schon eher

von einer Ausstiilpung der Gehirnwand reden. Auch muss bemerkt

werden, dass sich ein Lateralventrikel bei den Amphibien relativ
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frher und schneller entwickelt, als bei Petromyzon, was sich nach

bekannten morphologisclien Gesetzen erklaren lásst.

Fast gleiclizeitig mit der Bildung des Seitenventrikels grenzt

sich durch eine aussere Rinne die Hemisphaere resp. ihr Lobus po-

sterior von dem Diencephalon ab, auf eine ganz áhnliche Weise, wie

wir es bei Petromyzon fanden. Vergl. Taf. VIL, Fig. 2., 3., Ra. mit

Taf. IIL, Fig. 10., Ra.

Zur naheren Kenntniss der betreffenden Entwickelungsstadien

sei noch bemerkt, dass das vordere und das hintere Horn, in welche

sich der friiher einfache Lateralventrikel theilt, durch einen weit

grosseren, langen, fast rinnenformigen gemeinschaftlichen Theil ver-

bunden sind, wahrend bei Petromyzon der gemeinschaftliche Theil

des Lateralventrikels nur einen kleinen Raum darstellt, dessen langster

Durchmesser auf der Lángsachse des Gehirns senkrecht steh^). Ver-

gleiche Taf. IV. Fig, 4. Vlc. (Petromyzon.)

Das hintere Horn des Seitenventrikels reicht niclit weit nach

hinten in die Masse des Lobus posterior, das vordere ist nach vorne

gewendet (Bei Petromyzon eher lateral) und reicht in den, in diesem

friihen Stadium der Entwickelung noch fast an die Lamina termi-

nalit angrenzenden Bulbus olfactorius.

Wir haben da in dem gerade beschriebenen Stadium ein Sta-

dium des Petromyzontenhirns in der Entwickelung des Amphibienge-

hirns vor uns.

Die Lamina terminalis ist von einem friihen Stadium d. Entw.

angefangen nach Innen in die Gegend der Aula (des Foramen Monroi)

eingestiilpt. An einem Quersclmitte, wie ihn Fig. 9., 10., Taf. VIL,

Lt. darstellt, scheint sie die mediáne Wand eines Lateralventrikels

vorzustellen, wahrend in der Wirklichkeit dieser Lateralventrikel,

áhnlich wie bei Petromyzon, in der massiven lateralen Wand sich

bildet [Taf. VIL, Fig. 1. VI]. Erst spáter, als die intercalare Abtheilung

des Gehirns, die bisher, wie bei Petromyzon, sehr wenig entwickelt

war, zu wachsen anfiingt und die Bulbi nach vorne an ihrer Spitze

zu wandern beginnen, ist es ganz moglich, dass sich die eingestiilpte

Lamina an der Bildung der medianen Wand der Hemisphaeren in

irgend einer Weise betheiligt, was zu ergriinden als eine Aufgabe

weiterer Untersuchungen verbleibt.

'') Es handelt sich hier bei Petromyzon also um keine „longitudinal am
Gehirn verlaufeade Binne," die die sondeibare Eigenschaft besásse, auf einem

Querschnitte als ein centraler geschlossene Ilohlraum zu erscheinen, wie einer-

meiner Gegner seinerzeit meinte.
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Aiich in seiner áusseren Form ist ein sicli erst entwickelndes

Ampliibieiigehirn clem entwickelten Petromyzontengehirne nicht un-

ahnlich, wie der Vergleicli der Fig. 2., Taf. I. (Vorderhirn von Die-

myctilus viidescens — nach S. P. Gage copirt) imd der Fig. 1.,

Taf. I. von Petromyzon Planeri beweist. Die Áhnlichkeit zwischen

diesen beiden Geliirntypen ist sicher eine grossere, als zwischen

einem von ihnen und dem Typus des Selachiergehirns.

Am Ende dieser Zeilen, die der Entwickelung des Gehirns von

Bufo gewidmet worden, miissen wir noch bemerken, dass so gut sich

diese mit der Entwickelung des Petromyzontengehirns vergleichen

liess, dies nicht so einfach der Fall ist mit der Entwickelung des

Gehirns von Triton oder vielleicht des Urodelengehirns iiberhaupt.

Die obere Wand des sich bildenden Seitenventrikels, die bei

Bufo nicht erheblich von der unteren verschieden war, ist hier sehr

diinn, die untere dagegen dick. Obr bezeichnet die untere als Corpus

striatum, jedoch ohne jeden Beweis fiir diese Homologisierung. An
einem entwickelten Urodelengehirne finden wir dagegen keine grossen

Unterschiede in der Dicke der oberen und der unteren Wand mehr.

Yergleiche in dieser Beziehung die Fig. 5,, 6., 11., Taf. VIL (Triton)

und Orr 13. PÍ. XXIX. Fig. 27., 28., 29., PÍ. XXVIII., Fig. 17., 18.

(Amblystoma).

Aus einem Vergleiche mit der Entwickelung des Petromyzon-

tenhirns geht hervor, dass der von Bufo beschriebene Typus der Ent-

wickelung der urspriinglichere ist,

In groben Umrissen haben wir schon am Anfange dieses Ab-

schnittes den anatomischen Bau beider Gehirntypen verglichen; jetzt

wollen wir es noch einmal thun, jedoch auf die einzelnen Details

des Baues Piiicksicht nehmend.

Fiir eine Homologie der Lohi posteriores (occipitales) der Hemi-

sphaeren bei den Amphibien mit dem grossten Theile der Hemisphaeren

von Petromyzon spricht die Embryologie, ihre Bildungsweise durch Bil-

dung einer Begrenzungsrinne gegen das Zwischenhirn [Vergleiche Taf. VIL,

Fig. 2, 3. Lp. mit Taf. IIL, Fig. 10.
J,

weiter ihre Form und ihre Lage

an dem entwickelten Gehirne, die in beiden Gehirntypen wirklich

aufallend áhnlich ist. Vergleiche die Fig. 2. (Diemyctylus) mit Fig. 1.

an der Taf. I., die Fig. 7. Taf. VIL (Triton) mit der Fig. 3. Taf. L,

weiter Fig. 8., Taf. II. (Menoporaa) mit Fig. 5., (3., 7. an derselben

Tafel.

Bei Petromyzon ist uns aus der Beschreibung im vorigen Capitel

eine Faserung von der Commissura superior zu dem Vorderhirne,
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die zum grossten Tlieil in den Lobus posterior einstrahlt, bekannt.

Eine álinliche Faserung ist auch an dem Amphibienhirne lángst wahr-

genommen worden. [Taf. VIL Fig. 7. Csli. (Triton; vergleiclie mit

Taf. V. Fig. 1.) Taf. 11. Fig. 8. Csli (Menopoma; nach Osborn 15.

copirt; vergleiche mit Taf. IL, Fig. 6.); Osborn 14. PÍ. VIII., Fig. 8.]

Das vierte Moment, das fiir die betreffende Homologie spriclit,

ist das Vorhandensein eines Cortex in dem liinteren Theile der He-

misphaere von Petromyzon, der, wie sclion an einer anderen Stelle

gesagt wurde, sich mit der Aynmonsformation vergleichen lasst.

Zwischen dem Lobus posterior der Hemisphaere und dem Bulbus,

von dessen Homologie in beiden Geliirntypen doch kein Zweifel ob-

walten kann, befindet sicli bei den Ampliibien und anderen hoheren

GeMrntypen (Amniota, Dipnoer, Selachii) die sclion besprochene

intercálare Portion der Hemisphaere. Dieselbe entstand also bei diesen

Thieren, wie frliher gezeigt wurde, erst spiiter wahrend der Ent-

wickelung; der Lobus posterior muss also als ein alterer Theil des

Vorderhirns aufgefasst werden, als diese Portion. Wenn wir an der

Hemisphaere von Petromyzon ein Homologon dieser intercalaren Por-

tion finden wollen, so konnen wir es nur auf der Uebergangsstelle

zwischen der Hemisphaere in den Bulbus suchen. Ihre Lage wiirde

durch die Gegend, wo sich der Lateralventrikel in beide cornua theilt,

und durch jene Stelle, wo der Bulbus olfactorius an die Lamina ter-

minalis grenzt^^), bezeichnet. Vergleiche da die Fig. 1. Taf. IL, an

welcher die vermeintliche Lage dieses Theiles der Hemisphaere durch

zwei Linien bezeichnet ist.

Erst wenn man einen intercalaren Abschnitt an dem Hemisphae-

renhirne von Petromyzon annimmt, so begreift man, warum man das

vordere Horn des Lateralventrikels in seinem ganzen Verlaufe nicht

direct als Ehinocoele bezeichnen kann. Proximal durchlauft dieses Horn

den rudimentaeren intercalaren Theil der Hemisphaere ;' nur seinen dis-

talen grossten Theil díirfen wir als eine wirkliche Rhinocoele auffassen.

Durch den Befund eines intercalaren Theiles an dem Cyclo-

stomengehirne wird uns die Homologie dessen Cornu anter. des Seiten-

ventrikels mit ahnlichem bei den Amphibien klar ; nur das eine muss

noch durch weitere Untersuchungen festgestellt werden, in wie weit

und ob iiberhaupt die sich einstiilpende Lamina terminalis an der

weiteren Bildung der medianen Wand des intercalaren Theiles des

Hemisphaerenhirns einen Antheil nimmt.

'*^) Der histologische Bau dieser Stelle ist von dem des Bullms olfactorius

verschieden. Die domeruli olfactorii z. B. sind an ihr nicht zu finden.
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Die Aelmliclikeit der Gegencl des Fommen Monroi oder der Aula

von Petromyzon und von Amphibien sieht man, wenn man z. B. die

Fig. 3. Taf. II, Fig. 6. Taf. I, Fig. 2. Taf. V. mit der Fig. 5—8.

Taf. VI. (Pelobates) oder Fig. 11., 12. Taf. VIL (Triton) vergleicht.

Wenn man sicli die Heraisphaeren an den citirten Abbildmigen der

Amphibiengehirne melir horizontál gelegt daclite, damit beide Lateral-

ventrikel in eine Ebene zu liegen kámen, so wiirden wir den Typus

der Aula von Petromyzon bekommen. Es ist interessaut, dass an dem

Gehirne einer Amphibienform diese Bedingungen wirklich erfiillt

sind; ^Yir meinen das Gehirn von Amphiuma, wie es Osbobn 14. an

seinen Fig. 9., 10. PÍ. VIII. zeiclmet.

Derjenige Theil der Hemisphaere von Petromyzon, den ich mit

dem ííamen „Fornix" bezeiclmete, ist bei den von mir untersuchten

Ampliibiengehirnen an dem oberen medianen Rande der Hemisphaeren

wand nicht besonders scliarf gekennzeiclinet ; er erreiclit iibrigens, nir-

gends in der Wirbeltliierreihe solche Dimensionen wie bei Petromyzon.

Schliesslich wollen wir noch die memhranen und die medianen

Tiieile beider Gehirntypen vergleichen. Die Decke des Vorderliirn-

antlieiles des Ventriculus III. bildet bei Petromyzon der vorderste

Theil der Tla chorioidea Ventr. III.; dieselbe ist bei Petromyzon

nach aussen ausgestiilpt, wáhrend ihre Falten bei den Amphibien

eher in das Innere des Ventr. III. gewendet sind, eine Thatsache,

die sich aus dem ganzen Baue des Gehirns erkláren lásst.

Bei Petromyzon finden wir vorne an der Tla chorioidea eine

sackformige Paraphyse [14., Pag. 7., Textfigur a.], auf die gleich die ein

wenig verdickten vorderen Laminae folgen ; bei den Amphibien folgen

auf die enge Paraphyse die bei den Petromyzonten ganz fehlenden in

die Ventrikel eingestiilpten Plexus inferiores und hemisphaerium und

erst auf diese folgen die vorderen Laminae. Bei Petromyzon haben, kurz

gesagt, die medianen Membranen die Tendenz nach aussen sich auszu-

stiilpen, bei den Amphibien eher in die Gehirnventrikel hinein sich

einzustiilpen. [Vergleiche z. B. die Abbildmigen in der Monographie

von S. P. Gage 7.]

Das Corpus callosum von Petromyzon ist eine ziemlich auífal-

lende Erscheinung. Eine álmliche Commissur liegt bei den Amphi-

bien'') viel náher der Commisura anterior, mehr unten an dem Ge-

hirne, auch ist sie hier im Verhaltniss zu dieser zuletzt genannten

''i Ob das, was bei den niedrigeren Wirbelthieren iiberhaupt als Corpus

callosum bezeichnet wird, mit gleicbgenanten Gebilde der Sáuger wirklich homolog

ist, darilber wurdeu in der neuesten Zeit Zweifel ausgesprochen. Vergl. Ad. Mayer

,,Zur Homologie der Fornixcommissur" etc. Anat. Anz. Bd. X. Nr. 15. 1895.
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Commissur viel kleiner, als an einem Petromyzontengehirne. Sie ver-

bindet bei den Amphibien wie bei Petromyzon die Pallien der Henii-

sphaeren, bei den Amphibien besonders in der hinteren Partie derselben

;

es ist also kein Grund da an ihrer Homologie in beiden Typen zu

zweifeln. Vergleiche die Abbildungen: Gage 7., PÍ. IV., Fig' 37. cal.

mit. unserer Taf. L, Fig. 4. cal. ; Weiter Fish 6. PÍ. XIV., Fig. 28, mit

unserer Taf. L, Fig. 5. cal. und Taf. V., Fig. 3. cal, ; Vergleiche auch

Gage 7. PÍ. V., Fig. 51. cal. und Koppen 10. Taf. II., Fig. 20. B.

(Raná).

Dipnoer.

Einen vollkommenen, detaillirten Vergleich zwischen dem Dip-

noergehirne einerseits und dem der Cyclostomen andererseits zu ziehen

ist uns nicht so leicht moglich, solange wir von seiner Entwickelung

nichts, und von seinem anatomischen Baue, einen Typus desselben,

das Protopterusgehirn ausgenommen, nur wenig wissen.

Das Protopterusgehirn, das wir besonders aus der Monographie

Burckhardt's kennen, schliesst sich nach oben in der Wirbelthierreihe

eng an das Amphibiengehirn, nach unten nach der Ansicht dieses

Forschers an das Selachiergehirn an. Es ist ohne Zweifel, dass wir

besonders in dem Baue des Gehirns der niedersten Haifische, die

ein paariges Gehirn besitzen (Notidaniden!), manche Áhnlichkeiten zu

diesem Gehirntypus finden; aber auch anderswo kommen Áhnlich-

keiten vor, so bei dem Petromyzontengehirne. Es kann das meiste,

was von der Áhnlichkeit des Amphibiengehirns zu diesem letzteren

Typus gesagt wurde, auch fiir das Protopterusgehirn gelten, ja in

manchen Einzelnheiten des Baues scheint es jenem Typus noch naher

zu stehen.

Die grossen, bei Protopterus den Hemisphaeren ansitzenden

Bulbi, der Cortex in dem hinteren Theile der Hemisphaere, die Form

der Paraphyse, das leistenformige Cerebellum, die Form der Oblon-

gata, der Habitus der Plexus chorioidei des Ventr. IV. z. B. sind

ahnlicher denselben Gebilden bei Petromyzon als bei Selachiern.

Die complicirte eigenthiimliche Form der grossen Hemisphaeren

(grosse intercalare Theile), ein gut entwickelter Lobus postolfactorius,

die Form des Infundibulum und der Hypophyse, die grossere Gehirn-

beuge (?) — endlich soli hier auch an die gestielten Bulbi olfactorii

einer anderen Dipnoerform, des Ceratodus (Beauregard 1.) errinnert

werden — zeigen entweder von einer nahen Verwandtschaft mit den

Selachiern oder (oder zum Theil !) von einer auf einem selbstándigen
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Wege vollzogenen Entwickelung clieses Gehirntypus (innerlialb der

Classe der Dipnoer?) aus dem urspriinglichen Typus des Wirbelthier-

gehirus, der sicli uiis am besten iii dem Cyclostomen zum Tlieil auch

in dem Amphibiengeliirne bis an unsere Tage erhalten hat.

Selachier.

Wíihrend das Vorderhirn der Cyclostomen aus mit medianen

Membranen verbundenen lateralen Massen besteht, in welcher Be-

ziehung ihm, wie von uns gezeigt wm^de, auch das Ampliibiengehirn

áhnlicli ist, so ist das typische Selachiervorderhirn, wie wir es z. B.

bel den Roclien finden, ganz massiv; es ist namlich kein grosserer

Uuterschied, was die Dicke betriíft, bei einem solchen Gehirne zwischen

den medianen und den lateralen Theilen der Wand zu bemerken.

Das ganze Vorderhirn bildet eine aus Ganglienzellen und Ner-

venfasern gebildete Masse; man kann es also nach dem Beispiel

álterer Forscher im Gegensatze zu allen anderen Gehirnen, an welchen

die lateralen nervosen Massen durch mediáne nicht nervose Mem-
branen verbunden sind, als unpaar^^) bezeichnen.

Von aussen gesehen bildet das unpaare typische Selachier- Vorder-

hirn manchmal eine einzige kugelige Masse^^), an die sich vorne die

immer paarigen Bulbi olfactorii ansetzen; so sieht z. B. das Gehirn

von Torpédo aus. In anderen háufigeren Fallen ist das Vorderhirn

durch eine sagittale mediáne Furche in zwei Hálften getheilt, oder

sind so beide Hemisphaeren wenigstens angedeutet; die Gehirne von

Raja, Mustelus etc. sind Beispiele fiir diese gewohnlichste Form des

Selachiergehirns. Eine seltene von dem Typus des Selachiergehirns

schon abweichende Form, mit der wir uns zuerst hier nicht beschaftigen

wollen, haben die Gehirne von den niedrigsten Haifischen, den Notida-

niden, von Chlamydoselachus und von der Chimaera ; hier finden wir

beide Hálften des Vorderhirns als ordentliche Hemisphaeren mit diinnen

medianen Membranen oder wenigstens sehr diinnen Wánden verbunden.

Wáhrend alle andere Gehirntypen, vielleicht nur mit Ausnahme

des Cyclostomengehirns , die Tendenz besitzen in die Lange zu

wachsen, hat das typische Selachiergehirn die Tendenz eher in die

Breite sich zu entwickeln. Wáhrend die intercalaren Theile der He-

^*) „ungetheilt-* nach der Bezeichnung anderer. (Litterverz. I. 14.)

'^) An einem Querschnitte kann man selbst in dieser Masse die zwei He-

misphaeren erkennen.

Matliematiscb-naturwissenschaftliche Classe. 1895. 3

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



34 XXXIII. F. K. Studnika:

misphaeren der Amphibien mit den Bulbi olfactorii vorne vor der

diinnen Lamina in der Verlángerung der Lángsachse des Gehirns sich

befinden, finden wir sie bei den Selachiern meist lateral von der ver-

dickten, massiven Lamina terminalis liegen, auf die sagittale Rich-

tung schief oder senkrecht gestellt. Das Vorderhirn der meisten Se-

lachier hat die Tendenz bei der Bildung der grossten Menge des

nervósen Materials so wenig Raum als moglich einzunehmen ; eine

Folge dessen ist wahrsclieinlich die Faltung der Wand durch die Bil-

dung der sog. Lobi postolfactorii an der medianen (resp. hier vorderen)

Wand der intercalaren Portionen des Vorderhirn, die an anderen Ge-

hirntypen, das Dipnoergehirn (Protopterus) ausgenommen, eine nur

untergeordnete Rolle spielen (Burckhardt 3). Wie gross sie manchmal

sein konnen, sehen wir z, B. in der Fig. 1—2. Taf. IIL von Mic-

lucho-Maclay (11).

An dem distalen Ende der intercalaren Portion der Hemisphae-

ren finden wir die Bulbi, die im entwickelten Zustande nur gar zu

selten jener ansitzen, sondern meist mittelst langerer Tractus olfac-

torii mit ihnen verbunden sind. Dieses Verhalten, von dessen Existenz

auch bei Ceratodus wir seinerzeit gesprochen haben, ist jedenfalls

secundaer und zeugt nur von einer Entfernung des Selachiergehirns

von der urspríinglichen Form des Wirbelthiergehirns.

Die Hohle des Seitenventrikels erstreckt sich im entwickelten

Zustande vorne (lateral) bis in den Bulbus olfactorius, die ganzen

vorderen Theile dieses Ventrikels, die die intercalaren Portionen der

Hemisphaere durchlaufen, entsprechen also dem cornu anter. Yentr,

later. der Amphibien, Dipnoer und der Cyclostomen. Auch ein Hinter-

horn des Seitenventrikels ist manchmal vorhanden; an einem álteren

Embryo von Torpédo ocellata hatten wir wenigstens die Gelegenheit

etwas ihm ahnliches zu beobachten Taf. I. Fig. 10. ; im entwickelten

Zustande fehlt es jedoch, soweit uns bekannt, vollstándig.

Wir werden von dieser durch die Verdickung der Lamina ter-

minalis und supraneuroporica bedingten Form des Gehirns nicht

weiter reden; sie ist jedenfalls eine secundaere, entstanden erst

„innerhalb der Classe der Selachier." Es ist interessant, dass wir an

manchen iilteren Exemplaren von Petromyzon Planeri auch die vorderen

Laminae ausserordentlich verdickt finden, so dass dann ein Quer-

schnitt durch die Gegend der Aula eines solchen Gehirns ganz einem

Querschnitte durch dieselbe Gegend eines Selachiergehirns ahnlich

ist, wovon iibrigens schon einmal oben die Rede war. Von einer

hoheren Organisation des Selachierhirns zeugt ausser der Form des
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Vorderhirns, mit der wir uns jetzt befasst haben, z. B. aiicli das hoch

entwickelte Cerebellum, das sich von der Forra des urspriinglichen

leistenformigen Cerebellums der Cyclostomen, Dipnoer und Amphibien

auf einem selbststándigen Wege weit entfernt hat.

Die urspriinglichste Form unter allen Selachiergehirnen haben

die Gehirne jenes seltenen Typus, von dem wir am Anfange dieses

Abschnittes gesagt haben, dass sie massive, durch diinne Wánde (La-

minae) verbundene Hemisphaeren besitzen; es sind das die Gehirne

der Notidaniden (Burckhardt 4.) des Chlamydoselachus (? Garman 8.)

nnd von Chimaera (Wilder 24.)

Diese Selachiergehirne mit paarigen Hemisphaerenhirnen sind

durch diese Eigenschaft sowie auch dadurch, dass ihre Hemisphaeren-

gehirne mehr parallel, in der sagittalen Richtung gelegen sind, sehr

dem Typus des Dipnoer oder des Amphibiengehirns ahnlich, [Ver-

gleiche Miclucho-Maclay 11 Taf. II. Fig. 8., 9. (Hexanchus griseus)

mit Burckhardt 3 Taf. I. Fig. 4. (Protopterus)] und lassen sich ganz

gut von dem Cyclostomengehirne ableiten. Es ist wirklich schade, dass

wir von ihrer feineren Anatomie sowie Entwickehmgsgeschichte sehr

wenig resp. nichts wissen; die Kenntniss ihrer Morphologie wiirde

uns bei der Losung der Frage von den Verwandschatsbeziehungen

der Gehirnformen der niederen Wirbelthiere von grossem Nutzen

sein. Aus ihrem Baue konnte man wahrscheinlich Schliisse machen

iiber den Bau des Gehirns der altesten Selachier, uber die uns heute

ehlende Form des Gehirns, die den Úbergang von dem Cyclostomen-

zu dem Amphibien, resp. Dipnoergehirne bildete.

Aus der Entwickelungsgeschichte des Vorderhirns der gewohn-

lichen Haifische ersehen wir nur, wie weit sich diese Thiere, wahr-

scheinlich durch den Einfluss der modificirten Entwickelungsweise,

durch den Dotterreichthum der ersten Anlage von den ohne Zweifel

urspriinglicheren Verháltnissen der Cyclostomen entfernt haben. Die

Entwickelung des Vorderhirns geht hier auf eine ganz áhniiche

Weise vor sich, wie bei den Amnioten, das vordere Ende des pri-

mitiven Vorderliirns bildet sich in eine grossere Blase um, die unpaa-

rige Anlage der Hemisphaerenhirne, aus der sich dann durch weitere

Diíferenzirung das mehr oder weniger deutlich unpaarige Hemisphae-

renhirn entwickelt.

Einen Unterschied zwischen den lateralen und den medianen

Theilen des Vorderhirns, was ihre Dicke betrifft, finden wir hier wie

bei den Amnioten nicht; wahrend jedoch bei diesen spiiter die Unter-

schiede zwischen jenen Theilen deutlich werden, bleibt hier lebens-
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lang die ganze Vorderhirnwand gleich dick, Aiich die Lateralventrikel

bilden sicli bei den Selachiern wie bei den Amnioten sehr Mh
durch mehr oder weniger deutliche Theilung des einheitlichen ur-

spriinglichen Ventrikels in zwei Theile, wahrend sie bei den primiti-

veren Cyclostomen erst in einem spateren Stadium ihrer Entwicke-

lung entstehen.

Die Entwickelungsweise dieses typischen Selachiervorderhirns

mit de Entwickelung des Petromyzontenvorderhirns, das aus einer so-

liden Anlage entsteht, zu vergleichen, scheint sehr schwer zu sein.

Man muss da die Entwickelungsweise des Amphibiengehirns, die etwa

in der Mitte zwischen beiden Typen der Entwickelung, der aus diinnwán-

digen Blasen bei den Selachiern und der aus massiven Anlagen bei Pe-

tromyzon sich befindet, kennen. Die Vorfahren der jetzigen Haifische,

deren ganze Entwickelungsweise entschieden eine einfachere als die

der unsrigen war, besassen auch eine andere, etwa der der Amphibien

áhnliche Entwickelungsweise des Vorderhirns. Der jetzige Entwicke-

lungsmodus des Vorderhirns aus grossen diinnwandigen Blasen sowie

vielleicht auch die auffallende Gehirnbeuge der Selachier ist mit hoch-

ster Wahrscheinlichkeit etwas caenogenetisches.

liber diese sowie áhnliche Sachen, uber die wir heute nur Hy-

pothesen aussprechen diirfen, wird uns jedenfalls einmal die Ent-

wickelungsgeschichte der niedrigsten der heute lebenden Haifische be-

lehren.

Nach unseren heutigen Kenntnissen ist das Amphibiengehirn

das einzige, mit dessen Anatomie und Entwickelungsgeschichte sich

die des Petromyzontengehirns bis in grosse Details vergleichen lásst;

aber weder die Anatomie des Dipnoer- noch des Selachiergehirns bietet,

wie wir sehen, Schwierigkeiten bei unserer Deutung des Petromy-

zontengehirns. Das Petromyzontengehirn besitzt also, wie unsere Unter-

suchungen beweisen, kein unpaares Vorderhirn mit einem „membra-
nosen Pallium," sondern paarige dickwándige Hemisphaerenhirne.

Erklárung der Abbildungen.

Gremeiiisame Bezeichnungen:

A. Aula (Wilder), die Gegend C. Cortex in dem Pallium der

des „Foramen Monroi". Hemisphaere.

Au. Augen. Cal. Corpus callosum,

B. Bulbus olfactorius. Ca. Commissura anterior.

Bl. Blutgefásse. Cb. Cerebellum.
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Cf. Commissur der Fornixfa-

serung.

Cs. Commissura superior.

Csh. Faseriing von der Cs. zu der

Hemispliaere.

Csd. Faserung von der Cs. in die

Wand des Diencephalon.

Cp. Commissura posterior.

Ch. Chiasma.

D. Diencephalon.

Ep. Ependymzellen.

F. Fornix.

Ff. Faserung des Fornix (?).

Gl. Gliazelle.

GM. Ganglionhabenulae dextrum.

Ghs. Ganglion liabenulae sini-

strum.

Glo. Glomeruli olf.

Gz. Ganglienzelle.

H. Die eigentliche Hemispliaere.

Hm. Hemisphaerenhirn. (Lobus

hemisphaericus)

.

J. Infundibulura.

L. Die vorderen Laminae (ter-

minalis u. supraneuporica)

.

Lo. Lobus olfactorius impar.

Lp. Lobus posterior der Hemi-

spliaere. (Lobus occipitalis

Autt.

Ls. Lamina supraneuroporica.

Lt. Lamina terminalis.

M. Mesencephalon.

Mb. Das Meynertsche Biindel.

Np. Nervus pinealis.

O. Opticus.

OU. Medulla oblongata.

Olf. Olfactorius.

P. Das Pinealorgan.

Pa. Pallium der Hemisphaere.

Pf. Paraphysis cerebri.

Px. Plexus chorioideus.

Pp. Das Parapinealorgan.

E. Eine Rinne, die die massive

Anlage des Hemisphaeren-

hirns nach hinten begrenzt

(Die IIL Neuromere Wa-
ters ?)

Re. Die Rhinocoele.

Ra. Áussere den Lobus poste-

rior der Hemisphaere nach

hinten gegen das Zwischen-

hirn begrenzende Furche.

Rch. Riechorgan.

Ri. Recessus infrapinealis,

Rp. Recessus opticus.

St. Corpus striatum (?).

Tchm. Tela choroidea des Mittel-

hirns.

Tch. IIL Tela chorioidea Ventr.

IIL

Tch. IV. Tela chorioidea Ventr.

IV.

U. Die unterste Abtheilung der

massiven Wand des Vorder-

hirns — (eine untere Leiste

der Hemisphaere?)

V. III. Ventriculus tertius.

VI. Ventriculus lateralis. (Para-

coele.)

I7c. Ventriculus lateralis; dermitt-

lere gemeinschaftliche Theil

desselben.

Via. Ventriculus lateralis, cornu

anter.

Vlp. Ventriculus lateralis, cornu

poster.
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Alle Abbildungen sind mit Hilfe einer Abbé'schen Camera

lucida gezeichnet. Die Angaben der Vergrosserungen beziehen sich

an die Systéme und Oculare der Firma C. Reichert in Wien.

Tafel I.

Fig, 1. Das Gehirn eines erwachsenen Petromyzon Planeri Bl. in der

Ansicht von oben. Reichebt. Obj. 1. Oc. 2.

Fig. 2. Das Vorderhirn einer Larv vow Diemyctilus viridescens Raf.

Copie nach Sussanne Phelps Gage. PÍ. VI. Fig. 64. Litt. I. 9.

Fig. 3. Horizontalschnitt durch ein Gehirn von Petromyzon Pla-

neri Bl. Obj. 1. O c. 2.

Fig. 4. Aus derselben Série wie Fig. 3; aus der oberen Partie des

Vorderhirns. Obj. 1. Oc. 2.

Fig. 5. Querschnitt durch ein Gehirn von Petromyzon Planeri. In

der Gegend des Corpus callosum. Obj. 1. Oc. 3.

Fig. 6. Ein áhnlicher Schnitt, weiter nach hinten gefhrt, den Re-

cessus opticus und den Fornix zeigend. (Das gespaltene Ende

des einen Ventr. lateralis aus einem anderen Praeparate

ein gezeichnet.) Obj. 1. Oc. 3.

Fig. 7. Vordere Zipfel des Recessus opticus aus einern Querschnitt

e

des Gehirns eines entv^rickelten Petromyzon Planeri. BL
Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 8. Die Hemisphaere und der Bulbus olfactorius an einem in

der Sagittalrichtung gefiihrten Schnitte. (Petr. Planeri).

Obj. 1. Oc. 2.

Fig. 9. Ventriculus lateralis an der Verbindungsstelle beider Cornua.

Die Richtung des Schnittes wie bei Fig. 8.- Vergross. dieselbe.

Fig. 10. Horizontalschnitt durch das Gehirn eines Embryo von Tor-

pédo ocellata Rud. Obj. 1. Oc. 3.

Tafel n.

Fig. 1. Ein Horizontalschnitt durch das Gehirn eines jungen 35 mm
langen Ammocoetes von Petromyzon Planeri. Bl.

Reichert, Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 2—6. Aus einer Série von Querschnitten durch den Kopf eines

áhnlichen Ammocoetes. Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 7. Ein Querschnitt durch das Diencephalon und die hiiíteren

Enden der Hemisphaeren von Mempoma alleglianiense Harl.

Pl, VI. Fig. 8.. Copie nach Oshorn 1884. Litter. III. 15.
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Tafel ni.

Fig. 1. Ein Querschnitt durch das Gehirn eines Embryo nom Petro-

myzon jmiatiUs L. von der Lange 4 mm ; aus der vordersten

Partie desselben. Reichert, Obj. 6, Oc. 2.

Fig. 2. Ein Schnitt durch dieselbe Gegend des Glehirns von einem

grosseren Embryo derselben Art. Obj. 6. Oc. 2.

Fig. 3. Erstes Stadium der Einstiilpung des Seitenventrikels an der

noch massiven Anlage des Hemisphaerenhirns. Petromyson

fluviatilis L. Obj. 6. Oc. 2.

Fig. 4. Aus derselben Série wie Fig. 3.

Fig. 5. Ein spateres Stadium der Ventrikelentwickelung. Dieser ist

tiefer, die Hemisphaere tritt aus dem Umrisse des Ge-

hirns hervor (Petromyson fluviatilis L.) Obj. 6. Oc. 2.

Fig, 6. Das Vorderhirn von einem 26 mm langen Ammocoetes von

Petromyson Planeri Bl. Obj- 3. Oc. 5.

Fig, 7. Ein Schnitt durch ein embryonales Gehirn von Petromyson

Planeri. Durch die Commissura superior und gerade in

dem Verlaufe der inneren Rinne (R,) gefiihrt.

Obj. 6. Oc. 2.

Fig 8. Ein Horizontalschnitt durch das Gehirn einer Larv von

Petrotnyson fluviatilis L. Das Hemisphaerenhirn noch ohne

jeden Ventrikel, in Bulbus und die eigentliche Hemisphaere

noch nicht getheilt. Obj. 6, Oc. 2.

Fig. 9. Ein áhnlich gefiihrter Schnitt (Petromyson fluviatilis L.) Die

Seitenventrikel sind schon angelegt, der Bulbus deutlich von

der eigentlichen Hemisphaere differenciert. Obj. 6. Oc, 2.

Fig. 10. Ein áhnlicher Schnitt — Petromyson fluviatilis L.

Obj. 6. Oc. 2.

Tafel IV.

Fig. 1. Ein medianer Sagittalschnitt durch das Gehirn und das Ge-

ruchsorgan eines etwa 30 mm langen Ammocoetes von Pe-

tromyson Planeri Bl. [Ein Theil aus diesem Schnitte wurde

in meiner Arbeit liber die Paraphyse (Litt. L 15.) Taf. L
Fig. 1. bei einer hoheren Vergrosserung abgebildet.]

Reichert, Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 2, Das Gehirn und das Geruchsorgan von einer 5V2 *^*^* langen

Larv von Petromyson Planeri (Aus optischen Durchschnitten
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eines im ganzen in einem Balsampraeparate conservierten

Exemplars combinirt.) Obj. 6. Oc, 2.

Fig. 3. Ein in sagittaler Richtung gefiihrter Schnitt durch das Vor-

derliirn und das Riechorgan von einer 5 mm langen Larv
von Petromyzon fiuviatilis L. Obj. 6. Oc. 2.

Fig. 4. Ein Schnitt durch das Vorderhirn eines jungen Ammocoetes

von Petromyzon Planeri; in áhnlicher Richtung nur ein

wenig lateral gefhrt. Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 5. Ein áhnlicher Schnitt von einem 30 mm langen Ammocoetes

von Petromyzon Planeri Bl. Obj. 2. Oc. 2.

Fig. 6, Ein Schnitt durch das hinterste Ende der Hemisphaere von

einem jungen 18 mm. langen Ammocoetes von Petromyzon

fiuviatilis L. Obj. 6. Oc. 2.

Fig. 7. Ein Querschnitt durch dass massive Vorderhirn \on Myxine

glutinosa L. Obj. 1. Oc. 2.

Tafel V.

Alle Abbildungen sind nach Praeparaten von mit der Golgischen

Silber-Methode behandelten Gehirnen junger (etwa 1 dm langen) Am-
mocoete von Petromyzon Planeri Bl. gezeichnet.

Fig. 1. Horizontalschnitt durch das Vorderhirn.

Reichert, Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 2. Ein Querschnitt durch die Gegend der „Aula".

Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 3, Ein Querschnitt in der Gegend des Corpus callosum.

Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 4. Ein longitudinaler schief nach unten gefiihrter Schnitt durch

das Hemisphaerenhirn und die untere Partie des Vorderhirns.

Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 5. Ein Querschnitt in der Gegend der Ganglia habenulae und

der Commissura superior, Obj. 3. Oc. 3.

Fig. 6. Ein in sagittaler Richtung gefiihrter Schnitt durch das Vorder-

und Zwischenhirn, den Verlauf einiger Faser der Commissura

superior zeigend. Obj. 2. Oc. 3.

Fig, 7. Eine Ganglienzelle aus dem vorderen Theile des Bulbus

olfactorius. Obj. 3. Oc. 2. .

Fig. 8. Ein Glomerulus olfactorius. Obj. G. Oc. 3.
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Fig. 9, 10. Zwei Ganglienzellen aus clem Pallium der Hemisphaere

(Pyramiclenzellen ?),

Fig. 9. Obj. 3. Oc. 5.; Fig. 10. Obj. 6. Oc. 3.

Fig. 11, 12. Quersclinitt aus der Uebergangsstelle der Medulla oblon-

gata in die Medulla spinalis. Obj, 3. Oc. 3.

Fig. 13. Aus der vordersten Partie des Mittelhirns am Uebergange

in das Zwischenhirn.

Tafel YI.

Fig. 1—11. Aus einer Série von Querschnitten durch das Vorderhirn

einer Larv von Pelohates fusca Wagl.

Reichert, Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 12. Ein Horizontalschnitt durch den vorderen Theil des Hemi-

sphaerenhirns einer Larv von Bufo sp. Obj. 6, Oc. 3.

Fig. 13, 14. Aus einer Série durch das Vorderhirn einer alteren Larv
von Bufo sp. Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 15. Ein Querschnitt aus der Uebergangsstelle der Hemisphaere

in das Zwischengehirn von Raja Scliultsii.

Tafel Vn.

Fig. 1. Horizontalschnitt durch das vordere Ende des Gehirns eines

Embryo von Bufo sp. Reichert, Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 2, 3. Aus einer Série von Horizontalschnitten durch das Gehirn

einer mehr entwickelten Larv von Bufo sp. Fig. 2 aus der

oberen Fig. 3. aus der unteren Partie des Gehirns.

Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 4. Ein áhnlicher Schnitt. Obj. 3. Oc. 3.

Fig. 5, 6. Aus einer Série von Horizontalschnitten durch das Gehirn

einer 7 mm langen Larv von Triton (cristatus í).

Fig. 5. aus der oberen Partie des Gehirns (zu vergleichen

mit Fig. 7.), Fig. 6 aus der unteren (zu vergleichen mit

Fig. 8.) Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 7, 8. xVus einer ahnlichen Série ; von einer grosseren Larv von

Triton taeniatus Schneid.

Fig. 7. von Oben. Fig. 8. von Unten.

Fig. 9, 10. Querschnitte durch das vordere Ende des Gehirns von

einer Larv von Bufo sp. Die Bildung der Lateralventrikel

und die Einsttilpung der Lamina terminalis zeigend.

Obj. 3. Oc. 2.
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42 XXXUI. F. K. Studnika: Anatomie des Vorderhirns der Cranioten.

Fig. 11. Ein Schnitt durch clie „Aula" des Gehirns einer etwa 10 mm 1
langen Larv von Triton. Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 12. Ein Schnitt durch dieselbe Gegend des Gehirns von einer

grosseren Larv von Triton taeniatus Schneid.

Obj. 3. Oc. 2.

Fig. 13. Aus derselben Série. Obj. 3. Oc. 2.

Verlag der kunigl. buhm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Driíck von Dr. Ed. Grégr. Prag 18PB.
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XXXIV.

liber die wahre BedeutiiDg des sog. Sempescben

Organes der Stylommatoplioren.

Vou J. F. Babo in Prag.

Mit 2 Tafdn.

(Vorgelegt deu 12. Juli 1895).

(Eine xVrbeit aus clem Institute fíir Zoologie, vergl. xluatomie uml Embryologie

der bóhmisclieu Universitát ia Prag.)

Uber dieses imansehnliche Organ wurcle in clen letzten vier De-

cennien recht oft geschrieben und discutiert, indeín einige von den Ver-

fassern in ihra ein Sinneswerkzeug gefunden liaben wollten. die iibrigen

dagegen nur driisige Elemente am angegebenen Orte zu entdecken

vermocliten. Die einfache Erklarung davon ist der Urastand, dass in

der Umgebung des Mundes bei den Stylommatoplioren zweieiiei Orgáne

vorkommen, von denen eins ausscliliesslicli driisiger Nátur ist und

mit dem Pharynx (in morpliologischer als aucli physiologisclier Hin-

sicht) in nabere Beziehungen tritt, wogegen das andere ein wahr-

scheinlicli zu einem besonderen Sinnesapparate geliorendes Ganglion

darstellt, welclies sich zu den Mundlappen in demselben Verhaltnis

befindet wie die Tentakelganglien zu ihren betreffenden Fiililern.

Diese Pielation bekriiftigt nur die in jetzigen Publicationen allgemein

angenommene Homodynamie derletzterwáhnten Lippen mit den Iibrigen

zvvei Fiililerpaaren, welclie aucli in der letzten Arbeit von F. SciiMmT^)

ilire embryologisclie Bestatigung findet.

Icli muss also zunaclist diese Lippentaster nud iiberliaupt alle

Fiihlerbildungen der Stylommatoplioren kilrzlicli beriiliren, um zu

zeigen, dass sie nur irrthiimlicli mit dem SEMPKisclien Orgáne ver-

') Dr. Feud. Scujudt : „Peitrage ziir Keuntiiis der Entwickeliingsgcschichte

der Stylommatophoren." Zoolog. Jahrb. Abth. iir Aiiat. etc. Bd. VIII. 1895.

MatheiTiatisch-naturwissenschaftliche Classe. 1895. 1
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2 XXXIV. J. F. Babor:

wechselt wurden, und dann erst zur Scliilderung dieses Driisenappa-

rates iibergehen.

Die Literatur dieses Gegenstandes, da sie ja allgemein bekannt

ist, wird dabei nur so kurz als moglicli behandelt werden konnen.

I. Die Fiihler und áhnliche Bildungen.

Die sámmtlichen Fiililer stellen drei Paare von melir oder weniger

beweglichen Tastorganen dar, die ausser dieser allen den zukommenden

Perception groberer Art nocli fiir feinere Sinnesapparate — wegen

ihrer dazu jedenfalls sehr giinstigen Lage — Platz bieten: so tragen

die grossten Fiihler des ersten Paares immer die Augen (Ommatophoren)

und die ubrigen iibernehmen bekanntlicli, niclit aber mit derselben

Constanz, auch die Functión eines gewissen Geruclis-^) oder eventuell

Gesclimacksorganes, welche Unterscheidung bei diesen Thieren be-

greiflicher Weise einer exacten pliysiologischen Priifung niclit bequem

zuganglich ist. Vielleiclit besteht aiicli keine so grosse Diíferenz

zwischen diesen Sinnesqualitáten bei unseren Geschopfen ; wir wissen

Ja, dass das ganze dorsolaterale Integument bei den Landlungen-

schnecken sicher auch einer feineren Empfindung fáhig ist als bloss

eines mechanischen Betastens. Die feuchte Oberflache im Zusammen-

hang mit einer verháltnismássig sehr reichen Nervenversorgung lásst

sicher auch eine Art chemischen Sinnes verinuthen, besonders an

einigen Stellen (Umgebung der Mund- und Manteloffnung wenigstens).

Oft fehlen auch im áusseren Epithel selbst specialisierte Sinneszellen

nicht, welche durch eine Anhaufung die Entstehung von circumscripter

Sinneswerkzeugen leicht ermoglichen^), Dies Verhalten erklárt uns die

scheinbaren Widersprliche in der Angabe liber den Sitz des Geruchs-

sinnes: in den Fiihlern konnen wir ihn suchen, doch ist er nicht

nur auf diese beschrankt ;^) interessant und lehrreich. ist das alte

und gewiss nicht voreingenommen geschilderte Beispiel vom Pastor

2) bei den sonst nabe verwandten Opistbobrancbieu Averden die entspre-

chenden Tentakel úbereinstimmend als Rhiaophorien bezeichnet, obzwar diese

Schnecken auch ein woblentwickeltes Osphradiiim baben.

^) cf. F. Leydig: „Die Hautdecke und Scbale der Gastropoden etc." Arcb.

fiir Naturgescbicbte 1876. Vergl. die Arbeiten von Ketzius, Samassa nud Nabias.

*) Zuerst von Moquin-Tandon fiir den Endkolbeii der grossen Fiihler be-

hauptet: „Mémoire sur 1'organe de 1'odorat chez les Gastéropodes terresta"es."

Mém. Acad. se. Toulous., 4e. sér. I. 1851. (auch Ann. se. nat., zool. ííe. sér. XV.

1851 und Journal Conch. Paris. 11.1871.) Experimentcll suchte es Gh. Lesps zu bo-

weisen (Rech. sur 1'oeil des Moll. Gast. terr. et fluv." Journal de Conch. II. 1851.)
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Bedeutuiig des Sempesclieii Organes der Stylommatophoren. 3

ScHAEER^), dessen decapitierte Weinbergschneckeii docli ein mit

Kohlrabi bepflaiiztes Beet bestimmt gespiirt und gleicli gefunden haben.

Die Ommatoplioren sind bei allen Landpdmonaten niclit gleich

gebaut; sie sind entweder ein- und umstiilpbar (Stylommatophora s.

str.) oder bloss retractil (bei den sog. Mesommatoplioren Simroths"),

aber das Organisationsverhaltnis der Aiigen bleibt dabei imraer ein

íihnliches, nur bei den blindgewordenen Formen fehlen normál aus-

gebildete Augen, doch sind wir von dieser interessanten Thatsache

leider bisjetzt selir ungeniigend unterrichtet. Aus eigener Anschauung

kenne icli nur die „augenlosen Ommatoplioren" von Gaecilianella

Bourg. (s. Acicula Risso) acicula MiilL, wo icli pigmentlose Bulbus-

rudimente gefunden liabe.

Das zweite Fíihlerpaar ist bekanntlicli ein zartes Tastorgan

und nur selten erweckt es durch Anwesenlieit eines verlialtuismássig

grossen Ganglions und weiten Endkolbens mit verscliiedenartigen

Flemming'schen Haarzellen auch auf einen anderen Sinn Verdacht, so

z. B. bei der Helix personata Lam. (nach Sarasin) und tíiymonmi

Alt.") (nach Leydig 1. c). Ausnahmsweise fehlt dieses zweite Fíihler-

paar vollstandig, wie bei der Gattung Vertigo Miill.

Was nun die Mundlappen oder Lippen anbelangt, so wissen wir

von ihrem anatomischen Baue bisher nicht viel ; besonders fehlt uns vor-

láufig vollstandig eine genauere Untersuchung von diesen „Lippen-

tentakeln", „subtentacularen Lappen" oder „Lippenanhángen" bei

Glandinen und Borusarten, welche diese Gebilde in colossaler Ent-

wickelung besitzen ; ebensowenig wissen wir von den eigenthtimlichen

Ftihleranhangseln der Gattung Ennea H. & A. Ad., welche zu er-

kennen sehr wiinschenswerth wiire. Wo diese Gebilde naher unter-

sucht worden sind (natiirlich an mitteleuropáischen Arten, z. B. Helix

pomatia, personata), da wurde ein Gangiion in ihnen gefunden; von

den angeblichen Driisen (Sdiroth) siehe unten. Bei den TestaceUiden

fehlen die Lippen.

Die hier aufgefiihrten drei Paare von Kopfanhangen der echten

Stylommatophoren halte ich fitr aequivalent unter einander, muss

^) D. Jacob Christian Shafpees „erstere und feriiere Ve)'suche mit Schneken

etc." 2. Auíi. Eegensburg 1770.

^) Ob die oberen Fiihler der VaginuUden mit denen der JaneUiden unter-

einander und mit den Ommatophoren iiberhaupt homolog sind, ist eine noch

nicht geloste Frage ; die fiacben scbwarzen Angentráger der Vaginula Hennigi

und ibre auffallende Aebnlicbkeit mit den Pedipesfúhlern sind von ausser-

ordentlicber Wichtigkeit fiir solclie Betracbtungen.

'j Das ist die Helix (Xeropbila Hekl. [Helicopsis Fitz.]) candidula Stud.

1*
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4 XXXIV. J. F. Babor:

aber nach meinen bisherigen Beobachtungen die ofters wiederliolte

Lind wieder angefochtene Ansicht, dass sie (wenigsten die Lippen) Ve-

lumderivate vorstellen (zuerst von H. v. Iheriiíg*) ausgesproclien), mit

ScHMiDT ilbereinstimmend als unrichtig bezeichnen. Allerdings bin ich

bisjetzt an meinera embryologisclien Materiále in der Velurafrage noch

nicht in's Klare gekommen, obzwar ich mehrere Male schon ein

rudimentáres Velm an Limaxembryouen gesehen zu haben glaube;

doch da zieht es als ein schmales Bándchen mit etwas machtigerer

Flimmerung in der praeoralen Gegend zu beiden Seiten des Kopfes

hin. Diese an und fiir sich keine so leichte Frage erschwert leider

noch eine tiberraschend bunte Individualvariabilitiit im Auftreten

dieser lángst iiberflussiggewordenen Larvenorgane, welche die Onto-

genie der Stylommatophoren gerade in den anscheinend palingenetischen

Merkmalen kennzeichnet.

Ausser diesen grosseren Fiihlern besteht bei den Landsclmecken

noch ein innerer Kreis von kleineren Tastpapillen, die schon dem

vestibulum oris angehoren und mit ihrer Form und Grosse etwa den

gewohnlichen Riickenrunzeln (rugae) entsprechen. Vom histologischen

Standpunkt aus betrachtet sind es ja wahre Runzeln, die nur durch

die Einstíilpung der Vormundhaut in das Innere der weiten Mund-

oífnung gekommen sind und von den áusseren Runzeln nur durch

ihren Mangel an Pigment sich unterscheiden lassen. Bei einigen

Arten (z. B. Limax maximus L.), durchaus aber nicht bei allen, be-

komen sie kleinere selbstandige Ganglien, die durch besondere Nerven

mit dem Centralnervensystem verbunden werden, womit diese Runzeln

den Mundlappen einigermassen áhnlich werden, besonders wenn sie

durch eine etwas forcierte Mundaussstíilpung aucli ausserlich sichtbar

werden. Gowohnlich bleiben sie aber bei erwachsenen Thieren im

Inneren des Mundeinganges ; bei Embryonen werden sie.urspriinglich

in einiger Entfernung von der klaftenden Mundoffnung angetroííen

und nahern sich derselben mit der fortschreitenden Entwickelung

immer mehr und mehr, bis sie schliesslich hinte-r das iiusserste ori-

jiciwm oris gelangen, welches von eingestiilptem Integumente innerlich

ausgekleidet ist; daher kommen sie also noch vor den Anfang des

Stomodaeums zu liegen. Ich hábe diese „Mundpapillen" schon frtiher

beim Arion Vejdovskýi Bab. & Koš.'-^) abgebildet und in der vorlie-

genden Arbeit gebe ich eine Abbildung vom Munde einer erwachsenen

") H. v. Iueiíing: „Entwickelungsg'. von Ilelix". Jen. Zpitsclir. 1875. Bd. 9.

^) J. Babou et J. Košál: „line not siu" une espce nouvello Arion."

Sb. d. k. bohm. Ges. d. Wissenscb. Matb.-natiinv. Cl. l.suy. Die Tael Fii--. 9.
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Eedeutuiig des Semper'schen Organes der Stylommatophoren. 5

Amalia gracilis Leyd. (Tf. I. Fig. 4.). Sonst wurden dieselben Gebilde

aiicli voii einigen anderen Verfassern dargestellt, z. B. voii Simroth

bei Amalia marginata Dr.^")

Die Hautrunzeln, hauptsaehlicli an der Riickenfláche, haben fiir

die Lebensoekonoraie dieser hygropliilen Geschopfe eine sehr wichtige

Bedeutung, wie es von Simroth genligend erklart worden ist, da sie

bestandige Tind regelraassige Feuchtigkeitsleitimg bedingen ;^') eigentlich

sind es die Runzeln selbst nicht, sondern die von ihnen erzeugten

Riniien, welchen diese Aufgabe zukonimt. Es ist leicht einzusehen,

dass diese fiir die x4.npassung an das Landleben so unentbehrliclien

Bildimgen friihzeitig entstanden sein míissen — bei notorischen Land-

bewohnern naralich — und dem entsprechend begegnen wir denselben

schon an selir jungen Embryonen, was audi mit den Mundpapillen,

welche selbstverstandlicli aucli eine Palpationsrolle bei der Nahrungs-

aufnalime iibernommen haben. derselbe Fall ist.

Nun ich wiirde diesen kleinlichen Dingen keine so ausfiiiirliche

Bemerkung widmen konnen, wenn diese Mundpapillen oder Mundrunzeln

ofters zu Irrtlmmern niclit Anlass gegeben liátten, da sie von einigen

Autoren mit dem SEMPER'sclien Orgáne verwechselt wurden, welches

bersehen sogar Schmidt in der citierten neuesten Abhandlung^^)

nicht vermieden hat. Es ist schwer begreiflich, wie eine áussere Inte-

gumentalruge mit einer innerlichen Digestionsdriise verwechselt werden

kann, und doch ist dera so ! Schmidt wurde hochst wahrscheinlich

von der Arbeit P. B. Sarasin's veríuhrt,^'^) wo als SEMPER'sches Organ

die obenerwáhnten Mundrunzeln beschrieben und abgebildet worden

sind, obzwar Semper's Originalfigur^^) keinen Zweifel dariiber zulasst,

dass er buccale Drtisen (pharyngeale Speicheldrúsen) vor sich hatte.

Ich will hier die ganze Geschichte der SEMPER'schen Driisen nicht

wiederholen, sondern weise einfach auf die zusammenfassende Arbeit

Haxitsch's'^) hin, wo diese deutlich wiedergegeben ist. Auch ver-

'") H. Simroth: „Versuch etc." Zeitschr. fiir wissensch. Zool. Bd. 42.

") H. Simroth: „Entsteliung der Landthiere." Leipzig 1891.

^^) Auch anderswo hat sich derselbe Forscher ini gleichen Sinne geáussert

F. Schmidt: „Studien zur Eiitwickehingsgeschichte der Pulmonaten." I. Die Eiitw.

des Nervensystems p. 29.

") P. B. Sarasix: „Uber 3 Sinnesorgane und die Fussdrúse einiger Gastro-

poden." Arb. aus dem zootom.-zoolog. Instit, in Wúrzburg. 6. Bd. 1885.

'*) C. Semper: „Beitr. zur Anatomie und Physiologie der Pulmonaten."

Ztschrft. fiir wiss. Zool. Bd. 8. 1857.

''') R. Hanitsch: „Contributions to the Anatomy and Histology of Limax

agrestis.'' Pro. of the Biological Society in Liverpool. Vol. II. 1888.
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6 XXXIV. J. F. Babor:

weise icli auf dessen Fig. 1. auf der Tafel X. um zu zeigen, dass

dieses driisige Organ eine zum Pharynx gehorende (Speichel)druse

igt ; weiter unten gebe ich aiich embryologisclie Beweise dafiir. Bevor

ich aber auf die SEMPER'schen Dríisen náher eiugehe, muss ich in aller

Kiirze der Mundrunzeln iioch einmal gedenken, um ihre histologische

Zusammensetzung auzudeuten. Imjungsten Stadium ihrer Entwickelung

etwa der Fig. 1. Schmidt's entsprechend, lassen sie sich an Schnitten

nur als wenig auffalende Hervorragungen des allgemeinen Contours

erkennen und weisen an der Oberflache das ursprtingliche Ektoder-

malepitliel auf. Spater wird das Epithel am Gipfel der Runzeln be-

deutend liochcylindrisch, wahrend es an den Seiten der interrugáren

Furchen annahernd cubisch bleibt. Die Parenchymerfiillung dieser

Erliebungen differenciert sich zu grossen spindelfórmigen und grob-

kornigen Zellen, die dann zu Muskelfasern werden, und zu kleineren

Bindegewebszellen, die durch ihre tiefgefárbten Kernelemente und

verschiedenartige Anordnungen dieses Chromatinmateriales ein reges

Vermehren kundgeben; diese Zellen wandeln sich in das reticulare

Stroma der fertigen Rugositaten um. In diesem Stadium lassen sich

die Riickenrunzeln von den Mundpapillen absolut nicht unterscheiden

(anatomisch, nur der Lage nach), wie es auch die beiden Figuren

(Tf. I. Fig. 2. und 3.) veranschaulichen. Bei ausgeschltipfteu Thierchen

vollzieht sich dann die Metamorphose dieser Theile dadurch, dass

bei den áusseren Runzeln das Epithel ausser den gewohnlichen Epi-

thelzellen auch stabchenformig gebildete Stiitzelemente und Driisen-

zellen (hauptsachlich zur Absonderung des zuweilen gefárbten Riicken-

schleimes) entstehen lásst, wahrend das Epithel der inneren oder

Mundrugen ein gieichmássiges geblieben; nur bei etlichen Formen

{Helix pomatia nach Simroth) entwickeln sich auch Sinneszellen

darin. Im Bindegewebsstroma dieser letzteren fehlt natiirlich auch

das Pigment, welches in den Riickenrunzeln bekanntlich reich vor-

handen ist. Dagegen sind wieder hier (in den Mundwiilsten die ein-

zelligen Dríisen mesenchymatóser Herkunt sehr háufig und lassen

alle moglichen Thátigkeitsphasen deutlich erkennen; oft fiihrt bei

ihnen eine copiose Absonderung zur volligen Degeneration (die wird

geschildert von Simroth^*'). Gleiche Driisenzellen sollen nach Simroth

auch in den Lippen vorkommen. Die Aufgabe eine angemessene Feuch-

tigkeitsleitung zu besorgen, haben die Runzeln im Munde begreiflicher

Weise auch nicht aufgegeben.

'^) H. Simroth: „Ú. d. Sinneswerkz. uns. einh. Weichth," Zeitsch, fíir w.

Zool. 1875.
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Anui. Icli hábe da die Mimdpapillen als gewohnliche Hautrun-

zeln angeselien iiiid die Griinde dafiir angeíuhrt; man konnte mir

vielleicht einwenden, dass ihr friihzeitiges imd selbstandiges Er-

scheinen aiif wiclitigere Formationen liinweist, so dass in ihnen ein

altes Gebilde von grosser phyletischen Bedeiitung zu suchen sei. Sie

konnten namlich als Reste wiclitiger Kopfanliange angesehen werden,

die fiir die morphologische Definition des Gastropodenkopfes ja von

Wichtigkeit sind, denn solche Kopfanhánge sind jetzt fúr alle Classen

der Weichthiere — die Lamellibrancliien nicht ausgenommen^^) —
nachgewiesen (vielleicht niir bei der Mehrzahl der Solenogastres

riickgebildet) und die der Limgenschnecken mochten zuvorderst mit

den Kopfarmen der sog. Pteropoden unter den phylogenetisch fiir

die Pulmonaten so wichtigen Opisthobranchien vergleichbar sein; vor

allem ist dafiir ihre Innervation (zuerst von Sarasin ausfiihrlich ge-

schildert) von Interesse. Doch ich wage es vorlaiiíig noch nicht dartiber

eine stricte Ansicht auszusprechen,

II. Die Semper'schen Dmsen.

So hábe ich also zur Geniige gezeigt, dass die Mundpapillen

mit den echten SEMPER'schen Organen (in der Definition Sempers

selbst) gar nichts zu thun haben, und jetzt versuche ich es die Ent-

wickelung, histologische Structur und vergleichendanatomische Be-

deutung der in Frage stehenden Orgáne klarzulegen.

Als erste Embryonalanlage des SEMPER'schen Driisencomplexes

lassen sich an jungen Stadien beim Lhnax maximus L. ziemlich auf-

fallende und geraumige Zellenanhaufungen am Anfange des Stomo-

daeums gut verfolgen, etwa in der Gegend des spater sich bildenden

Kiefers und etwas dahinten, also eigentlich schon in der Praebuccal-

region. Bald aber vergrossert sich diese Anhaufung sehr bedeutend

und hebt sich von seinem Mutterboden empor, so dass die ganze

etwa linsenformige Anlage mit ihrem centraden'^) freien Antheil schief

iiber dem Pharynx (Buccalmasse) nach oben verláuft und eine wohl-

begrenzte und einheitliche Zellenmasse darstellt, welche sich beinahe

bis zum Anfange des Oesophagus erstreckt; hier befindet sie sich

aber hoher dartiber und beriihrt fast die Innenfláche der dorsalen

Korperwand foder besser ihre Sematopleurabekleidung).

") Mayous : „L' exist. un rudiment céphalique etc. de la Pintadiae".

Bull. Soc. Philomat. Paris. sér. 7.t. X. 1886.

'8) F. E. ScHDLZE : „Uber die Bezeichnung der Lage und Richtung im

Thierkórper." Biolog. Centralblatt Bd. XIII. Nr. 1. 1893. I. 15.
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Die Zellen dieser eigenthumlichen Insel gelien vom Ektoderm,

unci zwar vom Stomoclaealepitliel, hervor; zuerst beobaclitet man eine

Ideine locale Verstarkung dieses Epitliels, die in Folge von einer

venmelirten Proliferation der Epitlielzellen entsteht, und diese ver-

grossert sich dann rascli, bis sie sich bald vom Epithel zapfenformig

abliebt. Die Zellen selbst verlieren bald ihre urspriingliche mehr oder

weniger cylindrische Gestalt und werden unregelmassig polygonal und

dicht aneinander gedriickt ; in den oberen Partien ist ihre Verbindung

aber ziemlicli lose, so dass sie hier leiclit das Eindringen von kleinen

spindelfórmigen oder sternformigen Zellen aus dem mittleren Keim-

blatt zulassen. Diese liefern spáter die zarten netzformigen Binde-

gewebsmasche, welche beim fertigen Orgáne die. einzelnen Driisen-

lappchen umgeben,

Die erste Anlage der beschriebenen Zellenanhaufung gescliieht

in der Zeit des anf Schmidt's Fig. 2.^^) abgebildeten Stadiums. Von

dem zuletzt gescliilderten Zustand gebe ich Abbildungen von zwei

Schnitten aus einer und derselben Série (Tf. I. Fig. 12., 13.) und

vom histologisclien Detail der Zellen (Tf. I. Fig. 14.), die sich eigen-

thiimlicher Weise dem Typus der Zellen im vollkommen entwickelten

Orgáne unverkennbar sehr bald nahern ; vielleicht tritt dieses Driisen-

organ schon in friihen Entwickelungsperioden in seine Function ein,

was auch die colossale Ausdelmung des ganzen Gebildes wahr-

scheinlich macht. Es scheint iiberhaupt eine mehr larvale Bildung

zu sein, die sich im Verlaufe der Entwickelung in sehr auffallender

Weise (relativ) verkleinert ; auch bei halbwuchsigen Exemplaren vom
Liniax maximus L. hábe ich das S]íwPER'sclie Organ oft deutlich

grosser (absolut) als bei voUerwachsenen angetroffen, Besonders der

mittlere beim Embryo so volurainose Theil erfahrt oft eine starke

Reduction, wogegen die lateralen Partien gewohnlich am grossten

bleiben und iiberhaupt am Itingsten persistieren. Jedenfalls ist die

postembryonal eintretende Umgestaltung des Organes in mehrere

Lappen auch ein Ausdruck der retrograden Metamorphose. Bei eini-

gen Arten {Helix pomatia) ist es im erwachsenen Thiere Iiberhaupt

in der Lippen- und Pharynxwand so eingebettet, dass man es makro-

skopisch nicht einmal wahrnehmen '*^^) kann; ob dies fiir alle Fálle

'^) SciíMiDT zeiclinet zwar Embiyonen von ÁgrioUmax agrestis, aber in diesen

fuben Phasen ist die ganze Conformierung der ausseren Korpergestalt bei beiden

Arten eine fast ganz identische.

^"j Émilk Yung: „Contributions a 1'histoire physiologique de 1' escargot."

Mém. Cour. Acad. Belg. Tome 49. 1887.
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Erklarung gibt, wo das Semper'sche Organ fehlen soli, kanii ich nicht

entsclieiclen.

Damit liaben wir also clie Entwickelung des SEMPEischen Organes

(beim Limax maxhnus) kennen gelernt und konnen zur anatomischen

und histologisclien Beschreibung schreiten. Makroskopisch wird das.

Organ (bei Arion, Helix, Limax) von einer inconstanten Anzalil im-

gleich grosser Lappclien gebildet (s. Hamtsch's Fig. 2. auf der

Tafel XII. 1. c. wie auch die Fig. 1. Sochaozewer's ^^) und die bekann-

teste alte Abbildimg von Semper 1. c), die eine lánglich-eiformig zu-

gespitzte Form aufweisen und mit ilirem verjiingten Ende der Rinne

sicli ansetzen, welche das Vorderende der Buccalmasse von der oralen

Kopfwand abgrenzt; sie milnden demnach also an der Deche in die

Buccalhólúe und zwar gleich ani Anfange derselben hinter dem

Kiefer.

Histologisch bildet das Semper sche Organ keine zusammenge-

setzte (tubulose oder acinose) mehrzellige Driise, sondern vielmelir

eine Gruppe von selbststandigen einzelligen Driisen, welclie geson-

derte Deckzellen und Ausfíihrgange besitzen und nur lose rait einer

scliwer erkennbaren und sehr diinnen Bindegewebsmembran beisammen

gelialten werden. Die Zellen selbst sind entweder einzeln oder je zu

2—6 in einer gemeinsaraen Umhullung gruppiert, so dass wir sie an

Schnitten liie und da von feinen Bindegewebsmaschen umsponnen

und zu scheinbaren Acini gebunden finden (Taf. I. Fig. 9., 10., 11.,

16.). Oralwarts entsenden diese Lappclien fortsatzformige Ausfillir-

giinge, die parallel unter einander zur Pharynxwand liin verlaufen,

ohne zu grosseren Stamraen zusammenzufliessen. Ihre Wande werden

von flachen und beinahe faserforniigen Zellen mit stabchenformigen

Kernen gebildet und sind oft so zart, dass sie nur miihsam verfolgt

werden konnen (Taf. I. Fig. 15.). Bindegewebsfasern und Muskel-

fibrillen fehlen dort ganzlich.

Die eigentlichen Dilisenzellen, in die erwiihnten Bindegewebs-

netze eingeschlossen, sind rundlich oval und erleiden vom Drucke

der lose sich anschliessenden benachbarten Lappchen keine Defor-

mation, so dass sie nicht polygonal werden, sondern als kleine Blás-

chen mit glatter Oberfláche sich praesentieren. Dieser Habitus ist

vielleicht daran schuldig, dass sie als Gangiienzellen imponierten (wie

die grossen Fiihlerzellen, woriiber cf. Simroth 1. c). Ihr Protoplasma

'') D. Sochaczewer: ,.Das Riechorgan der Landpulmonaten." Zeitschr. fúr

wissensch. Zoologie. Bd. .35.
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ist entweder klar und schwacli tingierbar oder etwas getriibt und

fárbt es sich auch intensiver ; der letzte Fall entspriclit dem Ruhe-

zustand der Zellen (Taf. I. Fig. 9.); wahrend der Thátigkeit haufen

sich námlich die Secretkliimpchen an einer Stelle innerhalb des Zell-

leibes an, wodurch das iibrige Plasma blásser erscheint (man bekommt

da zur Šicht ganz dasselbe Bild, "welches in der Speicheldriise von

Amalia gracilis auf der Taf. I. Fig. 7. angedeutet ist). Die Structur

des Cytoplasmas ist immer eine wabig-reticaláre oder grobalveoláre

(Taf. I. Fig. 11., aber auch an den Fig. 9., 10., 14, 15. sichtbar),

nur nach energischer Secretion scheint das Protoplasma der entleerten

Zellen ganz structurlos zu schein (Taf. I. Fig. 16.). Ein circum-

nucleárer Hof von farblosem homogenen Protoplasma (Periplast) tritt

gewohnlich nur unmittelbar vor Beginn der Absonderung hervor, wann

der Kern eine gerimdete Form annimmt (Taf. I. Fig. 11.). Die Kerne,

welche zuweilen in Mehrzahl (2—4 in einer Zelle) vorhanden sind,

wechseln in ihrem Umriss und Volumen desgleichen: im Stillstand

sind sie an der Peripherie gezackt und ihr Chromatin ist in ein

dichtes dickfaseriges Netz geordnet, am Beginn der Thátigkeit nehmen

sie eine Kugelform an und lassen grobere Kernchen in einem feinen

Reticulum erkennen ^^) und nach erfolgter Secretion endlich werden

sie klein und gleichmássig gedunkelt (Taf. I. Fig. 10., 11., 16.).

An gut fixierten Praeparaten erkennt man diese Verhaltnisse bei

der gewohnlichen Pikrokarminfárbung ziemlich deutlich, wenn auch

nicht mit der Schonheit und Scharfe der KRAtisE'schen -^) Bilder, so

dass ich mich mit dieser kurzen und einfachen Darstellung begniigen

kann, um die Nátur der SEMPER'schen Orgáne als Speicheldriisen iiber-

zeugend zu demonstrieren.

Um nun den Beweis zu Ende zu fiihren, muss ich noch kiirzlich

die Speicheldriisen Tíat £^o%ý]v (glandulae salivales) behándeln. Ihre

histologische Zusammensetzung wurde schon ofters in verschiedenen

Arbeiten fliichtig beriihrt, doch meines Wissens noch niemals ordent-

lich durchgearbeitet;^*) auch sind die speciellen Literaturangaben dar-

^*) cf. Heidenhain: „Physiologie der Absonderuugsvorgáuge." In Hekman's

Handbuch der Physiologie. V. Bd. Leipzig 1883.

'^^) Rud. Keause: „Zur Histologie der Speicheldrusén etc. des Igels". Arch.

fiir. mikr. Anat. und Entw. 1895. Náher kann ich mich an dieser Stelle auf einen

Vergleich mit den iuteressanten Untersuchungen der Sáugethierspeicheldrseu

nicht einlassen, da die Structur der entsprechenden Gewebe bei den Schnecken

doch keine so complicierte ist.

^*) Von álteren Angaben (cf. Keeerstein in Bronn) abgesehen, wurden die
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liber nicht einig, was durch die Verschiedenheit im Habitus der Dríisen-

zelleii in verschiedenen Thatigkeitsphasen erklárt wird, Dasselbe gilt

aucli vom SEMPER'schen Orgáne (s. obeii). Die Speicheldriisen, deren

wolilbekannte Form und Lagerung bei den Stylommatoplioren ich da

zu wiederholen nicht brauche, werden von eirunden Zellen gebildet,

welche in ihrem histologischen Charakter den beschriebenen Zellen

der SEMPER"schen Driisen so vollkommen gieichen, dass es nicht nothig

ist, dieselben von Neuem za schildern; es genúgt blos auf die Ab-

bildungen (Taf I. Fig. 5., 7., 8.) hinzuweisen. Nur darin unterscheiden

sich die Speicheldriisen von den kleinen SEMPER'schen Organen, dass

sie das interstitielle Bindegewebe reichlich vorhanden haben und von

einem besonderen Peritonealiiberzug bekleidet werden, wogegen die

SEMPFR'schen Orgáne oft nur in der umliegenden Muskulatur einge-

bettet liegen, Wie es schon seit Semper (1. c.) bekannt ist, sind die

Speicheldriisen auch nur Anhaufungen von Driisenzellen (in kelner

epithelartigen Anordnung), die jedoch ihr Secret in einen machtigen

Ausfíihrgang entleeren. Die Epithelwand dieses schlauchformigenDuctus

wird von einer eigenthiimlichen Muskulatur an der áusseren Flache

umgeben; diese setzt sich von zarten, giatten, reifenartigen Muskel-

fasern zusammen, welche den Ausfíihrgang in Form von einer gefen-

sterten Membrán umspinnen (Taf. I. Fig. 6.). Bei den diinnen Aus-

fiihrgángen der SEMPER'schen Driisen vermissen wir bekanntlich die

Muskeln.

Die erwáhnten Differenzen in der Structur des Protoplasmas

und der Kerne wáhrend der physiologischen Thatigkeit der Speichel-

driisen sind mit analogen Erscheinungen der SEMPER'schen Orgáne,

wo sie zur Geniige behandelt worden sind, absolut congruent.^^)

Speicheldrsen z. B. von Lacaze-Duthieks (in der Testacellenmonographie) und

von Plate (Opisthopneum. Lungenschnecken I.) abgebildet,

2^) Ich liabe da auf diese allgemein bekannte Thatsacbe deswegen wieder-

bolt aufmerksam gemacbt, da es nicht einmal Discrepanzen in der Literatur her-

vorgerufen hat (cf. unter Anderem C. Bergonzini: „Sulle glandule salivari degli

Helix", Lo Spallanzani, vivist, di Se. med. e nat. IX. Modena). Am besten sind

bekanntlich diese Vorgánge an den Yerdauungsdrúsen, hauptsáchlich Speichel-

driisen, der Wirbelthiere studiert und von zaUreichen Physiologen und Histologen

interessante Mittheilungen dariiber gemacht. (Parotis von Klein, Langley bear-

beitet, submaxillaris, sublingualis, gl. Webei und Nuhni [s. Blandini] von Gia-

Nuzzi, Lavdowski, Heidehain, Ranviee, Panki'eas von Saviotti, Langeehans. Frey,

Latschenbekgee, Renant, Krause, A. Ver Eecke, dann auch die Leber von Badm,

die Magen- und Darmdriisen von Eollett, Claude-Bebnard, Partsch, Fol, Wiener,

KoLLiKER, Henle, Brettauer & Steinach, Herrmann & Tourneux, Meckel u. a.,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



12 XXXIV. J. F. Babor:

Mit Siclierheit konnen wir also behaupten, nach der histologi-

schen Structur urtheilend, dass die SEMPEB'schen Orgáne Driisen sind

und mit der grossten Wahrsclieinliclikeit, dass sie im Allgemeinen als

pharyngeale (storno daeale embryologisch) Speicheldriisen bezeichnet

werden konnen. Es ist mir sehr angenehm, dass ich diese Orgáne in

einem Falle als bedeutenderes und wohl specialisiertes Organpaar ge-

funden hábe, wo sie gewiss einer speciellen Anpassung dienen und

demnach nicht mehr iibersehen werden konnen, sondern als ungemein

interessante Gebilde einer náheren Schilderung werth sind. Bei Jnialia

graciUs Leyd. finde ich namlich das SEMPEB'sche Organ als ein Paar

von birnformigen Driisenlappen vorhanden (= laterale Lappen der

Limaciden), welche der Bucca vorne zu beiden Seiten anliegen und

von einem machtigen cerebralen Nervenpaar versorgt werden (Taf. II.

Fig. 17.). Histologisch weisen sie mehrere Eigenthiimlichkeiten auf:

sie bestehen von eng aneinandergerúckten Zellen vom beschriebenen

Driisencharakter, die von einer machtigen Bindegewebsmembran ein-

geschlossen werden ; auch inuerhalb derselben befindet sich ein ziem-

lich reich vertheiltes Interstitialgewebe. In der unteren (distalen oder

adoralen) Partie sind die Zellen viel grosser als oben (proximalwárts).

Die Zellen sind wieder in kleinere Lappchen geordnet, welche von

verhaltnismássig sehr zahlreichen Nervenfasern besorgt werden, die

da, inwieweit ich es bisher verfolgen konnte, zu einzelnen Drilsen-

zellen hinzutreten. Wáhrend die gewohnlichen SEMPER'schen Orgáne

(wie z. B. bei Limax) oder die Speicheldriisen die feineren Veráste-

lungen ihrer Nerven erst nach besonderen Methoden (z. B. mit Gold-

chlorid) erkennen lassen, haben diese Orgáne von Amalia graciUs

ihre Nervenfasern so zahlreich und so deutlich entwickelt, dass man
sie mit den gewohnlichen Methoden und auch (in vivo) ungefárbt

ganz bestimmt wahrnehmen kanu. — An den Fasern in- ihren End-

abschnitten (im Bereiche der einzelnen Lappchen) hábe ich fast con-

stant eigenthiimliche Veránderungen gesehen, die an eine Degenera-

tion der Nerven, oberfláchlich beobachtet, erinnern, doch mit einer

solchen nicht identisch sind : es handelt sich um dunkelgefárbte Kerne

im Neurilemm (tiefbraun bis schwarz in vivo, nicht erst nach der

seltener auch andere Driisen, z. B. die Lacrimalis von Reicukl uud doch sind

die Ergebnisse von allen diesen Untersuchungen noch nicht definitiv als allgemein

giiltige Resultate gewonnen.) Bei Schnecken scheint es mir diese Beobaclitung^n

besonders leicht anstellen zu konnen, doch hier muss ich mich mit dieser kurzen

Bemerkung begniigen. Eine wichtige zusammenfassende Arbeit liess Kokschelt

(„Beitráge zur Morphol. und Physiol. des Zellkernes." ZooL Jahrb, Abth. tur

Anat. u. s, w. IV. Bd. IftOl.) erscheinen.
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Farbiing!) Wie die Fig. 20. b. aiif der Taf. II. zeigt, lassen sie sich

auch nicht auf die Eegenerationsgarnituren ^*') zuuckfiihren. In der

ganzen Literatur der Nervenfasern ist mir nur eine Stelle bekannt,

wo ihnliche Gebilde beschrieben sind,-'^) aber auch ohne befriedigende

Erklarung. leh muss vorláuíig auch auf jeden Erklarungsversuch ver-

zichten; es sei hier nur bemerkt, dass ahuliche Fasern bereits von

Bbock '^^) gesehen, aber falsch fiir Bindegewebsfibrillen gehalten wurden.

Die von diesem Autor vortrefflich beschriebenen grossen und hellen

Plasmazellen hábe ich im Interstitialgewebe der Umbiegungspartie in

dem in Kede stehenden Orgáne auch gefunden (Taf. II. Fig, 21.).

Ich hábe da diese Orgáne deshalb ausfiihrlicher erwáhnt, da es

mir wahrscheinlich ist, dieselben als Homologon der máchtigen „Gift-

oder Spinndriisen" der Gattung Atopos Simr.^'') anzusehen, die sonst

riithselhaft waren. Von diesen letzteren kennen wir zwar die histo-

logische Structur noch nicht genau, aber was Simroth daríiber mit-

theilt, steht mit dieser Annahme in keinera Widerspruch, Wir haben

vielleicht in dieser Form die SE:>irER'schen Orgáne zu einem beson-

deren Zweck bei der Nahvungsaufnahme eingerichtet gefunden, zu dem
namlich, dass das Secret dieser Driisen den Thieren beim Schliirfen

die Verdauung erleichtern soli : denn Atopos, wie auch Amalia gracilis,

ist ein Fleischfresser, der seine Beute aussaugt, dabei aber keine fiir

diesen Zweck umgestaltete Bucca besitzt (die Radula ist durch ihre

Zahnformen allerdings vom Raubthiercharakter), wie es z. P. die Testa-

celliden und berhaupt die Rapacia unter den Landlungenschnecken haben.

Ich meine nun, dass ich den anatomischen Bau der sog. Semper'-

schen Orgáne geniigend geschildert hábe, um ihre driisige Nátur zu

beweisen; fiir Sinnesorgane (Semper selbst hielt sie fiir ein Geruchs-

organ) konnen sie nach ihrer histologischen Structur nicht gelten,

trotz ihrer auífálligen Nervenversorgung, diese zeigt nur, dass ihre

Thátigkeit fiir den ganzen Organismus, dem sie angehoren, von Wich-

-'^) Iii der geistreicben Arbeit S. Mayer's (,,Úber Vorgánge der Degener.

und Reg. im nnversehrten periph. NerA^en". Zeitsclir. fiir Heilkunde, Prag 11.

18S1.) hábe ich leider auch keinen Anschluss gefunden. -Jedenfalls kommt man
aber boffeutlicb durch seine Methode fríiher zum Ziel, als durch die Golgischen

u. á. (cf. Retzius, Biolog. Unter. N. F. VIII.)

-^) Dr. Hammer: ..Uber Degeuer. im norm. periph. Nerven". Arch. fiir mikr.

Anat. und Entw. 1895 p. 15G.

^^) -J. Buock: „Unters. uber die interstitiellen Bindesulistanzen der Mol-

liisken-'. Zeitschr. fiir Avissensch. Zool. Bd. ;)9.

^^) H. SixíROTir: „Uber das Vaginulidengenus Atopos". Zeitschr. fiir wissen,-

schaftl. Zoologie. lid. 52.
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tigkeit ist. Es sei mir nur gestattet, dieselben mit den entsprechenden

Organen anderer Weiclithiere zii vergleichen, wobei icb anhangsweise

eine Úbersicht sámmtlicher Molluskenspeicheldriisen hinzuzufiigen

fiir angezeigt halte.

In der ganzen Reihe der „cephalophoren" Mollusken^°) fehlen

die Speicheldriisen sensu strictiori nur bei den sog. Pteropoden und

dem Nautilus, welcher nur pharyngeale Driisenausstíllpungen besitzt

(=: obere Speicheldriisen der Dibranchiaten). Die Chitoniden haben

2 kleine zate Buccaldriisen auf dem Dache der Mundhohle und die

HALLEB'schen Zuckerdrúsen, die von Simroth (im Bromi) zutreífend

mit den gewohnlichen Speicheldriisen der Prosobranchiaten homologi-

siert werden ; meiner Ansicht nach entsprechen sie zunáchst den ,,seit-

lichen Taschen" der Haliofis und konnten vielleicht eine urspriingliche

Form der Speicheldriisen iiberhaupt darstellen, da sie bei Mollusken

von archaischem Charakter vorkommen (cf. auch Nucula, Nautilus)

und auch vom organogenetischen Standpunkt ein Entwickelungsstadium

der Speicheldriisen iiberhaupt vorstellen magen, die zuerst als seit-

liche Ausstiilpungen ^^) der Oesophaguswand entstanden sein konnen.

Unter den Sólenogastren sollen alle Vorderdarmdrtisen fehlen bei Ne-

omenia, bei den iibrigen kommen sie vor, und bei einigen sogar (Para-

menia impexa, palifera, Proneomenia vagans, Dondersia festiva, Ne-

matomenia fiavens) in zwei Paaren, von denen eins an der dorsalen

Wand des Pharynx einmiindet. Die Prosohranchien haben immer

Speicheldriisen und nicht geradezu selten in zwei Paaren vorhanden

;

dann werden die des zweiten Paares als Speicheldriisen im engeren

Sinne des Wortes bezeichnet und dadurch definiert, dass ihre Ausfiihr-

gange den Schlundring penetrieren sollen, wogegen die des ersten

Paares oder die pharyngealen (buccalen) vor dem Schlundring in den

Pharynx einmiinden, Leider sind diesbeziigliche Untersuchungen noch

^°) Bei den LamellibrancMaien finden sich die Speicheldnisen nur in der

so selil' wiclitigen und interessanten Nucula (nach Pelseneer), wo sie in Forra von

seitliclien Ausbucbtungen des Oesopbagus erscbeinen :=z „Backentascben" der

Scaphopoden.

^) Die Angaben von den BMpidoglossen und fleiscbfressenden Taenioglossen

fcf. Malard : „Sur le syst. giand. oesopb. des Taeuiogl. Carnass." Bull. Soc. pLi-

lom. de Paris. 7. série, f. XI. 1887) sind leider sehr undeutlich, die von den Ca-

Igptraeiden {Haller im Morphol. Jabrb. 18. Bd. 1892 und Plate in der Berliner

Akademie 1895) widersprechend. Hieher gebort vielleicht auch der Oesophageal-

siplio der Marginella cingulata („Nebenrobr") und der Ilalia priamus (nach Bou-

viKR und Poirikh); ob er aber mit der „Specialdriise" od. „Gitdriise" der Steuo-

glossen vcrgleichbar ist, das weiss ich nicht.
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Bedeutimg des Sempeschen Organes der Stylommatophoren. X5

als romme Wiinsche abzuwarten; das, was wir clariiber bis jetzt

wissen, liisst keine consequente Durchfiihrung des angegebenen Prin-

cips (cf. LANa's vergleichende Anatomie) zu; bel den Diotocardien

(und der Amindlaria) finden wir z. B, niir pharyngeale Driisen, aber

liier liegt auch der Schlundring so vorne, dass man nicht weiss, mit

welchen Driisen sie eigentlich homolog sind. Bei den Muriciden sind

die buccalen Driisen in ihrer Form und Grosse den Speicheldrusen

(gl. salivales str.) táuschend iilnilich, so dass sie mit solclien leicht ver-

wechselt werden líonnen; icli glaube aber, dass sie bestimmt dem

ersten Paar sclileclitwegs liomolog sind, denn die eigentlichen Salival-

driisen sind beim Murex durch die LEiBLEi]s'sclie Driise vorgestellt;

dass nur die ersteren einen langen Ausfiiln^gang besitzen, erklart die

enorme Verlángerung des Pliarynx bei dieser Sclinecke und die da-

mit zusammenliangende Verlagerung des Centralnervensystems. Von

den iibrigen Prosobranchien mit zwei Driisenpaaren {Haliotis, Fissu-

rella, Patella, Scalaria, Janthina^ einige Purpiiriden, Muriciden, Can-

cellariiden^ Buccinum, Litorina) weiss ich nicht, wo zwei Paare von

Driisen (pharyngeale und oesophageale) anzunehmen seien, oder wo

nur ein zufalliges bedeutungsloses Dédoublement der Speicheldriisen

vorkommt, denn es herrscht bekanntlich in diesen Organon eine ma-

nigfaltige Variabilitat : manchmal verschmelzen die Lappen ^^) der

paarigen Driisen zu einem einheitlichen Korper (bei Terebra besteht

sogar nur ein unpaarer Ausfiihrgang !), anderswo konnen wieder ur-

spriinglich einzelne Driisen in mehrere Portionen zerfallen, accesso-

rische Driisen vorkommen u. s. w., so dass wir zur Zeit keine ver-

lassliche Siclitung des sammtlichen vorliegenden Beobachtungsmateri-

ales unternelimen konnen. Viel besser sind wir unterriclitet von diesen

Organon bei den OpistJiohranchíen, was wir bekanntlich in erster

Linie dem unermiidlichen Bearbeiter dieser Gruppe, Prof. R. Bergh,

verdanken. Hier kommen íiberall im Bereiche des Pharynx und Oeso-

phagus Driisen vor, und zwar: 1.) gleich um den Aussenmund; das

sind die Driisenlager oder Drlisencomplexe Bergh's; diese sind ge-

wohnlich klein und in die Mundwand eingewachsen, zuweilen aber

auífallender und gleich bemerkbar (z. Polycerella Emerfomi, Aeoli-

diella Sómmeringii, Aegires Leuckarti, Doto coronata, Favorinus alhus,

Doridiae cryptohranchiatae^ wo niemals Mundrohrendrtisen vorkommen,

immer aber die Speicheldriisen, Hermaea dendritica, Stiliger Mariae,

Cratena gymnota u. m. a.), und dann fehlen oft die sog. MtmdrdJiren-

^-) Dasselbe geschieht unter den Opistholiranchien bei der Doris, uuter

den Pulmonaten bei den Tedacelliden.
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drusen^^) (glanci, ptyalinae), welche den pharyngealen dej iibrigen Ga-

stropoden gleichzusetzen sind (Doridiopsidae haben nur eine unpaare

grosse Mundrolirendriise, desgleichen die UmbreJla mediterranea, Pleuro-

hranc/ms) ; nur bei Galvima flava komrat ein starkes Driisenlager

neben grossen Mundrohrendriisen vor, so dass icli diese glandulae

ptyalinae nur als besonders vergrósserte Lippendriisen ansehen kann

und die beiden Gebilde mitsaramen dem ersten Paare oder den pha-

ryngealen Drúsen der Prosobranchien als liomolog betrachte ; 2.) liaben

die Hinterkiemer fast iramer die eigentlichen Speicheldriisen (gl. sa-

livales) mit durchtretendem Ausfíihrgang, die nur dann fehlen, ^*)

wenn die Mundrohrendriisen ganz besonders mácMig ausgebildet sind

(bei Amphorina Alberti, coerulea, molios) ; die beiden Driisenpaare

(gl. ptyalinae und salivales) mit einander verschmolzen besitzt Pleuro-

phyllidia comta, eine sonderbare Versclimelzung der Speicheldriisen

(gl. sal.) mit der Buccalraasse kennzeichnet die Freyeria RppelUi,

Pontolimax und Elysia sollen ausschliesslich pharyngeale Driisen be-

sitzen, Rhodope Vemnyi Koell. (nach Bóhmig) dagegen die Speichel-

driisen. Bei hoheren Opisthobranchien sind vorwiegend die Speichel-

driisen ausgebildet.

Die Pidmonaten besitzen immer ein deutliches Speicheldriisen-

paar, nur von der Ach afina Lam. existiert eine alte Angabe (von

QuoY & Gaimaru nach Kefersfein im Bronn), nach welcher diese

Gattung zwei Paare von Speicheldriisen besitzen soli; obzwar Aclia-

tina in Neuzeit (auf das Nervensystem) untersucht worden ist, ist

mir keine zuverlássige Bestátigung dieser mit Reserv anzunehraenden

Angabe bekannt. Dem ersten (pharyngealen) Paare der Speicheldriisen

entspricht nach meiner Uberzeugung bei den Stylonimatophoren ehen

das Semper sche Organ und wir konnen uns seine Entstehung aus

vereinzelten Driisenzellen ektodermalen Ursprungs, w&lche in der

Umgebung des Mundes ofters angetroffen werden,'^^) ungezwungen

vorstellen, wie es bei den Opisthobranchien vor unseren Augen ge-

^^) Besonders schuu entwickelt z. B. bei vielen dadohepatischen Nudihrau'

chien (AeoUdiella, Berfjhia, Spurilla, Certerilla, Feurissia, Amphorina, Galvinia,

Tlero, PhijUidia, Ptcnropliyllidia, Linr/uella), vielleicbt aucli bel den Hedi/Jiden. Bei

den boheren Oijistliobrauchiateu herrschen grosstentheil.s dieselben Verhaltuisse.

Pelseneeh („RecLerches sur divers Opisthobranclies." Mém. cour. etc. Ac. roy.

Belg. LIII. 181)4:.) unterscbeidet (z. B, bei Adaeon tomatilis) „glandes buccales"

zrMundohrendrusen und „glandes salivales" :=Speicbeldrusen; woniit die „poches

oesopbagienncs" (z. B. bei Bidla hydatls) collidieren, ist sclnver anzugebeu.
•^*) Bei den MartKíniiden ehlen aucli die Speiciioldruseu (nach Iíeucíu).

•'"') c. J. \a-.h)\: „On tlic situation o tlio olut. senv^c iii tlie terr. Iribo
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scliieht (cf. oben iiber die Mundrohrendmsen). Einige von solchen

Zellen sind aiich innerhalb der Zuiige zu treffen und bei Aeolis und

den Cephalopoden zu einer selbstandigen grosseren Zungendruse ge-

worden, deren Analogon aucli in der Zungendruse der Basommato-

phoren zu suclien ist.

Vom SEMPER'schen Orgáne der letzten Gruppe hábe icli leider

noch keine Kenntnis. Zu grossen Organen von specieller Function

bei der Verdauung sind die SEMPBR'sclien Orgáne nach unserer jetzigen

Kenntnis nur bei der Gattung Afopos und der Amalia gracilis ge-

worden, wodurch ihre Analogie niit den Mundrohrendrilsen vieler

Opisthobranchien im klaren Lichte erscheint.

Unter den Cephalopoden schliesslich sind als Homologon der

SEMPEB'schen Orgáne die pharyngealen Speicheldriisen anzusehen,

welche bei der ganzen Classe niemals fehlen (beim Nautilus als drii-

sige Ausstiilpungen der Pharynxhohle vorhanden) und bei den Octo-

poden besonders deutlich entwickelt sind. Die oesophagealen Speichel-

driisen kommen bei den Kopffiissern bekanntlich auch vor, nur Cirr-

Jiotenthis und Loligopsis soli einer solchen Driise entbehren.

Wir kónnen also behaupten, dass alle WeicMMere siveierlei

Speicheldnisen hesitzen und stvar: 1. pharyngeale, 2. oesophageale.

Die ersten sind bei den Stylommatophoren durch das SEMPER'sche

Organ vorgestellt.

Physiologisch kennen wir iiber ihre Function (von YuiíCr und

zahlreichen chemischen Arbeiten iiber die Verdauung der Cephalo-

poden abgesehen) eigentlich nichts genau, auch die Bezeichnung Bergh's

gland. „ptyalinae" beruht bloss auf einer Conjection, Bei einigen Proso-

branchien (Dolium galea, Cassis, Triton u. m.) enthalt das Secret

der „Speicheldriisen" bekanntlich freie Salzsaure. ^*')

of the Gasterop. Moll." Pro. Ac. Nat. Se. Pliiladelphia III. 1870, wo die Sempek'-

schen Orgáne íreilich noch fúr Sinneswerkzeuge gehalten wez'deu.

38) cf. darúber Tkoschel-Boedeker (Poggendorff's Annalen P. D. 93., 1854.,

JouiTial fur prakt. Chemie Bd. 63., 1854., Monatsber. der Berl. Akad. 1854.),

S. de LucA & P. Pancebi (C. R. 65., 1867), Malý (Sb. d. k, Ak. d. Wiss. Wien.

Math.-nat. Cl. Bd. 81., Abth. 2., 1880.), L. Fbiídéeicq (Bull. de 1' acad. roy. de

Belgique 2. sér. T. 46. N, 11. 1878.) fand auch die Speicheldriisen von Octopus

sauer reagierend. Uber die acidogene Nátur der Speicheldrsen siehe Kbukehbhug :

„Yergl. physiolog. St.-' Y. 1881, p. 69. Zusammenfasseude Úbersicht der Yerdauung

der niederen Thiere gibt derselbe in seinen „Vergleich. physiol. Vortrágen." II.

Heidelberg. 1882. Eine chemische Erklárung der Sám-eabsonderung gibt G. Bunge

in seinem „Lehrbuch der physiol. und pathol. Chemie" Leipzig, 1894, 3. Aufl.

Bionomisch cf. Siheoth-Semos im Biol. Centralbl. Bd. 9.

Mathematisch-naturwisaenschaftliche Classe. 1895. 2
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Kurzgefasste Úber§icht der Ergebnisse dieser Arbeit.

1. Die Stylominatophoren (s. str. s. Pleurommatophoren) haben

drei Paare Fiihler: a) die Ommatophoren, h) die kleinen Fíihler iind

c) die Mundlappen ; die letzten konnen nicht wie ein Handschulifinger

eingekrempelt werden, wie es init dem ersten imd zweiten Paare der

Fall ist und sind nicht holil (bei den bisher bekannten Formen)

;

sonst sind sie aber den iibrigen aequivalent und haben auch ein Ganglion.

2. Im vestibulum oris der Stylommatophoren befinden sich pig-

mentlose Runzeln, die sonst den Ríickenrugositaten anatomisch ab-

solut gleichwerth sind und die manchmal (Limax maximus) auch be-

sondere Ganglien besitzen. Von Sarasin und Schmidt werden sie irr-

thiimlich fur das Semper'sche Organ gehalten.

3. Das Sempesche Organ ist eine pharyngeale (= buccale)

Speicheldriisenbildung, welche mit den oesophagealen Speicheldriisen

eine identische histologische Structur aufweist. In den iibrigen Classen

der Weichthiere haben die Semper'schen Driisen folgende Homologa:

die vorderen (buccalen) Speicheldriisen der Cephalopoda, die pharyn-

gealen (buccalen) Driisen der Amphineura, die buccalen Driisen der

Prosobranchiata, die Mundrohrendriisen (gland. ptyalinae) oder ev-

die Lippendriisenpolster der Opisthobranchiata ; sie gehoren also zu

den allgemeinen Weichthiermerkmalen.

4. Die Semper schen Driisen entwickeln sich von Ektoderm, und
zwar vom Stomodaealepithel.

5. Die grossen vorderen Driisen der Gattung Atopos sind wahr-

scheinlich modificierte Semper'sche Orgáne (am ahnlichsten bei Amalia

gracilis unter jetzt bekannten Landlungenschnecken).

Tafelerklárun^.

Fig. 1. Limax maximus
\
Querschnitt durch das vestibulum oris

eines reifen Embryos (kurz vor der Entschliipfung). Vergr. Reich.

Obj. 4&. Oc. 2.

Fig. 2. Eine dorsale Runzel (ruga) von demselben. Von einem

weiteren Schnitte aus derselben Série, wie Fig. 1, Vergr. Reich. Obj.

8a. Oc. 2.

Fig. 3. Zwei inneren Papillen aus dem vestibulum oris von dem-

selben (= innere Runzeln = sog. „Semper'sches Organ" nach P. B.

Sarasin und F. Schmidt) ; aus demselben Schnitt, wie iu der Fig. 2.

Vergr. dieselbe.
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Fig. 4. Die Mundoífnuiig von Amalia gracilis. erwachsen; man

sieht theilweise sclion die beiden Zungenwulste und die unteren Spitzen

vom Kieferbogen (dunkel) und die pigmentlosen Innenugositaten.

Vergr. ca. ^7i ^i- Crr.

Fig. 5. Eine ganze Speicheldriise (rechtseitig) von Amalia gra-

cilis wáhrend reicher Secretion ; man sieht aucli den Anfang des Aus-

fiihrganges (mit dem Speichelsecret erfttllt) und verschiedene Reste

von Gefássen, Nerven- und Peritonealumhiillung. Eosin-Haematoxylin-

tinction nach Chromsaurefixation. Vergr. ca. ^7i ^' ^^^

Fig. 6. Die Muskulatur vora Ausfiihrgange einer Speicheldriise

von Amalia gracilis (erwachsen). Vergr. Keich. Obj. 186 (semiapo-

chrom. homog. Immers.). Oc. comp. 4. (160 wm Tubuslange).

Fig. 7. Ein Lappchen von der Speicheldriise von Amalia gracilis

(von der Stelle * in der Fig. 5.). Vergr. Reich. Obj. 5. Oc. 2. (In

der Farbe des Praeparates).

Fig. 8. Ein kleiner Theil der Speicheldriise vom erwachsenen

Arion Bourguignati Mab. (s. fasciatus Nils.) im Ruhezustand. Vergr.

Reich. Obj. 5. Oc. 3.

Fig. 9. Einige Lappchen vom SEMPER'schen Orgáne einer erwa,ch-

sener Helix austriaca im Ruhezustand. Vergr. Reich, Obj. 5. Oc. 2.

Fig. 10. Ein Theil vom SEMPER'schen Orgáne eines jungen (neu-

entschliipften) Limax maximus im relativen Ruhezustand. Vergr. Reich.

Obj. 5. Oc. 3.

Eig. 11. Eine Zelle vom SEMPER^schen Orgáne eines jungen

Arion empiricorum mit ihrer Hiillenzelle am Beginn der Thátigkeit,

Man sieht die Rundung des Kernes, welcher noch vom deutlichen

Periplast umgeben wird und die wabig-reticuláre Structur des Protoplas-

mas. Vergr. Reich. Obj. 18&. (semiapochromat. Oelimmers.) Oc. comp. 4.

(160 m7n Tubuslange).

Fig. 12. und 13. Zwei Schnitte von einer Série durch einen

Embryo von Limax maximus (jiinger als in der Fig. 1. — 3.) 12. mehr

vorne, 13. mehr hinten. Zwischen den Ommatophorendurchschnitten

sieht man die Anlage des SEMPER'schen Organes. Vergr. Reich. Obj. 3. Oc. 1.

Fig. 14. Einige Zellen vom embryonalen SEiMPER'schen Orgáne aus

dem Schnitte in der Fig. 13. Vergr. Reich. Obj. X. (Wasserimmersion.)

Oc. 2.

Fig. 15. Anfang des „Ausfiihrganges" einer SEMPER'schen Driise

vom erwachsenen Arion Bourguignati Mab. (s. fasciatus Nils.) Vergi-,

Reich. Obj. 8a. Oc. 3.

2*
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20 XXXIV. .T. F. Babor: Bed. d. Semper'schen Organes d. Stylomatophoren.

Fig, 16. Ein Láppchen vora SEMPER'schen Orgáne eines erwach-

senen Limax maximus subsp. cinereus List, nach stattgehabter Secre-

tion und Entleerung. Frisch untersucht. Yergr. Reich. Obj. 5. Oc. 3.

Tafel n.

Fig. 17. Massa huccalis einer ei"\vachsenen Amalia gracilis mit

dem Centralnervensystem, dem Anfange des Oesophagus und der In-

sertion des Pharynxretractors ; man sieht das SEMPER'sche Organ mit

seinem Nerven. Vergr. ca. ^7i ii- Gr^-

Fig. 18. Eine Mittelpartie vom modificierten SEMPER'schen Or-

gáne von Amalia gracilis ; der Umbiegungsstelle in der Fig. 17. ent-

sprechend. Vergr. Eeich. Obj. 4. Oc. 2.

Fig. 19. Ein Einzelláppchen vom SEMPEB,'schen Orgáne der

Amalia gracilis mit den eigenthiimlichen Nervenfasern. Vergr. Reich,

Obj. 8a. Oc. 2.

Fig. 20. Nervenfasern aus dem SEMPER'schen Orgáne von Amalia

gracilis : a) normále (von der hintersten Partie der Driise), h) verán-

derte (von der adoralen Partie der Driise.). Vergr. Reich. Obj. 186.

(semiapochrom. homog. Immersion). Oc. comp. 4. (160 mm Tubuslange).

Fig. 21. Detailzeichnung zur Fig. 18. von der Stelle, wo das

Nervenbíindel in die Driise iibergeht. Man sieht zwischen den Nerven-

fasern die kleinen Driisenzellen (der verjtingten Driisenpartie) und

die grossen hellen Bindegewebszellen (BRocK'sche Plasmazellen.) Vergr,

Reich. Obj. 8a. Oc. 2.

Verlag der kiinigl. bolím. Gesellschaft der Wisseiiscliaften. — Driíck von Dr. Ed. Grégr. Prag 1895.

{
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XXXV.

Poznámky o geognostických pomrech zlatonosného

okrsku Jílovského.

Podává Dr. Jindich Lad. Barví v Praze.

(Pedloženo dne 11. íjna 1895.)

Královské zlatohorní msto Jílové slynulo peci asy, jak známo,

velikou hojností zlata, které u nho samého a v jeho blízkém i vzdá-

lenjším okolí dobývalo se dílem rýžováním z písku zlatonosného,

dílem kutáním na žilách rudních. Nejvíce kvetlo zde tžení zlata za

starodávna, a ješt za vku 13. a 14. Avšak události válené a roz-

liné jiné nehody za vku 15. a 16. zasadily tamnímu hornictví

smrtelnou ránu a od doby té nemohlo se již nikdy povznésti ku bývalé

sláv, teba že daly se pokusy rozmanité na jeho zvelebení.

Dlouhým asem pustlo bývalé dílo, staré doly a štoly zatopily

se vodou, zasypaly se, a kdykoli bylo pozdji pomýšleno obnoviti

dolování zdejší, scházelo porozumní znalecké, náležitý kapitál nebo

jiné podmínky zdaru.

Ani za správy erární, pokud bylo kutáno ve druhé a tetí tvrti

tohoto století (do roku 1873.), nedocílilo se již žádoucího výsledku.

Zejména bylo pracováno od roku 1829. s nkterými pestávkami až

do roku 1864., tedy celkem po 35 let na prorážce od štoly sv. Vác-

slavské u eky Sázavy do dolu Pepského, vyhloubeného v severní

ásti vsi Studeného, s velikým namáháním a nákladem, až byly zasti-

ženy couky proslaveného jinde Slojíe, ale nebyly uznány za takové,

aby skýtaly žádoucí výsledky.

Nyní pak pracuje se ponkud toliko u Bohulib, vesnice to od

Jílového pímou arou asi 3 lim na jihozápad vzdálené, ale málo,

získaný pak materiál se nespracuje, patrn hledí se spíše udržeti jen

kutací právo.

A k tomu již mnoho odborníkv a ješt více zvdavc navštívilo

krajinu Jílovskou a zkoumalo zde nebo hledalo. V okolí Jílovském

T. mathematicko-pírodovdecká. 1895. 1
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2 XXXV. Jind. L. Barví:

na znanou dálku jest od starodávna až ku podivu mnoho kopáno

a kutáno, ale nepodailo se novjší dobou dosud žádnému uiniti

urité, vdecky dvodné návrhy o místech, na kterých aspo zkoušeti

odporuovalo by se s oprávnnou nadjí.

Máme pak o Jílovém zprávy a pojednání novjší hlavn v násle-

dujících spisech:

Peithner von Licidenfels : Versuch liber die Geschichte der bohm. und

máhr. Bergwerke. Wien 1780, pag. 124—132.

Graf Kašpar Sternberg: Umrisse einer Geschichte der bohmischen

Bergwerke. I. Band, 2. Abtheilung. Prag 1837, pag. 27—50.

Johann Grimm: Uber den Goldbergbau zu Eule in Bohmen. Mit einem

Kártchen. Berg- und Hiittenmánnisches Jahrbuch der k. k. Berg-

akademien. XIII. Band. Wien 1864, pag. 246—287.

F. Pošepný : Das Goldrevier von Eule — Jílová v „Archiv fiir prak-

tische Geologie. II. Band. Freiberg 1895", str. 57—133 s mapou,

zhotovenou r. 1880. ve mítku asi 1 : 10.000.

Emanuel Koliha: Jílové, král. zlatohorní msto. V Praze 1865.

Fran^ Babáneh: Kurze Schilderung der neuen Gangaufschliisse von

Eule. Verhandl. der k. k. geol. Reichsanstalt, 1864., pag. 38—40.

Frans Babánelc: Zur Geschichte des Euler Goldbergbaues. Ósterr.

Zeitschrift fiir Berg- und Hiittenwesen, 1876., pag. 134^—137.

Franz Babánek: Zur Kenntnis der Minerále von Eule in Bohmen.

Tschermak's Mineralog. Mittheilungen, 1872., pag. 239—242.

V. v. Zepharovich : Mineralogisches Lexicon fiir das Kaiserthum Oster-

reich. I. (1859.), II. (1873.), III. bearb. von F. Becke, 1893.

Josef Klvaa: Nerosty království eského. V Uh. Hradišti 1886.

Josef Wang : Dvody pro pokraování v tžb zlatých dol Bohuliby-

Jilovských. V Praze 1885. S mapou dle J. Grimma, ale tato

mapa jest rzná od mapy, kterou uveejnil Grimni ve vlastním

pojednání nahoe psaném.

Prof. Fr. Štolba: O chemickém složení samorodého zlata z Jílového.

Zprávy z technické laboratoe c. k. eské vysoké školy technické.

IX. y Praze 1894.

Prof. Fr. Štolba a jj.: ei z debaty o Jílovém v sezení Spolenosti

pro prmysl chemický v král. eském dne 3. února 1894. (aso-

pis pro prmysl chemický, IV. roník, 1894., str. 159—162.

Sám konal jsem studia ve krajin Jílovské úpln samostatn
a to již loni, hlavn pak letos o prázdninách. Ku zkoumání tomu

dostal jsem se následujícím zpsobem.
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Dostal se mi do rukou pede dvma lety vzorek kyzem bohatý

ze štoly neboli prorážky Vácslavsko-Pepské ve Studeném u Jílového.

Dal jsem zhotoviti z nho tenké výbrusy, a tu jsem seznal, že by

zkoumáním petrografickým dalo se souditi o pvodu kyz ve vzorku

tom se objevujících.

I zajel jsem ptkrát ku Bohulibm a Studenému, vybíral jsem

peliv na haldách vzorky tamních hornin a couk, studoval jsem

jejich tenké výbrusy v mineralogickém ústavu eské university a nabyl

jsem nkterých velmi zajímavých resultátv o výskytu kyz v nich,

zejména pak také o výskytu zlatonosných kyz v dolu Bohulibském.

Zárove prohlížel jsem bedliv, co všechno dosud bylo psáno

o Jílovém a brzo jsem seznal, že krajina Jílovská dosud daleko není

tak vdecky prostudována, jako by zasluhovala. I pomýšlel jsem ode-

brati se do krajiny té, abych vlastním názorem se pesvdil, zdali

pece studiem petrografickým dalo by se opravdu nco podstatného

ve pírod vyzkoumati o rudonosném okrsku zdejším, jak jsem tušil

v laboratoi u pracovního stolku.

Slovutnému universitnímu professoru Dru Karlu V r b o v i, nyní

J. Magn. rektoru eské university jsem povinen díkem, že odporuením

jeho dostalo se mi od si. komitétu pro pírodovdecký výzkum Cech

podpory k uhrazení hotových výdaj na cesty a na broušení etných

preparát.

Obtíže, které naskytovaly se zkoumání mému, byly nkolikeré.

Jednak nesnadné luštní zdejších otázek, které nedailo se dosud

etným jiným zkoumatelm. Za druhé neschdnost velké ásti terrénu.

Mn bylo hned po tetí návštv Jílovské krajiny jasno, že její stu-

dium nutno poíti u samé Sázavy, a tu ní do výše píkré skaliny

a strán pes 30 m vysoké, nkde holé, jinde porostlé ostružinami,

šípkem, tu i tam pimíseny jsou kopivy.

A ku takovým obtížím ml jsem po ruce ješt jen mapu (ve m-
ítku 1 : 2.5.000), kladívko, kompas, aneroid a kyselinu solnou, na ko-

pání nebo trhání skal nebylo možno ani pomýšleti. Také spis Po sep-

ne ho dosud nebyl dotištn, jehož mapa byla by práci znan usnadnila.

Hodlal jsem dále initi studia mikroskopická a posléze vydati

vtší pojednání s pehlednou mapkou okolí Jílovského. Ale ped-
asné uveejnní zprávy o zkoumání mém u Jílového v denních listech

— kterážto zpráva nepocházela ode mne — nutí m již díve sdliti

s veejností pehledn výsledky mého bádání ve pírod.
1*
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4 XXXV. Jind. L. Barví:

V tomto krátkém pojednání mám tudíž est odporuiti již nyní

myšlénky své veejnosti a dovoluji si vybízeti odborníky neb interes-

senty ku zkoumání jejich.

Zlatonosný okrsek Jílovský náleží oboru krystalických

bidlic, které na východ omezeny jsou žulou, na západ a na severu

pak obklíeny zeteln sedimentárními svtle šedými nebo nazelenalými

bidlicemi kambrickými.

Jsou-li krystalické bidlice vlastního okolí Jílovského horninami

již pvodn krystalickými nebo pvodn klastickými, nebudiž tuto

rozhodováno. Jsou to vtšinou chloritické nebo kemité fyllity a ke-
mence. Smr jejich jest asi SSV—JJZ, úklon pak vtšinou mají 60

až 70" na VJV. Mám smr i úklon jednotlivých míst prozkoumaný

dosti bedliv a vyznaím jej na mapce, o které jsem se prve zmínil.

Fyllity a kemence Jílovské zaujímají znanou prostoru kolem

Jílového, jejíž SJ prez ode vsi Radlíku skrze msto Jílové ku mlýnu

Žampašskému u Sázavy iní pímou arou asi á^l^ fc>n, a tolikéž

iní asi ZV prez její.

Fyllity tyto a kemence dílem neobsahují žádných kyz v

oku patrných, dílem obsahují hojná zrnka a zrna kyz v,

a objevil jsem u eky Sázavy výchozy vrstev kyzem znan bohaté,

o nichžto dále se zmíním.

Ve fyllitech a kemencích Jílovských vyskytují se také místem

hojné sily hemenné, asto se vtroušeným chloritem, žíly to druhotného

pvodu vzhledem ku horninám tm, t. j. pozdjší výpln puklin. A tu

sluší pedem rosemávati Uly nidonosné od Sil hesrudijch neboli

hluchých.

Rozeznávání toto jest velice dležito, a že nebývalo vystiženo,

ve krajin té velmi mnoho penz, práce a nadje bylo zmaeno, jak

dosvdují etné marné pokusy kutací, dosud viditelné. Zde myslívali

doposud, ponvadž ryzí zlato ve krajin Jílovské hlavn vyskytuje se

ve kemenných nebo na kemenných žilách, že také naopak skoro

každá kemenná žíla mohla by slibovati zlato. Ale podobných žil

hluchých druhotného pvodu nalezneme v horninách všude hojnost,

tudíž i v okolí Pražském n. p. kemité žíly hlavn v buližnících, ve

kemencích, ve kemitých porfyrech, vbec v horninách kemenem
bohatších, vápencové žíly hlavn ve vápencích, v diabasech atd. v hor-

ninách vápníkem bohatších.

V horninách okolí Jílovského vyskytují se šily hluché, t. j. et-

njších pyritv a zlata prosté hlavn ve hemencích a ve Jcemitých
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Geognosticlíé pomry zlatonosného okrsku Jílovského. 5

fyllitech^ Jcteré samy nejeví patrných liyzú, resp. ani jiných hojnjších

drobných rud železných, jako magnetitu a titanového železa, pak ve

kemitých porfyrech.

Za to kemence a fyllity kyzonosné neb aspo se drobnými jinými

rudami železnými etnjšími (magnetitem, titanovým železem) obsahují

v sob nejastéji síly kemenné kyzonosné, resp. místem i zlatonosné,

a tak jest také s proslaveným od starodávna coukem Slojíským,

Tobolským, Kocourským, Klobásovským, kteréžto jsou však vlastn

vždy celými soustavami couk a lze tudíž o tch soustavách couk
všeobecn íci, že vyskytují se v kyzonosných nebo ásten také

jinými drobnými rudami železnými bohatších bidlicích krystalických.

Poznáním tohoto faktum myslím, že dán jest velký píspvek

ku rozluštní otázky Jílovské.

Kyzonosnost kemencv a fyllitv jest však nestejnomrná, místem

velmi znaná, jinde pak pestává a dále zase zaíná. Nestejnomrnost

ta jeví se jak ve vrstv, tak i do hloubky. Možná, že se zjevem

takové nestejnomrnosti souvisí i ten zjev, že zlatonosnost couk
bývá také nestejnomrná.

První otázkou jest, zdali proslavené žíly kyzo- a zlatonosné

v bidlinatých horninách Jílovských se vyskytující jsou opravdu p-
vodu vi hornin druhotného neboli pozdjšího.

K otázce té pisvduji, že jsou pvodu druhotného. Prohlížíme-li

staré haldy Šlojíské, Tobolské a jiné, nalezneme, že sice žíly ty

velmi asto zachovávají smr i úklon bidlic tch, ale nezídka mají

také úklon jiný, ostatn smr celkem bud zase zachovávajíce nebo

se od nho odchylujíce. Zvlášt odchylný smr ode smru bidlic

jeví dlouhý zlatonosný couk v Halíích JV od Jílového, který lze

sledovati po tech stráních za sebou. Druhý dvod pro druhotnost žil

takovýchjest dvod látkový: objevuje se na píklad znan mnoho vá-

pence na žíle, v hornin samé pak ani když zvtrala vápenec se ky-

selinou nedá dokázati.^)

') Ponvadž vápenec kyzy na co

u

cích tch místem provázející nejeví

ani stopy síran, zejména ani sádrovce (ani anhydritu), mám za to, že kyzy

a zlato couk krajiny Jílovské sráženy byly vodami sirovodík obsahujícími

a nevznikaly tam kyzy snad njakou redukcí ze sulfát železa. Když jsem ku

slab kyselému roztoku vápence v kyselin solné pidal nco málo roztoku zelené

skalice ve vod, vyluovaly se vždy brzo pod mikroskopem jehlice sádrovcové. —
Sirovodík pozoroval jsem v pitné vod Jílovské, a bude záhodno pvod jeho

a význam dále zkoumati. Druhotný kyz železný usazuje se n. p. také ve Studeném

ve kemitém porfyru poblíže couku sv. Vojtšského, druhotné arsenopyrity nalezl

jsem na puklinkách jiného (žilnatého) porfyru nedaleko Žampašské hospody na
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6 XXXV. Jind. L. Barví:

Nastává otázka: jaká toho jest píina, že velký poet rudních

žil zachovává aspo pibližn smr bidlic Jílovských? Jsou-li pak

bidlice Jílovské práv takovým zpsobem hojn rozpukány? A tu

mohu dáti odpov, že bidlice Jílovské práv takovým zpsobem,

t. j. pibližn aspo dle smru, ásten pak i dle úklonu svého jsou

nebo byly hojn rozpukány a dkazem rozpukání takového jsou také

rovnobžné ku jich smru pruhy kemitého porfyru, které v nich

dají se sledovati, pruhy to zeteln pozdjšího vzniku nežli jsou

bidlice samy, nebo jeví místem povahu zeteln intrusivní.

A práv pítomnost tchto rovnobžných pruh kemitého por-

fyru jest pedležita také ješt pro ocenní tetí otázky, ^dali rudo-

nosné Uly Jílovshé jdou do hloubky.

Kemitý porfyr jest horninou vyvelou z hloubek zemských,

i jdou tudíž nebo šly pukliny hornin, jimiž procházejí, aspo na n-
kterých místech nepochybn také do velikých hloubek zemských,

jinak by byl nemohl porfyr jimi vyvíti nahoru.

Jdou-li však i Jílovské bidlice samy do znaných hloubek?

Nepochybn jdou, známkou toho jest úklon jejich vtšinou píkrý,

inící asto 60—70" na VJV, tudíž do hloubky. Ale pravím hnedle

naped, aby se nezdálo, že peháním snad líením svým, že budu

mluviti o hloubce rudonosné hlavn jen potud, pokud byla u eky
Sázavy sledována, totiž jednak v hloubce jdoucí ku hladin Sázavy,

kam ji každý sledovati mže, a pak v hloubce, do které staí pišli

na „couku" Vácslavském a Kocourském, kdežto dle Alois a Mayera
(v hr. Sternberga díle na str. 29.) bylo pracováno 50 sáh pod

hladinu Sázavy. Pokládám-li hloubku tu za hloubku plochou, iní to

kolmé hloubky pi jen prostedním úklonu pes 35 sáh ili pes QQ m.

Hladina eky Sázavy má dle vojenských mení nadmoskou
výšku u Kamenného pívozu na východ 220 m, u Pikovického mlýna

na západ 203 m, tudíž proložíme-li hodnoty pro místa ležící mezi

body tmi, máme nadmoskou výšku pro mlýn Žampašský asi 217 m,

pro ohyb Sázavy jižn od vesnice Luk 212 m, pro ústí Bohulibského

potoka do Sázavy 208 m.

V samém niveau Sázavy dokazuje zlatonosnost každému „couk"

Vácslavský. Dále byl zde zlatonosný couk Marie Teresie, po nmžto
byla dlána štola. Dosti blízko ku niveau Sázavy jeví i Šlojí ve

Studeném ve prorážce hojné kyzonosné druhotné žíly kemenné a vá-

pencové.

kraji lesa po pravé stran potoka Boreckého. Vápenná voda vyvrá pod ústím

potoka Bohulibského ve stráni nad Sázavou.
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A vezmeme-li i jen hladinu Sázavy za mítko, a srovnáme-li

s ní hloubku proslulého Eotlevova dolu u Jílového jako zástupce

starých, zlatem bohatých dol tamjších, seznáme, že staí u Jílového

daleko nedosáhli niveau Sázavy. Rotlevv dl ml r. 1763. dle zprávy

Grimmem v jeho pojednáni na str. 262. uveejnné 69" vid. ploché

hloubky. To inilo by pi iklonu prostedn velkém asi 91 m kolmé

hloubky jakožto minimum a pro úklon 80°, který jsem pozoroval na

bidlicích blízko dolu toho, inilo by to jakožto maximum 128 m
kolmé hloubky. Nadmoská výška povrchu Rotlevova dolu iní asi

400 ?w, výška nadmoská Sázavy u Zampachu asi 217 m, rozdíl

k vod tedy 183 m. Zbývá tudíž ku hladin Sázavy pracovati pi
nejmenším na 55 m kolmé hloubky, a ku hloubce dosažené v couku

sv. Vácslavském pes 120 ni kolmé hloubky.

Na Radlíku bylo dle Alojsa Mayera (v hr. Stern ber ga

Umrisse etc. 29.) pracováno na 90 sáh hloubky ve zlatonosném

kamení „couku" Šlojíského. Dle komisní relace ze 17. století (Grimm
str. 263., srvn. hr. Sternberga str. 41.) byla to plochá hloubka,

úklon byl prý 40° ku východu, tedy kolmá hloubka dosažená =: 59 s.

vid. = 110 m. Na Radlíku ítají nad moem výšku asi 420 w, na

Sázav u Zampachu lze pijati 217 m nadm. výšky, iní tudíž výška

Radlíku nad hladinou Sázavy asi 203 m^ proež zbývá pracovati asi

93 m jen ku hladin eky Sázavy ili asi 159 m ku zlatonosné

hloubce, dosažené v couku Vácslavském.

Nejvtší hloubku, ve které by pukliny a tudíž i žíly rudní se

vyskytovaly, bude hledati v kyzonosných vrstvách zajisté nejlépe na

tch místech, kde patrný jsou staré dislokace, dynamicky zpsobený

ohyb vrstev, blízkost mocnjších žil eruptivního porfyru.

Dynamicky zpsobený ohyb vrstev a zárove zlatonosnost vy-

skytuje se zetelné u samého Jílového, pak v Tobolských vrstvách

na kopci sv. Anny (kterýž Pošepný na své map nazývá Klobásským

vrchem) a u vesnice Luk.

Jak s blízkostí mocných žil eruptivního porfyru taktéž sou-

visí výskyt zlatonosných couk, lze vidti ovšem také na tchže mí-

stech, nebo pukliny vypluje tam také ásten porfyr, ale nejzetel-

nji u Radlíku SSV, kde velmi silná žíla kemitého porfyru
napí prostupuje vrstvami zdejšími. A tu v jednom úhlu kižujících

se smr Šlojíských vrstev a porfyru t. j. v úhlu západním jest

pracováno velmi mnoho, nepochybn mli zde asem znaný výtžek

zlata (zde dle listinných zpráv i „bílé zlato" místem se vyskytovalo

= snad platina, jak nkteí se domnívají). Ve druhém vrcholovém
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:

Úhlu obou smr, t. j. v úhlu východním pracováno jest pomrn
mnohem mén, a ponvadž tektonické pomry jsou analogické, mám
za pravdpodobné, že by i v tomto druhém úhlu, t. j. za novou praž-

skou cestou na východ mohl se s dvodem oekávati nález zlata

a zlatých rud do hloubky velké, ili mohlo se pokraovati na dílech

starých do hloubky.

Peithner z Lichtenfelsu poznamenává na str. 127. svého díla,

že nejvíce zlatonosných rud v okrsku Jílovském vyskytuje se ve

hloubce 20—30 sáh pod povrchem. Pak prý následuje nedostatek

rud, ale hloubji opt ušlechtilosti (t. j. zlatonosnosti) že pibývá.

Zde mohlo by se vážn namítnouti, že nákladný pokus, uinný
erárem v dolu Pepském a v prorážce Vácslavsko—Pepské zklamal,

a úelem obojího podniku bylo dostati se na dolejší ásti proslulého

Šlojíe.

K tomu však poznamenávám následující:

1. Zdá se mi, že nebylo zde kutáno dosud v celé šíce Šlo-

jíských vrstev, jestli vbec na tom míst Šlojíské vrstvy jsou celé

zachovány v pvodní poloze. Poznal jsem, že ve východní stran

Studeneckého údolí kemitý porfyr mnoho zmnil a sice práv smrem
údolí Studeneckého peízl vrstvy Tobolské, že pestávají a teprve

za porfyrem opt se objevují. I není nemožno, že také ve Šlojíských

vrstvách vyskytují se petržení nebo pošinutí, kteráž dala by se vy-

stihnouti toliko delším podrobným studiem. Faktum jest, že na p,
na „mokrém Šlojíi" vrstvy ervenavé jsou zohybány až ztrácejí se.

2. Prorážka ku dolu Pepskému proto tak dlouho trvala, a byla

tak nákladná, ponvadž jde velmi tvrdými horninami. Kdyby bylo

tenkráte napadlo nkomu prostudovati naped, jakými horninami

bude se museti prorážka bráti, byl by to mohl snadno uiniti u eky
Sázavy a pak ve strži potoka ve Studeném, a možná, že by byli jinak

se rozmyslili. Arci doufali také prorážkou tou zastihnouti ped Šlo-

jíem njaké vtší rudonosné couky, nebo na západní stráni údolí

Studeného vidli také staré haldy. Ale nehledíme-li k tomu, že by

to byla zajisté jen velmi píznivá náhoda, kdyby práv byli zastihli

pouhou štolou jiné vtší rudonosné žíly, lze konstatovati, že by byla

dvodná nadje na zasažení prorážkou tou hlavn jen vrstev, které

pokládám za Klobásovské. Nebo na coucích vrstev Kocourských bylo

pracováno již dávno ped tím a zlatonosný couk Vojtšský byl ve

kemitém porfyru, ve kterém couky objevují se jen nkdy, jestli totiž

kemitý porfyr pi'áv také v sousedstvu rudonosného zdroje byl roz-

pukán, jak o tom jsem konal studia zvláštní.
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O Klobásovských vrstvách pokud se týe prorážky nemám ješt

úsudek. Co pak prorážkou zastihli kyzem bohatý couk, kyzy couku

toho jsou zlatonosný, jakož dokázal prof. Štolba.

3. Vbec pokládám na mnohých místech, zvlášt pak na kopci

sv. Anny Tobolské vrstvy za nejbohatší. Šlojí na vrchu sv. Anny

sotva byl tak bohat, aby obsahoval zlata tolik, jako na p. u samého

Jílového. Haldy Tobolské jsou na vrchu sv. Anny daleko vtší nežli

haldy Šlojíské, ba tyto jsou zde pomrn malé. Ze Slojí vbec
nabyl vtší povsti nežli Tobola, sluší piísti rozsáhlým dílm v Jí-

lovém a na Radlíku ve vrstvách Šlojíových vykutaným, a mimo to,

jak myslím, také jeho zajímavému pojmenování a povsti s ním spo-

jené. Skoro by se mi zdálo na paralysování povstného jména „Slojí"

jmenovati vrstvy Tobolské v celém rozsahu, jaký lze dnes sledovati,

spíše vrstvami Rotlevovými dle nkdy velmi bohatého a jménem také

povstného dolu Kotlevova u Jílového, který jest vyhlouben v onch
vrstvách.

Ale jsou u Jílového místa s povrchu ješt netknutá,

kde s velikou pravdpodobností, ba dle mínní mého tém s jistotou

lze oekávati nález zlata a zlatonosných kyz.

Staré veliké haldy inívají u Jílového a u Radlíku dlouhé

souvislé ady, jdou za sebou velmi blízko. Velikost hald tch
jest jistotným dkazem, že na dolech, kterým náleží, pracovalo se

na zlato a sice s užitkem. Souvislé ady jejich jdou pak smrem
vrstev a oznaují, že vrstvy jejich u Jílového a u Radlíku jsou nebo

byly dosti souvisle zlatonosný. Obojí známky tyto jsou dleži-

tým kriteriem, dle kterého lze hledati i na místech dosud netknutých:

teba jíti po smru zlatonosných v r s t e v a vyhledávati z nich

místa taková, která by ležela poblíže míst dle zkušenosti zlatem bo-

hatých, t. j. poblíže zlatonosných pramen, a kde zárove dala by se

oekávati pítomnost starých puklin do hloubky.

Pozorujme nejprve vrstvy couk Šlojíových.^)

Horninou vrstev s couky Šlojíovými jsou ervenavé kemence
a ervenavé kemité fyllity, obsahující znan vtroušených zrnek

pyritu nebo jiných práškovitých rud železných. Nkdy jsou vrstvy

ty blavé nebo slabé nazelenalé, ale vtráním ervenají. Ve vrstvách

tchto bylo kutáno na zlato, pokud ze zachovaných zpráv lze souditi,

') Pošepný na map své neprávem nerozeznává hald Šlojíských od hald

Tobolských a pravé haldy Šlojíské na vrchu sv. Anny spojuje se Klobásovskými.
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s velikým úspchem SZ u Jílového, u Radlíku, na západ od Studeného

na Panském vrchu. Dosud známá délka vrstev Šlojíových iní asi

bhn. Podailo mi se však nalézti, že za starodávna bylo na tch
vrstvách dále pracováno a sice opt v souvislosti na 2 hm
za Radlík až skoro ku vsi Psárm : po celé áe nalezneme ješt

haldu za haldou, dolík za dolíkem v tchže vrstvách. Nález ten jest

tím dležit, že potvrzuje souvislost, nepetržitost zlatonos-

nosti vrstev na délku tak velikou, nehled ani k tomu, co jinde pra-

vím, že z dobrého dvodu zvlášt poblíže Radlíku mohlo by býti staré

dílo pravdpodobn s výhodou prohloubeno.

Na JJZ nalezl jsem dále pokraování vrstev Šlojíových u Sá-

zavy na pravém behu blízko za štolou Marie Terezie jakožto vrstvy

kemenc pes 50 krok široké, místem na blavé pyrity znan bo-

haté. Nejbohatší na kyzy pruh bílých vrstev kemencových dal se tu

zjistiti na šíku 10 m a výšku 10 m, kterýž obsahuje pyritu znan
více nežli '/s celé hmoty dle objemu, v zrnech a krystalech od veli-

kosti teky do velikosti pes V2 cm. Akoli mají barvu nápadn b-
lavou, nenalezl jsem ve zkoušených vzorcích arsenu ani na uhlí ani

v banice.

Nález východu Šlojíových vrstev u Sázavy má velikou d-
ležitost.

Nepodailo mi se nalézti v nm zlata ryzího, ale máme tu pí-

rodou uinný prez vrstvami Šlojíe, a sice blízko nad Sázavou,

který snadno dá se studovati, který také objevuje, jak rudonosnost

vrstev jest místní, na míst nkterém hojnost rudy, jinde málo,

a dále zase jest jí více. Snad úkaz ten podmiuje i nestejnomrnos

rudonosnosti couk ve vrstvách takových se vyskytujících.

Tento východ Šlojíe byl hledán ode dávna, ale doposud myln
a tudíž marn, S velikým nákladem dlali také zbyten dlouhý pí-

kop nade vsí Lukami netušivše, že vrstvy Šlojíské na Panském (ne-

bo-li dle mapy Pošepného esenském) vrchu byly porfyrem za-

hnuty !

Ve výchozech vrstev Šlojíových nebylo dosud ani teknuto kla-

divem jiným, a pece byla by odtud nejpirozenjší cesta pijíti pod

ást blízkých starých zlatonosných dol ve vsi Lukách, ode dávna

již zasypaných, a možná, že by se tam dalo pracovati se zdarem,

nebo díla Lucká byla dosti znaná, tudíž nepochybn zlatonosná,

teba že hladiny Sázavy sotva dosáhla, sice byly by doly musily býti

hluboké na 130 m kolmé hloubky. Mezi doly tmi a výchozy vrstev

u Sázavy není aspo svrchu pracováno, vrstvy opt jsou pokryty ná-
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plavém, a doleji blíže eky také není pracováno, akoli by i kyzy

pi nejmenším znanou ás nákladu mohly hraditi. Ostatn zbývá

zkoumati, nejsou-li místem kyzy ty snad také zlatonosný.

Na blízku výchozu Šlojíe jest stará erární štola Marie Teresie

ve chloritických kemencích kemitých fyllitech, která šla ásten po

zlatonosné žíle kemenné (s akcess. chloritem a vápencem) a dostihla

Šlojíe za vsí Lukami, ale nebylo možno pracovati na nm rozsáh-

lejší mrou pro rozliné veliké pekážky, proež odhodlal se erár

natrefiti Slojirských vrstev ve Studeném jednak dolem Pepským,
jednak nákladnou prorážkou Vácslavsko-Pepskou, o nížto zmínil jsem

se nahoe.

Jest-li však vrstvy Šlojíových couk mohl jsem sledovati takto

celkem na 8 hm délky, zdálo se býti hnedle pravdpodobno, že po-

kraují za eku Sázavu, a že zlatonosné couky i za ekou Sázavou

pokraují. A opravdu i tam vrstvy Šlojíské lze spatiti, pokraují

za eku podobn jako všecky ostatní vrstvy zdejší a také lze tam

vidti u nich staré dílo, které zbývá studovati.

Položíme-li pak pravídko smrem od Kadlíku na Jílové ke vsi

Lukám a na Štchovice, kde díve též zlato nacházeli, natrefíme až

i Knín, staré zlatohorní msto eské, i jest pravdpodobno z dvodu
smru vrstev, výskytu zlata a výskytu dislokací, souvisivších s vystou-

pením porfyru, že i mezi Sázavou a Knínem bude lze uriti místa,

kde by se dalo kutati na zlato nebo na zlaté rudy. ára od Jílového

do Knína jest dlouhá na 19 Tim^ ode Psár do Knína pak na 23 lim.

Ve Knín byl jsem o minulých svátcích Svatodušních. Prohlídka

petrografické povahy tamjších starých štol objevila mi nkteré shody

s pomry Jílovskými a byla mi také jednou pohnutkou, že jsem si

umínil krajinu Jílovskou podrobn prostudovati a odtud pokraovati

až do krajiny Knínské.

Naprosto pak nesouhlasím s myšlénkou Konstantina v. B e u-

sta o njaké jiné celkové píslušnosti rudních žil Jílovských. Tento

v jinak velmi zajímavém pojednání svém o tech rovnobžných arách

hlavních pásem rudních žil v Cislajtanii — kteréžto áry mly by

asi smr magnetického meridianu (Jahrbuch der k. k, geologischen

Reichsanstalt, Wien, 1872, XXII., pag. 144.) — praví, že by Jílové

mohlo snad náležeti prostední áe, kterouž myslí si jíti kolem Roz-

tok bUže Ústí nad Labem na Prahu a k Táboru.^)

') Nemohu zamleti nápadný zjev, který dále jsem pozoroval již loni, pro-

dloužíme-li smr Jílové-Knín, že zastihneme pes zlatonosnou Otavu na jihozá-

padu zlatonosné kdysi okolí Sušické, kdež nedaleko na jih máme i zlatohorní
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Jiné pásmo zlatonosných couk jest pásmo Tobolské, vysky-

tující se v zelených chloritických fyllitech a zelených nebo zelenavých

chloritických kemencích. Na vrchu sv. Anny jdou po severozápadní

stran vrchole, kdežto vrstvy Šlojíské jdou nco jižnji. Vrstvy tyto

jsou pomrn velmi bohatý drobným pyritem a soudím podle velikosti

hald starého díla u Jílového, u Studeného a u Luk, že byly tuto daleko

bohatší na zlato nežli vrstvy Šlojíské. Také Peithner na stran 128.

své knihy píše o nich, že díla na nich jsou starší nežli na Šlojíi. Dle

starých zpráv bývaly couky Tobolské neobyejn bohatý na
zlato, teba že snad jen velmi opatrn míižeme pijati zprávy Hájkovy

a zprávu Balbínovu v jeho Miscellaneích, že r. 946 jen v jednom roce

bylo získáno zlata na 100.000 hiven (talenta), a že povstný dl jeden

dal zlata za jeden rok za nkolik milion zlatých nynjší mny. Po-

dobn zní nám jaksi neuviteln zpráva o centech „samorostlého"

zlata v dolu Chvojenském.

Vtráním vrstvy Tobolské nabývají barvy skoro trávozelené.

Kyzy mají barvu slab nažloutlou a vtráním stávají se zlatožlutými.

Ani když zvtraly vrstvy tyto, kdekoli jsem zkoušel, neobsahovaly

vápence a nešumly tudíž s kyselinou. Zlatonosné couky v nich jsou

opt zvláštní výpln puklin, druhotné to žíly kemene s pyritem,

zlatem, chloritem a místem i s vápencem.

Pásmo toto sledoval jsem opt až ku ece Sázav a zde nalezl

jsem východy vrstev tch proti ústí potoka Tepšínského. Vrstvy

Tobolské jsou i tam pes 50 krok široké a mají místem znan
mnohopyritu, znan více nežli desátý díl hmoty své. Skály jejich

vynívají nad hladinu Sázavy asi na 30 m. Odtud opt bylo by

tuším záhodno dostati se pod staré doly Lucké, a jest velmi pravd-

podobné, že by se pomrné snadným odvodnním starých zatopených

dol dalo s úspchem pokraovati na starém díle, ba i mezi Sázavou

a Lukami nalézti bohatá místa dosud netknutá.

Volil pak bych vrstvy tyto díve nežli vrstvy Šlojíské.

Mezi Lukami a výchozem jak vrstev Šlojíských tak i vrstev

Tobolských jest nahoe pda naplavená, ze které nevynívají vrstvy

msto Kašperské Hory, a na severovýchodu Cech zastihneme Trutnovskou krajinu,

kdež v okolí také zlato se vyskytlo na nkolika místech. Význam takové áry,

jdoucí aspo jihozáp. ástí ech — ne-li dále ješt do Bavor — nebudiž prozatím

rozebírán, platil by hlavn pro území krystalických bidlic. Toliko budiž podoteno,

potvrdila-li by se dalším studiem také vdecky souvislost naleziš zlata v Cechách,

pipadajících do té áry, že by faktum takové mohlo míti nemalou dflležitos po

nkolika stránkách.
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ty, a kde nevynívaly žíly kemene, tam staí nekutali ve krajin

zdejší. Ta mezera není prohledána. Naproti pak na levém behu
Sázavy bylo prý se zdarem rýžováno na zlato, proež bude podrobn

zkoušeti vrstvy ty také na zlatonosnos kyz jejich.

Na Slojirských a Tobolských vrstvách za Jílovým smrem ku

Kadlíku jest však pracováno sice v souvislosti ale jen ásten.
Že bylo pracováno v souvislosti, dokazují velké haldy, jdoucí jedna

za druhou. Tak velkých hald staí by nebyli dlali, kdyby byly ne-

mli zlata. Zlatonosnos vrstev jak Šlojíských tak i Tobolských jest

ped Jílovým, v Jílovém a za Jílovým nepetržitá, podobn u Kadlíku

a odtud ku Psárm. Jen mest posledními haldami 8 u Jílového (které

na inap Pošepného šlovou Mihulášshé) a Eadlíkem jest vynechána

prostora pes pl Mlometru jalt na Slojíi tak na ,
Tobole ode svrchu

úpln a není žádné známky, že by tudy snad spodem šly štoly.

Kada hald široká na 50 krok pestává najednou.

A pro jest vynechána prostora ta? Vrstvy jsou pikryty ná-

plavem a nevykukuje tam žádný couk do výšky.

Staí tušili, že i zde bylo by záhodno hledati, proto mezi po-

sledními velkými haldami Jílovskými a mezi Eadlíkem vykopali dlouhý

píkop, ale — mimo áru vrstev Šlojíských a Tobolských: mili
dle hald, ale nerozeznávali, jakým adám vlastn haldy náležejí. A víra

jejich plynoucí ze zkušenosti na jiných místech okolí zdejšího nabyté,

byla tak pevná, že odhodlali se kopati jiný píkop, hlubší a širší,

ale místo co mli jej kopati na východní stranu, kopali jej na západ,

a ovšem opt nenalezli nieho — podobn jako když hledali Šlojí

na Panském vrchu nad Lukami zase tuze na východ.

Zde na této prostoe mesi Eadlíkem a posledními haldami Jílov-

skými jak Slojískými tak i Toholskými mám dle známek nahoe ee-
ných za to, že by se mohlo objeviti znané množství zlata nebo zlato-

nosných rud. Blízkost porfyru kemitého jak smrem ku Jílovému tak

i smrem ku Kadlíku iní pravdpodobno, že mohly by se zde vysky-

tovati staré pukliny, rudními žilami pozdji naplnné.

Mimo to se podobá, že i v samém sousedství nejbohatších za

starodávna dol: JJZ ped Jílovým na Šlojíi jest dosud málo pra-

cováno, teba že štoly zde byly, ústící blíže pravého behu Jílovského

potoka, zejména však zdá se, že u samého Jílového SSV na západní

ásti vrstev Tobolských také by se dalo ponkud pracovati se shora,

nebo vrstvy ty jsou ásten zakryty náplavem. Zdají pak se novjší

dobou SSV u Jílového v záezu cesty prokukovati vrstvy Tobolskýni
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:

podobné. Kutati na míst tom se shora dalo by se ovšem odporuo-

vati teprve po dalších úvahách na míst samém.

Tetí hlavní pásmo zlatonosných couk jest pásmo Klobá-
sovské a tvrté hlavní pásmo pásmo Kocour ské.

Obojí pásma couk jsou opt omezena na urité vrstvy. Sv-
dectvím toho jest jednak zachování povahy obojích hornin po celé

délce každého pásma, jednak i úplné zachování smru vrstev.

Klobásovské couky vyskytují se ve tmavošedých, ponkud mo-

dravých kemitých fyllitech kyzonosných. Kocourské couky v zelenav

popelavých kyzonosných fyllitech.

Mezi Jílovým a Studeným jdou obojí vrstvy rovnobžn s vrst-

vami Šlojískými, Klobásovské jsou od Šlojíských. vzdáleny na vrchu

sv. Anny asi 200 krok na JV, a tolikéž asi vzdáleny jsou tam na

JV vrstvy Kocourské od Klobásovských vrstev.

Pracováno jest na Klobásovských vrstvách od táhlého hbetu

vrchu sv. Anny až ku Jílovému a pravdpodobn i v Jílovém samém.

Na vrstvách Kocourských jest pracováno od eky Sázavy až do Jílo-

vého délkou asi 2^2 ^**^- Za Jílovým SV jest v pokraování smru Ko-

courských vrstev dle mapy Pošepného hnána erární štola délkou

nco pes V2 ^^5 ^^^ v severní ásti své, jak soudím, již mimo

pásmo to na východ.

Celkem lze íci, že za Jílovým na SSV ku Radlíku na vrstvách

Klobásovských a Kocourských není pracováno. Pro není pracováno?

— Jsou opt pikryty náplavem. Poloha jejich dá se uriti dosti

dobe dle nkterých malých výbžk v záezech cest prokukujících

:

jdou východn od silnice Jílovsko-Kadlické dosti blízko, na východ

jsouce omezeny porfyi"em kemitým, zde onde v poli prokmitajícím,

míí za Radlický dvr a mohly by býti pi vytrvalosti ne práv pí-

lišné kopáním nalezeny.

Ped Jílovým JZ jsou haldy na nich vykopané veliké a iní sou-

vislé ady: jedna velká halda jde za druhou. Jest to dkazem, že

vrstvy tyto jsou resp. byly u Jílového zlatonosný a sice v sou-

vislosti.

Jdou-li za Jílovým na severní stran zlatonosné velké haldy

(Mikulášské haldy dle mapy Pošepného) ješt znan daleko, není

pochybnosti, že aspo tak daleko bylo by lze s prospchem kutati

také na tchto vrstvách, pravdpodobn však snad až ku Radlílvu

samému.

Kemitý porfyr, vyskytující se na východ od nich, dává nadji

na pítomnost starých puklin, vyplnných rudními žilami.
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Tudíž hych nejprve doporuoval hutati na vrstvách zlatonosných

u Jílového :

1. mezi Jílovým a Radlíkem na ásti vrstev Tobolských a Šlo-

jíských ode svrchu dosud netknuté,

2. na pokraování Kocourských a Klobásovských vrstev za Jí-

lovým,

3. prohloubiti staré jistotn díve zlatem bohaté doly na Tobol-

ských a Slojirských vrstvách u Jílového (nejdíve na Tobolských),

a to aspo na hloubku kutáním dokázané zlatonosnosti „couku" Vác-

slavského, t. j. na 66 m pod niveau Sázavy,

4. prohloubiti podobn adu Radlických dol na východ od Pražské

nové silnice v lese se táhnoucí, pokud jsou poblíže porfyru ili pokud

dvodn lze íci, že mohou obsahovati do hloubky pukliny žilami rud-

ními naplnné, a sice vyhloubiti je prozatím aspo do podobné hloubky,

jako ve pípad pedešlém, t. j. aspo na 66 m pod niveau Sázavy.

Eventueln pak, to jest po dalších úvahách na míst samém,

doporuoval bych kutati:

1. aspo na Tobolských vrstvách, na ásti u msta, jak se po-

dobá, dosud netknuté,

2. od listí Tobolských vrstev u Sázavy po tchto vrstvách ke

vsi Lukám, podobn od ústí Šlojíských vrstev u Sázavy po tchto

vrstvách ke vsi Lukám.

Ale mimo výsledky tuto uvedené podailo se mi nalézti také

pokraování zlatonosné horniny Bohulibské, kterou již z jara letoš-

ního roku jsem i mikroskopicky byl prozkoumal. Jest to hornina

eruptivní, hiotitický diorit se druhotnými žilami kemennými, kteréžto

žíly obsahují zlatonosnékyzy a zlato ryzí. Podailo se mi

nalézti, že hornina tato není omezena jen na Bohulibý, nýbrž že táhne

se odtud na SSV až na návrší „U obrázku" západn od Jílového

a JJZ až ku Sázav, tedy délkou pes 2 km.

Jakožto hornina eruptivní jde diorit Bohulibský nepochybn na

nkterých místech do hloubky, to rozumí se již samo sebou, jakmile

víme, že jest eruptivní. Ale jest také, pokud se dá pozorovati, celou

délkou zlatonosná. Bylo na ní od starodávna pracováno na zlato

„U obrázku," kdež jest ada starých hald (Ostetínských hald dle

mapy Pošepného) v lese ukrytá, opt jedna halda jde v ad za druhou.

V jedné hald nalezl jsem i starodávný hornický plechový kahanec,

dkaz to, že doly nebyly zde jen povrchní. Píslušnost hald tchto

ku Bohulibským tušil již Pošepný (srovn. str. 67. a 70. spisu jeho)

dle smru jejich ady, ale píiny souvislosti nevyzkoumal.
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Než hloubky velké doly „U obrázku" nedosáhly, ani daleko ne té

hloubky, ve které u Bohulib zlato se vyskytuje v dolu sv. Anny. Pi-
rovnáním nadmoské výšky místa „U obrázku" s hoejším ústím dolu

sv. Anny v Bohulibech uvidíme, že místo „U obrázku" leží nejmén
o 80 m výše, nynjší hloubka dolu sv. Anny v Bohulibech iní pes
30 w, tedy sahá zlatonosná hloubka horniny „U obrázku" jenom dle

toho již do více nežli 110 m pod povrch.

A že biotitický diorit Bohulibský jest i za Bohulibý skoro ku

Sázav zlatonosný, dokazují opt etné dolíky a haldy, jdoucí ne-

petržitou adou, ve kterýchž haldách nalezneme zbytky rudních žil,

a na jednom míst ve „stolce erného" blíže Sázavy bylo kutáno na

zlato ješt za pamti nynjších obyvatel Bohulib..

Tato stolka erného leží však asi o 140 m níže nežli povrch

„U obrázku", tedy patrná zlatonosnos jde „U obrázku" alespo

140 m do hloubky. Další studium pomr mezi porfyrem, dioritem

Bohulibským, puklinami a couky zlatonosnými zejména u Bohulib

bude moci rozešiti otázku, zdali jest dvodná nadje v dioritu Bohu-

libském na výskyt couk do hloubek ješt znan vtších.

Hnedle svrchem tudíž u horniny Bohulibské, pokud vbec vy-

stupuje na povrch, jsou dva zjevy zejmý:

1. že zlatonosnos „U obrázku" sahá alespo do hloubky 140 w,

výskyt zlatonosných couk u sv. Anny vzhledem ke stolce erného

nepochybn alespo do 60 m hloubky.

2. že zlatonosnos jest celkem souvislá.

Jest arci nápadno, že nebylo pracováno ani „U obrázku" ani

JJZ od Bohulib do vtší hloubky. Tu však nalezneme vysvtlení

studiem povahy zlatonosných couk Bohulibských v dolu sv. Anny

a na stolce erného. Ty couky mívají rozliný smr a nebývají,

pokud jsou širší, píliš dlouhý, nýbrž, jak lze vidti, místem šíka

jejich pestává, couk se zúží a dá se nesnadno sledovati, avšak kutá-li

se v hornin trochu dále, naleznou se jiné vtve couk zlatonosných.

Nepochybn však staí pestávali, jakmile jimi nalezený zlatonosný

couk zdánliv došel; tu zaali kutati hnedle na couku sousedním.

Zkušenosti práv vyslovené nemli, aby byli hledali v hornin hloubji

a nalezli opt couky nové.

Ale pece znaná ást celé žíly dioritové mezi Obrázkem a Bohu-

libý jest netknuta, není na ní kutáno ani ve svrchu. Pro asi? -

—

jest opt pikryta náplavem, a nevykukují z náplavu žádné couky,

které by staí byli spatili! Mn však podailo se pece, teba jen

malé sledy horniny té konstatovati na povrchu dle kamen v ornici
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roztroušených a zejména vynívá nco horniny té na západním úboí

vyvýšeniny „ihadla", zcela v áe od „Obrázku" ku Bohulibm.

Všude jest hornina ta provázena porfyrem kemitým, který vynívá

i tam, kde hornina jest pikryta náplavem, a dokazuje i tam jsoucnos

bývalých puklin téhož smru.

ás zlatonosné horniny Bohulibské náplavem zakrytá jest dlouhá

tém 1 Tem.

Mimo to jest dosti možno, že staí „U obrázku" ani celého ho-

rizontu horniny neprohráli, nýbrž ás horniny že pikryli haldami,

ta otázka dala by se rozluštiti jen kopáním, arci velmi snadno.

Pokud se týe jiných hornin, nkdy také kemitý porfyr
mívá zlatonosné couky, ale skoro jen výminkou, t. j. jen málokdy

a jenom na nkterých místech. Takovým coukem zlatonosným ze ke-

mitého porfyru jest na píklad bývalý couk Vojtšský ve Studeném.

Ponejvíce porfyr kemitý obsahuje žíly kemenné rudami chudé nebo

bezrudé, a poslednjšími bylo již mnoho lidí sklamáno ve svých

nadjích.

Bývají pak i ve kemitém porfyru žíly rudonosné druhotného
pvodu, jak jsem se pesvdil zkoumáním mikroskopickým. Jsouli-

pak rudonosné couky v porfyru tom pvodu druhotného, jest odvod-
nno hledati ve blízkosti zlatonosného couku Vojtšského místa, která

by jevila na p. aspo podobné pibývání druhotných kyzv na sta-

rých puklinách a doufám, že dalším studiem bude ješt lze ve Stu-

deném v porfyru kemitém nalézti njaký couk dle podobných známek.

Žula okolí Jílovského neobsahuje rudních žil, ani v sousedství

bidlic ili na kontaktu jejím nevyskytují se rudní žíly. V zeleno-

kamových žilách, východn od Bohulib vystupujících hylo na druhot-

ných žilách kemenných zlato hledáno, ale nevím, zdali bylo také

nalezeno.

V žíle minety nedaleko Žampašské hospody se vyskytující

a v kusech minety roztroušených v poli SZ od Jílového nespatil

jsem rudních žil. Také krystalický vápenec, prokukující na po-

lích v jižní ásti „Boží skály" u Jílového nemá žil rudních.

Ale ješt jsou nkteré vci ve krajin Jílovské, o nichžto bylo

by záhodno pemýšleti.

Jest zejména poblíže msta Jílového znaný poet hald z dol
zlatonosných, které nejsou náležit zpracovány. Na nkterých místech

jest sice vidti, že staí nkterou dobou i kyzy pražili a rudy tavili,

T. mathematicko-pírodovdecká, 1895. 1
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nalezneme na nkterých haldách škváry bochánkm podobné, ale na

jiných místech zstaly kyzy úpln nezužitkovány, akoli jsou zlato-

nosný. Zlatonosnos kyz z haldy Rotlevovy byla dokázána zkouškami

chemickými, jak mi bylo tvrzeno, ale dá se také vbec tušiti aspo
pro ty kyzy, které vyskytovaly se ve blízkosti ryzího zlata. Také jest

zaznamenáno, že propíráním starých hald nkterých získávalo se

opravdu opt zlato.

Kyzy vbec bylo by lze dobývati snadno v jedné kyzem bohaté

vrstv fyllitové, která vychází na den u eky Sázavy na pravém behu
za Vácslavskou štolou blízko ped ústím potoka od Rakous tekoucího,

a kterou pokládám za pokraování vrstev Klobásovských. Má tam šíku

2 až 3 m a výšku 30 m nad hladinu eky. Ve vrstv té jest také krátká

stolka, která byla hnána po kemení a snad ryzího zlata neposkytla.

O eventuelním užitku z tžby kyz ve vrstv té mohu odpovdti pro-

zatím jen porovnáním : vyplácela-li by se tžba kyz ve prorážce Vác-

lavsko-Pepské zastižených, jakož se tvrdí, vyplácela by se tžba kyz
mnou nalezených ješt spíše, ponvadž daly by se snadnji dobývati.

Kyz iní více nežli tvrtinu celé hmoty a bude zkoušeti, není-li snad

zlatonosným. Ostatn se pomry tžby kyz zdejších mohou brzo znan
zlepšiti, až dráha pjde touto krajinou.

Se všeobecného stanoviska, pokud by již nehledlo se ku zisku,

lze dodati, že bylo by také záhodno prozkoumati rýžováním nkteré

náplavy a zvtralé haldy vbec v okolí Jílovském a na levém behu
Sázavy. Výsledek takového zkoumání mohl by míti na nkterých místech

znanou dležitos pro další konkluse, které daly by se pak initi

o horninách, z nichžto náplav ten a haldy pocházejí, ba není nemožno,

že by pokusy takové zde neb onde dokonce mohly výlohy uinné
samy zaplatiti.

Ve krajin Jílovské bylo rýžováno od pradávna velmi mnoho,

pravdpodobn již od asv pohanských, a to až do našeho století.

Mámo úžlabinu blíže Jílového zvanou „v rýžích", bylo rýžováno

u msta Jílové, u potoka ve Studeném, u potoka Bohulibského, v ece
Sázav, v potoce Zahoanském, v potoce Chotounském pod zlatonosným

coukem Halíským a jinde v okolí. Svdectvím bývalého rýžování jsou

zbytky rýžoven, kopeky to propraného píseného náplavu, jenž po-

cházel ze zvtralých zlatonosných couk. Nkde vrstvy podobné z-
staly ásten ješt netknuty, jak mohl jsem konstatovati n. p. v Bo-

hulibech, kdežto splavena jest hlína se shora od SSV a obsahuje
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místem také zvtralé ástice ze zlatonosného dioritu zdejšího, a
ostatn u Bohulib dle Peithnera bylo díve hojn rýžováno.

Podobn, jak myslím, bylo by záhodno zkusiti píležitostn rýžo-

vati ervenavé náplavy dosud netknuté v severní ásti ve Studeném

vedle strání.

Vypírání zlata neboli rýžování dalo se ve krajin Jílovské na

známých pístrojích „durchanech" zvaných, jejichžto jeden model byl

vystaven v Jílovském oddlení na národopisné výstav. Posledním

asem však rýžování nebo „durcháni" se nevyplácelo. Píiny toho

mohly býti rozmanité, hlavn snad vypíraná práv zem byla zlatem

chudá. Ale také methoda vypírání byla posledním asem nedostatená.

Jednak durchan má snad tuze píkrý spád, jednak, pokud jsem se do-

ptal, nezacházeli dosti opatrn se zlatonosnou zemí pi míchání a ne-

optovali propírání. Jiných pomcek mimo vodu ovšem také nebylo po-

slední dobou používáno.

Rýžování na zkoušku nemohlo by vbec mnoho státi.

Doufám pevn sPošepným, že nadejde jednou as, kdy kra-

jina Jílovská opt oživne ruchem hornickým, kdy povznese se opt
blahobyt její a sláva zlatohorní. Rozumí se však samo sebou, že po-

kusy tam podniknuté vyžadovaly by vedle dobrého porozumní také

znanjšího kapitálu a vytrvalosti, jakož i náležitého spracování do-

bytých rud.

Bohužel, že nová dráha, kterou hodlají stavti krajinou zdejší,

jest projektována po stráních a pes strže vodní, kde by Jílové minula,

místo co by mla zastihnouti toto stedisko zlatonosné krajiny a ce-

lého okres" Jílovského.

Své dvodné názory o tom, kde bylo by možno s prospchem
kutati v okolí Jílovském, tímto veejn oznamuji, abych poskytl pí-

ležitosti každému, kdo zajímá se o vc tu, ku posouzení jejich ve

pírod, v samé krajin Jílovské; nebo jenom ve pírod samé lze

úpln vystihnouti pomry zdejší a zkoumati zejména dvody moje

pro kutání na vrstvách jednak Tobolských a Šlojíských, jednak

Klobásovských a Kocourských od Jílového smrem ku Radlíku.

^a!^5^•í

Málcladem Král. eské Spolenosti Nauk — Tiskem dra. Ed, Grégra v Praze 1896.
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O vyskytování se Darwiniila Stevensoni Br. & Rob.

v echách*

Napsal AI. Mrázek v Praze.

(Pedloženo dne 11. íjna 1895.)

Zajímavý a vzácný korýš Darwimda Stevensoni Br. & Rob. na-

lezen byl mnou ped nkolika lety poprvé v echách, jakž o tom již

na jiném míst zmínka byla uinna.^) Prvým nalezištm byl mokad
na lesní louce v lese Kvtná u Píbrami, nalezeno však jen nco málo

vesms nedosplých individuí. Od té doby pi svých faunistických

zkoumáních, jež ovšem ve dvou práv minulých letech nebyly provádny
tak intensivní mrou jako léta pedešlá, vnoval jsem pozornost svou

zejména i tomuto korýši, ovšem s výsledkem záporným. Teprve letoš-

ního roku opt podailo se mi znovu jej nalézti a sice v dosti zna-
ném množství a z rozmanitých naleziš.

Ku konci msíce ervna pinesl p. B. Nmec do ústavu našeho

ást mechu sbíraného jím na rašeliništi u Jestebí v severních e-
chách. Prohlížeje mech tento nalezl jsem vnm vedle Copepod: Ci/-

clops languidKS, varicans, Canthocamptus BorcJierdingi, Vejdovskýi,

druh to v podobných lokalitách vesms dosti obyejných, též etné

exempláry Darwinidy.'^)

Bhem letošních prázdnin pak nalezl jsem Darwinulu nejen

znovu na prvotním nalezišti, nýbrž i na etných jiných místech okolí

píbramského.

Vzhledem k tomu jest jisto, že Darwimda není v echách, as-

po v hornatjších polohách, nikterak tvorem vzácným a bezpochyby

*) Mrázek: Beitrag zu Kenntniss der Harpacticidenfauna des Stisswassers.

Zool. Jahi'búch. Abth. f. Syst. Bd. VII. 1893. Exempláry tehdy nalezené ureny

byly p. dr. Vávrou.

^) V tomže mechu nalezeny byly i 2 exempláe Bothrioplana hohemica Vejd.,

což jest opt novým dokladem k znanému rozšíení této formy v Cechách.

Tf. mathematicko-pírodovdeká. 1896. 1
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podobn bude tomu i v sousedních krajinách. Pouze zvláštní zpsob
života její jest píinou, že vtšinou bývá pehlédnuta.^)

Veškerá totiž nalezišt, na nichž dosud u nás byla nalezena Dar-
tvinula, jsou rázu veskrze stejného. Jsou to rašeliništ, neb mokady
luní, asto poblíž potok neb pod hrázemi rybník se nalézající,

mechem zarostlé. Obyejn jsou místa ta jen ze spodu zavlažována

vodou, aniž by kde voda stála, takže mnohdy jen spodnjší vrstvy

jsou mokry. Po vtší ás léta i podzimu možno po takových místech

zcela dobe choditi suchou celkem nohou, Vypíráme-li kousek mechu
z takového nalezišt ve vod, obdržíme vždy nkolik živých Darwinul,

teba i mech byl skoro suchý neb delší as úpln na suchu pechováván.

Jak patrno, jest to týž zpsob života, jaký jsem oznail za ty-

pický pro vtšinu našich sladkovodních Harpactid. Ovšem nebývá

Darwinula jediným Ostracodem, jenž na podobných lokalitách se vy-

skytuje, nýbrž vedle ní picházívají zejména i druhy Cypria ophthal-

mica, Cydocypris glohosa *) a druhy rodu Candona, avšak ty se ome-

zují jednak na vlhí místa podobných lokalit, jednak picházejí i jinde,

ku p. v obyejných tkách. Darwinula však byla mnou práv jen

na svrchu popsaných místech nalezena, nikdy však ne na dn tní,

rybník a pod. lokalit. Možno tedy tvrditi, že Danvinula, podobné

jako ku p. mezi Harpactidy našimi rod Maraenohiotus, jest forma

úpln pizpsobená životu v mechu. Jakožto výsledek pizpsobení

toho jeví se jednak zvláštní stavba okonin^), jednak i neobyejn
zdlouhavý, líný pohyb zvíete na Tardigrady upomínající.

Ku konci této krátké zprávy nutno zmíniti se o zvláštním zjevu,

jenž nedá se snadno vysvtliti. Akoliv totiž ml jsem veliké množství

exemplá z rozmanitých lokalit, pece nepodailo mi se nalézti exem-

plá úpln dosplých. Znaná ást individuí byly formy zcela mladé.

Jelikož pak v mechu chovaném doma i po nkolika msících neob-

jevily se formy zcela dosplé, možno jest, že vývoj dje se velmi po-

malu. Možná ovšem též, že vývoj u exemplá v zajetí chovaných

zdržován jest též mikrosporidiemi, jimiž Darwinula velmi asto bývá

napadána.

Praha. Ústav pro r:ool. a srovn. anat. c. Je. eské universita/.

^) Dosud známa jen z Anglie, Francie a HoUandska. Brady a Norman udá-

vají sice, že nalezena byla i v Nmecku, avšak dle G. W. Mítllerí: Die Ostra-

coden des Golfes von Neapel 1894. p. }i87 zakládá se zpráva ta na omylu.

*) Druh tento jest v okolí píbramském neobyejné hojný,

=) „Die Gestalt der Gliedmassen weist au eine grabende Lebensweise hin,"

Miiller loc, cit, p. 387.

Nákladem Král. eské Spolenosti Nauk. — Tiskem dra. Edv. Grégra v Praze 1895.
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Fímfter Nachtrag zur Flora von Bulgarien.

Von J. Velenovský in Prag.

(Vorgelegt den 11. Oktober 1895).

Die vorgelegte Abhandlung scliliesst sich an die in den letzten

Jahren veroffentlicliten Publicationen iiber die Flora von Bulgarien. Es

sind hier nicht viele, aber in manclier Hinsicht reclit interessante

Novitáten enthalten. Getrocknete Pflanzen erhielt ich diesmal in einer

Sammlung aus dem Naclilasse des verstorbenen Dr. L. Jablonowski

in Burgas, dann eine Collection von Stíbrný von der Rliodope und

der Umgebung von Sadovo, und kleinere Beitráge von Škorpil aus

der Umgebung von Philippopel und Varna.

Die fiir Bulgarien neuen oder von mir aus Bulgarien bisher

nicht geselienen Arten sind fett gedruckt.

Clematis Viticélla L. Ad Burgas. (Jabl).

Pulsatilla vulgaris Milí. In m. Rhodope ad Caušovo (St) provenit

forma abnormalis sepalis omnino profunde bipartitis.

Anemone apennina L. In m. Rhodope ad Kriim (St).

Ranunculus velutinus Ten. Ad Papazlij (St).

Nigella daniascena L. Ad Burgas (Jabl). Capsula inflata globosa

carpellis ad apicem usque coalitis, sepalis coeruleis extus foliis

involucratis. Gerte indigena, nam in tenis vicinis lat dispersa

provenit.

Aquilegia Haenkeana K. In m. Rhodope ad Caušovo (St).

Delphmium orientale Gay. Ad Burgas (Jabl).

Fumaria Krdliki Jord. (F. anatolica Boiss.). Ad Tekir (St).

F. Vaillantii Lois. Ad Papazlij (St).

Papaver hybridm L. Ad Burgas (Jabl).

P. Rhoeas L. Ad Burgas (Jabl), Sadovo (Vel).

Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. 1895. 1
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Glaucium cormculatum L, /3) var. rubrum S. S. Ad Burgas (Jabl).

Petala magna coccinea, capsula setosa. erte eadem planta, quae

in Graecia, Serbia et Macedonia provenit.

Nasturfium thracicum Grsb. Ad Burgas (Jabl).

Cardamine graeca L. In m. Rhodope ad Ustina a. 1895 leg.

Stíbrný .

Sisynihrium polyceratiiim L. In ruderatis ad Stanimaka (St.

1895). In Europa meridionali nec non in Oriente dispersum

(etiam in Graecia, Thracia). Annuum, glabrum, caulibus diífusis

vel strictis sat crassis foliatis, foliis (praecipue inferioribus) run-

cinato-dentatis petiolatis, flosculis ochroleucis minimis, siliquis

in axillis foliorum aggregatis (saepe binis) breviter sed crasse

pedunculatis a basi versus apicem sensim attenuatis teretibus

leviter arcuatis, stylo cylindrico (IV2 nim), septo crasso spongioso.

Myssum calycinum L. Ubique in Bulgaria meridionali. Forma ea,

quae in Bohemia nascitur, semper robustior, íioribus fructibus-

que paulo majoribus, sed specifice non aberrans.

Lepidium latifolim L. Ad Burgas (Jabl).

L. perfoliatum L, In Bulgaria mer. frequens ubique (Vel),

Hesperis secundijlora Boiss. Sprun. Ad Causovo (St).

Silene densijiora Urv. Ad Burgas (Jabl).

Dianthus microlepis Boiss. In m. Rhodope ad aušovo (St).

D. corymhosus Sibt. Ad Burgas (Jabl).

Spergula pentandra L. Ad Papazlij (St. 1895). Semina com-

presso-lenticularia laevia margine albo-hyalino radiatim striato

aequilato cincta. Planta magis australis, in Maced., Graec,

Serbia et Oriente asiatico quoque obvia. Affinis et magis bore-

alis S. Morisonii Bor. (S. vernalis W.) gaudet seminibus margine

albo-verrucosis et ala fuscescenti iis angustiori cinctis.

Linum ýavum L. Caulibus e collo crasso simplici vel brevissime di-

viso pluribus erectis foliosis supra iu cymam pluries divisam

dichasialem multifloram divisis, rosulis radicalibus nullis, foliis

inferioribus obovato-lanceolatis, mediis lanceolatis trinerviis lati-

usculis (3—6 mm), sepalis e basi lanceolata sensim acuminatis

margine plus minusve denticulato-glandulosis , corolla 2—3plo

brevioribus capsulam sensim rostrato-attenuatam parum superan-

tibus, petalis saturate luteis.

In graminosis et collibus, fortasse per totum territorium.

Ad Lom Palanka (Vel, Vs), Karlova (Friv), Sredna Gora (St),
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Philippop. (Vel), Stanimaka ('Vel, Št), Markovo, Papazlij (St),

Sliveii (Šk).

/5) var. capitatum Kit. Caulibus densius foliosis sulcato-

costatis, inflorescentia conferto-capitata, foliis latioribus, bracteis

latius marginatis et glanduloso-dentatis, sepalis latioribus. Per

montes elatiores totius Biilgariae et Serbiae.

y) var. thracicum Grsb. (L. tauricum Autt., Vel. Fl. biilg.

ex p.). Caulibus tenuioribus et brevioribus, foliis pro more an-

gustioribus et uninerviis {V/^—S mm) sensim acutatis glauciori-

bus, sepalis longius et tenuius acuminatis capsulam sensim acu-

tato-rostratam valde superantibus, petalis pallide luteis submi-

noribus. Ad Sliven (Šk), Philippop. (Vel, St), Stanimaka (Vel),

Papazlij (St). — In exsiccatis bulgaricis pro parte ut L. cam-

paniilaUmi et L. tauricum editum est.

d) var. orientale Boiss. Collo et caulibus basi lignoso-divisis

(ergo fere suífruticosis), foliis pro more angustioribus, petalis

luteis, inflorescentia magis divaricata. Supra Stanimaka (St, Vel).

L. tauricum Wlld. saltem ex parte. (L. tauricum Autt. e. p., Vel.

Fl. bulg. e. p.). Perenne, collo in ramos sat tenues et longos

rosulas densas non raro gerentes diviso^ caulibus tenuihus graci-

lihus foliosis (10—20 cm), foliis glabris gJaucis, inferioribus et

rosularibus spathulatis et cuneatis rotundato-obtíms, caulinis te-

nuiter linearibus (1—2 mm) uninerviis acutis, cyma dichasiali

pauciramosa et pauciflora (1—5), sepalis e basi ovata sat brevi-

ter acuminatis margine denticulato-giandulosis capsulam abrupte

rostratam breviter superantibus, petalis pallide luteis (16—20 mm
longis) calycem duplo excedentihus . In collibus calcareis calidis

ad Kazgrad, Pravadie, Varna (Vel). — Hoc Linum erte speciem

propriam bonám exhibet et certissime, si non prorsus, saltem ex

parte ad verum L. tauricum W. pertinet. Apud autores autem

cum L. thracico Grsb. et fortasse cum aliis commutatur. Plantas,

quas vidi e Komania, ad nostrum L. tauricum spectant. Plantae

rossicae et tauricae certissime saltem pro parte cum nostro iden-

ticae šunt. L. tauricum revocat floribus paucis, rosulis suis et

ramificatione colli L. elegans Boiss. Sprun., quod autem in Grae-

cia tantum montes incolit et radice tenui diviso subrepenti, foliis

rosularum latioribus a nostro discedit.

L. rhodopeum sp. n. (L. campanulatum Velen. Fl. bulg. p. 97,

non L.). Perenne, collo parum crasso erosulato caules paucos

elatos (25—30 cm) remote foliosos sat tenues angulato-striatos

1*
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edenti, inflorescentia ramis pluribus inferne dichotome parce di-

visis postea autem in racemos longos (8—20 cm) laxe remoteque

multifioros (cymas unilaterales) aheuntihus constanti, foliis inferi-

oribus obovato-lanceolatis et spathulatis, mediis lineari-lanceolatis

(2V2—6 mm), sepalis corolla 2—3 plo brevioribus e basi ovata

sensim lanceolato-acuminatis margine ciliato-denticulatis capsulam

breviter acutatam longe superantibus, petalis pallide luteis suh-

minorihus (16— 18 mm). In m. Rhodope regione inferiori supra

Dermendere (Vel), Bélova (St).

Han plantam prius (1. c.) cum L. campanulato L. magis

occidentali icone Eeichenbachii inductus conjunxi, sed nunc, cum
specimina gallica comparo, video L. campanulatum L. a nostro

radice rosulas foliosas gerenti, caulibus humilioribus, racemo pau-

cifloro dichasiali, petalis permagnis (3—3V2 cm) calycem 4plo

excedentibus valde discedere. L. rJiodopeum potius ad orientale

L. syriacum Boiss. G. accedit. In exsiccatis bulgaricis hactenus

non editum est.

L. gallicum L. Ad Papazlij (St).

L. angustifólium Huds. ad Papazlij (St).

L. fenuifolium L. Ad Papazlij (St),

Peganum Harmála L. Ad Burgas (Jabl).

Trigonélla gladiata Stev. Ad Tekir (St).

T. mompeliaca L. Ad Tekir (St).

Trifolium pratense L. var. rumeUcum Vel. Ad Caušovo (St).

T. lagopus Pourr. In colle Džendemtepc ad Philippopolin (St. 1895).

erte identicum cum T. smyrnaeo Boiss., quod etiam e Bulgaria

indicatum est (Fl. bulg. p. 136). Specimina orientalia (Hausskn.)

hujus speciei a T. lagopo nequeo discernere, plantaque bulgarica

nostra (unacum serbica, quam possideo) optime congruit cum

speciminibus gallicis T. lagopi.

T. purpureum Lois. Ad Burgas (Vel).

T. leucanthum MB. (T. leucotrichum Petrov. Exsic. Herb. norm. Bae-

nitz). Annuum, caule simplici recto sat gracili superne 1—2 ce-

phalo (rarius 3—4 cephalo) patule valde hirto folioso, foliis peti-

olatis supremis oppositis, foliolis subpatule liirtis inferioribus 06-

longo-cuneatis superioribus linearibus obtusis vel subacutis, sti-

pulis parte libera lineari-lanceolata elongata, pedunculis longis

adpresse hirtis aphyllis strictis, capitulis etiam fructiferis glohosis

aphyllis, calycis coroUam paUidam minutám adaequantis tubo

valde patule piloso tofa longitudine lOcostato dentibus e basi la-
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tiori longe subulato-aristatis tubo parum longioribus expansis

valde elevatim Snerviis omnibus haši liberis (superioribus binis

solum vix manifeste basí connatis) fauce annulo calloso hirto

clausa. Floret junio.

Tota planta 15—30 cm alta, foliola media 15 mm X 3 mm,
pecliinculus 4—7 cm, capitulum fructiferum 13 mm diam.

In desertis ad Nova Mahala prope Philippopolin a. 1894

legit Stíbrný. Trifolium hoc apud autores falše describitur et

saepe cum formis T. supini Sav. commutatur. Ego ipse formám

T. supini pro T. leucantho prius habui, sed, quoniam hoc falsum

Trifolium etiam ad Philippop. provenit (Fl. bulg. p. 138), nihil

est in mea Flora corrigendum. T. leucanfhum, quod amicus Born-

muUer in Kurdistania collegit, est omnino identicum cum bulga-

rico et serbico. Diagnosis supra addita secundum náturám com-

posita est, et, ut patet, descriptionibus autorm non respondet.

T. turciaim Vel. Ad Tekir et Papazlij (St).

T. subterraneum L. Ad Papazlij (St).

Lathyrus fioribundus Vel. Ad Burgas (Jabl).

L. latifolius L. Ad Burgas (Jabl). Foliolis obovatis permagnis obtusis

vel mucronatis, caule robustiori latius alato, floribus multo majo-

ribus^ calycis dentibus latioribus, bracteis subulatis vel obsoletis

a formis latifoliis L. silvestris L. dignoscitur. A L. latifolio cro-

atico foliis majoribus, statura robustiori, corollis pallidioribus,

alis caulinis et petiolaribus relative angustioribus recedit, sed

hisce notis specifice vix aliam plantam exliibere potest et for-

tasse tantum varietas (var. ponticus m.). Nec cum L. rotundifolio

W. nec cum L. undulato Boiss. conjungendus est.

Ervum tetrasperniiifn L. In aréna insulae Mekur ad Philippop.

(Šk).

Medi/sarum tauricuin Pall, In collinis ad Šumn (Milde). Hac-

tenus in Tauria notum. Vidi specimina.

Alcea rosea L. Ad Burgas (Jabl).

Potentilla hirta L. (i) orientalis Vel. Ad Ali Koovo (Vel).

P. argentea L. /3) tenerrima Vel. Fructificantem accepi, fructibus typo

duplo minoribus. Planta eo státu eximia ramis et pedicellis per-

tenuibus.

Trapa natans L. Ad Trnová et Harmanlij secus rivum Jantra, indi-

genis „rogeta" vel „džulun" dieta (Šk. jun.).

Corrigiola litoralis L. In arenis ad fluvium Marica prope Sadovo

(St. 1895). Provenit quoque in Thracia.
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Caucalis leptophylla L. In sterilibus ad Ali Koovo (St. 1895).

Annua, gracilis, adpresse cano-setulosa, foliorura laciniis breviter

linearibus confertis, umbellarum pedunculo vix supra 1 cm longo,

umbella 2—3 radiata, involucelli phylla lineari-lanceolata, fructus

juga secundaria aculeis subulatis longis trifariis obsita. In Europa

mer. lat obvia, etiam in Maced., Graecia et Oriente asiat. —
Plantam affinem ad Pirot in Serbia legit amic. Adamovi, hujus

umbellae et radii longius šunt pedunculati, radii 3—5ni, flosculi

rosei. Fructus vix autem adulti praesunt.

Physocaulus nodosus Tsh. Ad Burgas (Jabl).

Anthriscus nemorosa MB. Ad Stanimaka (St).

Bupleurum tJiracicum Vel. Ad Burgas (Jabl).

Colladonia triquetra (Vent). DC. Ad Burgas collegit Jablonowski,

prius jam a Frivaldsky et Jajíka hicce detecta est. Planta elata

glabra, caule acute triquetro.

Valerianella hulgarica Vel. Ad Burgas (Jabl).

V. microcarpa Lois. Ad Papazlij (St).

V. Morisonii DC. /3) var. macrocarpa m. In nemorosis ad Nova Ma-

hala (St). A bohemicis dignoscitur fructibus dichotomiarum duplo

majoribus magis ovatis et vix compressis, cymarum minoribus,

omnibus evidentius triauriculatis.

Knautia orientalis L. Ad Burgas (Jabl),

Anthemis Stibrnyi sp. n. Perennis, praeter pilos paucos ad cau-

les et folia juvenilia rosularum glabra pallide virens, caulibus

inter rosulas foliorum numerosis ascendentibus sat tenuibus a me-

dio vel superius divisis 1—4 cephalis, foliis sessilibus ambitu

oblongis bipinnatis, laciniis simplicibus vel bipartitis breviter suba-

cutatis, foliis superioribus similibus sensim diminutis, capitulis

minoribus longe pedunculatis, pedunculis non incrassatis, invo-

lucri subpubescentis vel glabrescentis pallidi phyllis ab inferiori-

bus triangularibus acutis ad suprema oblonga lat scariosa obtusa

sensim auctis, receptaculi conici paleis carinatis breviter mucro-

natis (in toto receptaculo), ligulis albis disco aequilongis, acheniis

furbinato-angulatis apice in marginem brevem hyalinum abeunti-

bus, externis quadrangulis obsolete tuberculatis. Floret aestate.

Caules 10—20 cm, receptaculum 6—8 mm, longum latuín-

que, achenia Vj^—174 nim.

In submontanis m. Rhodope ad Javorovo a. 1894 detexit

amicus Stíbrný.
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Radice perenni rosulas steriles proferenti acheniorumque

nátura accedit proxime ad A. montanam L., a qua autem dignos-

citur glabritie et viriditate, segmentis foliorum tenuioribus,

caulibus altius et magis ramosis, capitulis multo minoribus, re-

ceptaculo magis conico, involucro pallido fere glabro.

A. taygetea Boiss. et Hldr. graeca etiam glabritie insignis et

capitulis fere aequimagnis gaudens recedit foliis simpliciter pin-

natis laciniis apice longe aristatis, caulibus humilioribus pro

more monocephalis, acheniis ecoronatis.

A, auriculata Boiss. (A. metallorum Hldr.) Annua, adpresse griseo-

canescens, caulibus erectis ramosis, foliis oblongo-spathulatis in

lacinias anguste lineares acutas integras vel lobatas bipinnati-

sectis, pedunculis elongatis non incrassatis, involucri adpresse

liirsuti paTlidi phyllis dorso virentihus praeter infima brevia acu-

tata oblongis obtusis lat scariosis lacerisque, receptaculi lat

conico-cylindrici paleis lineari-lanceolatis carinatis in mucronem

attenuatis, ligulis latiuscule linearibus discum aequantibus, corol-

lae tubo glabro, acheniis exterioribus hreviorihus turbinatis costafo-

sulcatis ad costas scahridis corona subhreviori fungosa cyathi-

formi marginatis, interioribus cylindricis striatis auricula unilaterali

hyalina (plus dimidio breviori) superatis. Floret aestate.

Caules sat robusti 20—30 cm alti, receptaculum 12—15 mm
longum et latum, ligulae 3—4 mm latae, achenia externa ca

2 mm longa.

In collibus calidis supra Tekir Rumeliae or. a. 1893 legi.

Planta facie robustam A. ruthenicam MB. revocans, acheniis

autem ab omnibus discedens. Specimina graeca bene congruunt.

Nota est hactenus e Graecia, Thracia, Maced., Lydia et Caria.

Echinops microcephalus S. S. Ad Burgas (Jabl).

Xeranthemum annuum L. j3) var. simplex m. Ad Burgas (Jabl). Caule

elato simplici monocephalo, foliis strictis anguste linearibus ad

nervm revolutis, involucri phyllis internis ad intima rosea sensim

transeuntibus, roseis radiantibus erectis (non expansis).

Carduus pycnocephalus (L) Jacq. Ad Burgas (Jabl). Annuus,

foliis subtus canis, capitulis parvis cylindricis ad apicem ramo-

rum congestis raro solitariis.

Tyrimnus leucographus Cass. (Carduus leuc. L.) Ad Burgas

(Jabl). Planta aspectu Cardui, annua, elata, caule foliis subtus

canis decm'rentibus alato, ramis longis paucis monocephalis vel
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caule simpliei, acheniis 4costato-tetragonis. Nostra specimina

spectant ad eandem formám, quae crescit ad Byzantium.

Cenfaurea cana S. S. /3) var. JablonowsMi m. Adpresse sericeo-cana,

caule gracili pro more monocephalo pedali folioso, foliis infimis

longe linearibus integris vel remote dentatis, caulinis longe an-

gusteque linearihiís longe alatim decv^rentibus
, pedunculo infra

capitulum incrassato, capitulo oblongo-cylindrico, eo C. Cyani L.

parum majoi basi angustato paucifloro, phyllis paucis ovatis et

lanceolatis longe circumcirca argenteo-ciliatis, flosculis coeruleis.

Planta eximia, ab omnibus varietatibus et formis C. canae

et C. orbelicae Vel. aberrans, sed ob defectum radicis aegre dis-

cernendum, cui harum propius accedat. Statura revocat C. Vele-

novskyi Adam., sed capitula minus perfecte cylindrica et pauci-

flora. Ulterius usque observetur.

C monacantha Boiss. (Serratula thracica Jka). Perennis, pluri-

caulis, caule saepius simpliei pedali et ultra infra capitulum in-

crassato monocephalo (raro 2—Scephalo) folioso recto et ut folia

crispule pubescenti et asperulo, foliis infernis lyrato-runcinatis,

caulinis oblongis auriculato - decurrentibus subintegris, summis

bracteantibus capitulumque involucrantibus, capitulo magno ovato

sordide lutescenti, phyllorum integrorum spinis simplicibus longis,

flosculis radiantibus luteis. Ad Burgas a. 1893 legit JablonotvsM,

antea eam hic et ad Aitos legerunt JanJca nuperque Wagner.

Provenit porro ad Adrianopolin et in Phrygia. Affinitate accedit

ad C. sólstitialem L.

Tragopogon rumelicum Vel. Ad Burgas (Jabl).

Campanula hemschinica C. K. Nach einer Bemerkung bei HaussknecM

(Symbolae 1895) ist die C. abietina Grsb. et Sch. mit blatt-

rosettentragenden Ausláufern versehen, demzufolge ist die von

mir erwáhnte Jankas C. abietina (Nachtr. 1894) die richtige

C. abietina und die Angabe Simonkai's (Fl. Trss. p. 381) un-

richtig, denn, wenn die C. abietina ausdauernde, rosettentragende

Rhizome besitzt, kann sie keineswegs mit der zweijáhrigen C. pa-

tula als Varietát verbunden werden.

Heliotropium ewropaeum L. /3) var. fenuijlorum Guss. Ad Burgas (Jabl).

Nonnea ventricosa S. S. Ad Varna (Šk. jun.).

Onos^na thracicum sp. n. Omnino affine O. stellulato WK. et

O. taurico Pall., ad quorum varietates aegre ponendum videtur.

Dignoscitur nempe caule basi lignoso ramoso incrassato, caulibus

florentibus tenuibus ascendentibus numeroris 5—10 cm longis,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Fiinfter Beitrag zur Flora von Bulgarien. 9

foliis anguste linearibus (plurimis 10—13 mm X 1—2 mm),

racemis brevibus capitato-confertis, calycis tantimi 6—7 mm longil(l)

laciniis anguste linearibus, corolla calyce duplo longiori antice

vix dilatata (ergo cylindrica) 10—11 mm longa (!), dentibus

ejusdem longiiis acutatis et fere porrectis. — O. armemmi TfC.

et O. Roussei DC. šunt quidem etiam affines, sed omneš notae

cum nostro non conveniunt. — Ad Burgas legit a. 1893

JaUonoivski.

Ltthospermum glandulosum Vel, Colles Philippopolenses (Šk).

Verbascum pulverulentum Vili. Ad Burgas (Jabl).

V. austriacum Schott. Ad Burgas (Jabl).

Celsia roripifolia Halácsy (C. Daenzeri Vel. Fl. bulg. p. 418, non

Bor. et Chaub.) Secundum specimen arcadicum, C. Daenzeri B. Ch.,

quod ad me benevole misit cel. Halácsy^ dignoscitur C. Daenzeri

a C. roripifolia bulgarica floribus fere duplo majoribus, inflores-

centia minus glandulosa, foliis caulinis crenatis non pinnatisectis,

capsulis multo majoribus, statura robustiori. Hae duo species

valde šunt affines et si formae transitoriae invenientur, potius ut

parvae species unius typi enumerari possunt.

Trixago latifolia Rchb. Ad Varnám (Sk. jun.).

Veronica Cymialaria Bertr. Ad Burgas (Jabl).

V. surcúlosa B. B. var. rhodopea Vel. Ad Ellidere (Wit.).

Salvia Horminum L. Ad Burgas (Jabl). Haec est planta typica vera,

specimina autem ad Konjovo collecta (conf. Fl. bulg.) potius

S. viridem L. exliibent. Meo sensu hae duo species in unam

contrahendae šunt, nam praeter comam bractearum violacearum

terminálem, quae nunc adest nunc deest, nullum difíerentem

characterem gravioris pretii invenire possum.

Micromeria cristata Grsb. Ad Caušovo m. Rhodope (St),

Beta trigyna WK. Ad Burgas (Jabl).

Eiiphorbia acuminata Lam. Ad Sadovo (St).

E. rupestris Friv. Ad Papazlij (St).

Salix purpurea L. /3) var. amplexicaulis B. Ch. In paludibus ad Tekir

(Vel), in declivibus m. Vitoša (Vel), Sliven (Šk). Foliis oppositis

saepe minoribus basi rotundato-truncatis vel sat profunde cordato-

amplexicaulibus, ramis hornotinis caesio-pruinosis, amentis oppo-

sitis tenuioribus brevioribusque, fructibus minoribus brevioribus

obtusis a typo recedit. Sed occurrunt ubique manifesti transitus

ad plantam typicam, qua in Oriente frequentius dispersa esse

videtur. Conf. Halácsy^ Fl. Achai. et Acarn. 1894.
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Iris Sintemsii Jka. Ad Burgas (Jabl).

Crocus pulchéllus Herb. Sajitovo ad Sarambej, autumno (Sk).

C. moesiacus Lam. Ad Varnám (Šk. jun.), aušovo (St).

C. chrysanthus Herb. In collibus ad Philippop. (Šk); Ellidere in m.

Rhodope (Wit.).

C. biflorus Milí. Ad Varnám (Šk. jun.). Transit ad C. Alexandi

Petrov, exs.

Gagea lutea Ker. Ad Ustina (St).

Ruscus Hypoglossum L. In m. Rhodope „pela" dicitur (Šk).

Colchicum turcicuwi Jka 1873. Cormo ovato majusculo tunicis

coriaceis fuscis superne longe productis vestito, foliis 6—Onis

anguste linearibus glauco-virentihus tortilibus et undulatis acutius-

culis (externis canaliculatis et tandem expansis ad terram fere

adpressis) margine angustissime carfilagineo asperulo-ciliatis, flo-

ribus 3— 8nis roseis (non maculatis, non tesselatis), tubo peri-

gonio pro more multo longiori tenui, perigonii laciniis oblongo-

linearibus et anguste linearibus semper evidenter acutatis (vel

passim subobtusis), internis brevioribus et angustioribus, ad basin

bilineatim hirtis, staminibus perigonío dimidio vel triente brevi-

oribus, stylis stamina superantibus superne falcatis modice in-

crassatis, stigmate decurrenti, capsula ovata parva duriuscula''

seminibus globosis. Floret autumno.

Perigonii laciniae 3—4 cm X 3—6 mm, folia plurima

13 mm lata(!), capsula 2—2^2 cm longa(!!).

In desertis ad Nova Mahala (Vel. 1893), ad Kaiali (Vel), ad

Sliven (Vel), ad Sofiam (Šk). — Hactenus ad Byzantium notum

(Jka).

Diese interessante und schone Colchicum-Art kenne ich

schon lángere Zeit, weil ich aber entweder nur Blátter oder nur

Bliithen besass, so konnte ich nicht wissen, ob das Alles zusam-

mengehort. Als ich aber 1893 fruchtbare Exempláre bei N. Mahala

angetroífen hábe, bezeichnete ich Stíbrný den Standort, wo er

wirklich im Herbste die Bliithen und im Friihjahre die Friichte

aufsammelte und mir dieselben jetzt iibersendet. Im Bliithensta-

dium ist die Pflanze dem C. autumnale L. ziemlich áhnlich, ddch

hat das letztere durchwegs breitere und stunipfere Perigonszipfel,

im Fruchtstande ist aber das C. autumnale gánzlich und hochst

verschieden. Die Bliitter sind námlich 3—4mal breiter, nicht
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Fíínfter Beitrag zur Flora von Bulgarien. H

wellig, am Rande glatt, grasgriin, spárlicher, aufrecht abstehend,

die Fruchtkapsel ist 3—4mal grosser und weich aufgeblasen.

Samen sind gleich. Einige Momente in der Diagnose Jankas

stimmen nicht vollkommen uberein (z. B. stamina), es sind aber

Merkmale, welche hier nicht massgebend sind. Die oben ange-

deuteten Hauptunterschiede hebt aber Jánka auch hervor (conf.

etiam Clavis Amar. Diosc. et Liliac. p. 76),

Juncus compressm Jcq. Ad Burgas (Jabl). Forma elata robusta, foliis

latis, antbela multiflora ramosa.

Sparganmm neglectum Beeby et Sp. (S. ramosum Vel. Fl. bulg. e. p.).

Ad Varnám (fide Born.). Fructus apice elongati in stylm sensim

attenuati, qua nota ab affini S. eredo L. (S. ramoso Autt. e. p.)

fructu apice abrupte in stylm attenuato dignoscitur. 8. negle-

ctum secundum Hausshnecht lat per Orientem occurrit.

Sesleria argentea Sav. In m. Rhodope ad aušovo (St).

Trisetum flavescens L, Ad Burgas (Jabl).

Koeleria rigidula Smk. Ad Burgas (Jabl).

Bromus scoparms L. Ad Burgas (Jabl).

Poa pratensis L. /3) var. attica Boiss, Hldr. Ad Burgas (Jabl), ad

Sliven in nemorosis frequens (Vel). Culmi elatiores basi mani-

feste compressi, glumellae virentes vel glaucescentes totae glabrae*

Minuta varietas, speciem vindicare nequit. — y) var. rhodopea

m. Culmi elati validi, folia lata, spiculae fere duplo majores

confertae, glumellae ut in typo ad nervos sericeo-hirtae. Ad
Bakovo (Vel. 1893).

Glyceria festucaeformis Host. Perennis, elata, culmo (ca 45 —
60 cm) erecto, radice fibrosa non stolonifera, foliis (2^2—4 mm
latis) strictis convolutis, ligula elongata membranacea, paniculae

pyramidatae erectae ramis elongatis filiformibus, inferioribus sub-

quinis, spiculis oblongo-linearibus (5—8 mm) breviter pedicellatis

ramis adpressis 8— llfloris, glumis valde inaequalibus floribus

brevioribus, glumellis anguste oblongis antice dilatatis et trun-

catis scariosis luteolis et violaceis caeterum plus minusve viren-

tibus obsolete 5nerviis basi sericeo-hirtulis. Cum G. distanti L.

erte non contrahenda, nam glumellarum fabrica prorsus aliena

est. Specimina bulgarica (quae ad Burgas leg. Jabl.) cum medi-

teiTaneis bene congruunt.

Hordeum hidhosum L. Ad Burgas (Jablj.
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12 XXXVII. J. Velenovskj^: Fiinfter Beitrag zur Flora von Bulgarien.

Triticum villosum L. /3) var. rhodopeum m, In m. Khodope ad Ali

Koovo (St). Spica densiori angustiori, spiculis multo minoribus

magis virentibus (non giaucis) etiam infimis in spica ad nervos

dorsales hirtis (in typo inferiores glabrati) omnino bifloris (in

typo 3—5floris), aristis tenuioribus, sulco inter nervos carinales

glumarum angustiori, glumis transverse non nervatis.

Yerlag der kon. bóhm. Gesellschaft der Wisscnschaflcn. — Drqck von Dr, Ed. Grégr Prag 1896'
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XXXVIII.

o nových eských Diplopodech*

Podává Bohumil Nmec v Praze.

S 1 tabulkou a 1 devorytem.

(Práce z ústavu pro zoologii a srovnávací anatomii c. k. eské univ. v Praze,)

(Pedloženo dne 11. íjna 1895.)

Z Julidú jeví 11 nás nejvtší poet a rozmanitost druli rod

Julus aut. Isobates representován je di'uhem jediným, Blaniulus druliy

temi. Nedávno popsal Brolemann *) 4 nové BlanMy z Francie. Tyto

však známy jsou jen v exempláích 9? takže píbuznost jejich s druhy

ostatními není najisto postavena. Možná, že náleží docela novému

rodu, nebo v celkové struktue znan liší se od ostatních. Jsou
robustní, barvy tmavé, poet segment velký. Nejblíže jim stojí Bla-

niulus fuscus Am. Stein, jenž tvoí jakýsi pechod od teninkých,

útlých forem Bl. pulchellus Koch, guttulatus Bose. i forem, jež v tomto

pojednání popíšu.

Podailo se mi k dosud u nás známým druhm nalézti ti nové,

z nichž bohužel jeden mi je znám pouze v exempláích 9-

Blaniulus armatus n. sp. blíží se dosti všeobecn u nás rozší-

enému druhu Bl. pulchellus. Bl. palmatus n. sp. habitem neliší se od

obou uvedených, ale jeho kopulaní nožky svou jednoduchostí tvoí

zvláštní typ. Tetí znan se podobá druhu Bl. guttulatus.

Nco spermalnímu apparatu ostatních Julidú analogického jsem

u Blaniula nenašel. Sperma nejspíše je pijato do Ižikovit rozší-

ené, lamellésní ásti konené zadního páru kopulaních nožek a odtud

pímo peneseno do vulv samiek. Jako jinde ve pírod, dosaženo

tu jednoduchého cíle zdánliv nepomrn komplikovanými prostedky.

^) H. W. Brolemann: Not sur deux myriapodes nouveaux du midi de la

France. Bull. de la soc. zool. de France. 1891.

T. mathematicko-prírodovdcká, 1895. 1
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2 XXXVIII. Boh. Nmec:

Význam této komplikace zdá se býti vystižen názorem Attemsovým/)

že se jí má zameziti bastardace druh mimo kopulaní orgány velice

si podobných,

U druhu El. armafus n. sp. nalezl jsem t. zv. mezistadium

(Sclialtstadium, Schaltmánnchen). Jako u rodu Julus, i zde u tohoto

stadia pohlavní orgány jsou velmi jednoduchý, primitivní, penis již

vyvinut, ale první pár noh podoben ješt nohám ostatním. Je však

trochu zduenjší. Popis druhotných znak pohlavních samek v tomto

stadiu se nalézajících proto je žádoucný, že se jím snadno mohou

rozluštiti mnohé otázky týkající se morfologického významu nkterých

ástí a že se tím mže zameziti popsání vývojového stadia druhu

starého za nový. Ale píliš velikou dležitost fylogenetickou a syste-

matickou tomuto stadiu nepikládám. Vbrhoeff ^) zajisté svj objev

pecenil, nyní sám již znan slevuje. Je stadium toto u Jul u to-

lika druh již známo, že se dá soudit, že bude nalezeno u všech.

Všeobecnému rozšíení jeho svdí i to, že jsem ho nalezl u Bla-

niula. Mám za to, že je to zcela obyejné stadium vývojové, jež musí

prodlati každý Julid. Není možno si pedstaviti, že by se bez pu-

povitého stadia po jediném svléknutí objevily hned orgány tak složité,

jakými jsou kopulaní nožky ve stavu dosplém. Ani po projití mezi-

stadia nejsou kopulaní orgány hotovy. U Blaniula platí to hlavn

pro zadní pár. Tento je hluboko zatažen, slabý, mkký a prsvitný.

Teprve po optném svléknutí nabude síly orgánu dosplého, nkteré

jeho ásti zhndnou a celý orgán vystoupí ven.

Blaniulus je rod dobe charakterisovaný. Zaokrouhlenost anál-

ního lánku a nedostatek rýhování zadního kroužku jednotlivých

tlních lánk jsou znaky nejnápadnjšími. Kozdíly v kopulaních

orgánech jsou však rozhodnými. Tyto nejsou nikdy listovit rozšíeny,

u zadního páru se dá ješt rozeznati coxa, u nkterých druh (ku

p. Bl. pulchellus, arniatus n. sp.) ješt tetí konená ást kloubnat

spojená s femurem. Flagellum schází všem druhm.

Blaniulus arinatiis n. sp.

Gracilis, filíformis, pallidus, supra fušce marmoratus, série ma-

cularum fuscarum in utroque latere ornatus. • Vertex sulco evanido

') C. Givaf Attems : Die Copulationsftisse cler Polydesmideu. Sitzber. der

kais. Akad. Wien 1894.

'^) C. ViíKiionFi.' : Uber oiu ueues Stadium iu der Eutwicklmig von Julideu-

Máimchen. — Týž: Notiz zum tíclialtstadium bei Julideii-Maiincheii. Zool. Au-

zciiícr 18í};5.
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at foveolis cluabiis setigeris, setis subtilibus. Antennae corporis lati-

tiuline vix duplo longiores. Oculi ocellis uniseriatis, ocellorum nu-

merus 5—7. Segmenta 3G—43. Segmentm primm lateribus angu-

latim productis, striis tribus praeditis. Segmenta cetera margine po-

stico ciliato supra laevigata et glabra, ad ventrem versus striata,

striae superiores breves, in partem posteriorem segmentorum non

productae. Foramina repuguatoria procul pone suturam transversam

posita. Valvulae anales non marginatae, setis paucis ornatae. Mas:

Stipites mandibulares infra valde producti, tridentes. Pedum primi

paris articulus penultimus processu interno longo, angusto, una seta

ornata instructus. Pedum ceterorum articuli duo penultimi setis lan-

ceolatis instructi. Pedum copulativorum par anterius: laminae mediae

couiunctae, in basi latae, in apice acuminatae, leviter arcuatae; la-

minae laterales multo breviores, apice glabro. Pedum copulativorum

par posterius elongatum, apice obtusato, laminis denticulatis, Longit.

corp, — 14 mm^ latit. — 0*7 mm.

Štíhlý, teninký, mdle lesklý, se základní barvou šedou, po

stranách s adou temn hndých skvrn. Na hbetní stran je každý

segment temn mramorován. U nkterých inviduí nápadnost temných

skvrn postranních znan se tím seslabuje. Samekov jsou 9— 13 mm
dlouzí, 0*5 mm v prm., samiky 11—14 mm délky, 0*7 mm v prm,

Týlní rýha neznatelná, dv týlní šttinky jemné. Tykadla skoro

dvakrát tak dlouhá jako prmr tla. Ocelly v jedné nerovné ad,
v potu 5—6, zídka 7. Lícní ást kusadel u samek je prodloužena

ve ti zuby (obr. 6), pední velký a dva zadní menší vedle sebe stojící.

Krní štít zaokrouhlený, se temi podélnými rýhami. Hbetní

strana segment hladká, podélné rýhy zaínají pímo pod prosvitající

ochrannou žlázou. První rýhy krátké, nesahají pes celý zadní kroužek

segmentu. Otvory ochranných žláz ped polovicí zadního kroužku

položeny. Zadní okraj segment šttinkami posázen. Anální segment

ídce šttinatý, hladký, subanalní destika tupoútlá. itní chlopn

nezduené. Poet segment 35—43. Posledních 5—7 bez noh. Nožky

dlouhé jako prmr tla, tenké.

Sameek: První pár noh 5-lánkový. lánek pedposlední neij-

vtší (obr. 2), prodloužený v dlouhý, úzký, zahnutý zub nesoucí

rovnou šttinku. 6. lánek nejmenší, nezaokrouhlený, koní tymi
zoubky. Ostatní nohy na dvou pedposledních láncích se 4 kopina-

tými pívsky, jež ukazují píné i podélné proužkování. Penis dlouhý,

tenký, na konci prsvitný. Okraje sedmého segmentu málo nazdvi-

ženy. Kopulaní nožky siln vynívají ven (obr, 1). U individua zcela

1*
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4 XXXVm. Boh. Nmec:

dosplého pesahuje zadní pár pední, u nedosplého je zatažen a vy-

nívá málo jen po stran. Oba páry stejn dlouhý. Pední pár vbec
bez šttin. Stední ásti znan piosteny (obr. 3), postranní za-

okrouhleny, krátké, asi s polovice délky stedních ástí. Zadní pár

nožek kopulaních jeví pomry dosti pvodní. Lze rozeznati ást zá-

kladní (coxa), prostední nejdelší (femur) a konenou, blanitou, zpro-

hýbanou, na dvou jen místech na okraji kratikými zoubky opatenou.

Tásn, jaké se nalézají u druhu Bl. pulchellus Koch, úpln scházejí.

Zmínné zoubky nepesahují okraj vedlejších dvou lalok blanitých.

Celek vlastn je složen ze dvou lístk, jež tvoí jakousi prohlubinu

pro pijetí spermatu.

Druh tento, jak již podoteno, stojí blízko ávuhu Bl. pulchellus.

Nedostatek tásní na druhém páru nožek kopulaních ihned umožní

jeho poznání. Také první pár noh u samek je význaný svým

dlouhým, úzkým, nerozeklaným zubem lánku pedposledního a uatým,

šikmo nasazeným lánkem posledním.

U tohoto druhu nalezl jsem Verhoeppovo mezistadium. Velikost

tchto nedosplých samek byla táž jako u dosplých. První pár

noh byl trochu zduený. jinak se od ostatních noh nelišil. Kopulani

nožky (viz devoryt) maliko vynívaly z oteveného sedmého se-

Blaniulus armatus n. sp. Mozistadium (Schaltmannchon).

A =: pední pár kopul, nožek, B = zadní pár, F :=:

kraje sedmého segmentu. (R. 2, 5.)
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gmentii. Jsou válcovité, tup zakonené, pomrn krátké (obr. 4).

Na prvém páru dala se rozeznati ást postranní, se stední ješt

srostlá. Myslím, že tím otázka Attemsova,^) zda-li by se tato ást

nedala liomologisovati — podobn jako postranní ást pedních ko-

pulanícli nožek u Isohates varicornis — s t. zv. stedním listem

kopulaních nožek JiM, jenž pochází od zadního páru, je zodpov-

dna záporn. Vylíená práv stadia dosahovala ve trnácti dnech

úplné pohlavní dosplosti.

Formu tuto nalezl jsem ponejprv o vánocích v zahrad v Prasku

u Nového Bydžova. Ohromné množství tchto úhledných stonožek bylo

ukryto ve hromad dlaždic pod jedinou cihlou; jinde v celé zalu-ad

jsem nemohl nalézt ani jediného individua. Pozdji nalezl jsem ji na

úpatí Lovoše u Lovosic, u Koší, v Malé Chuchli, v c. k. botanické

zahrad na Smíchov atd.

Blaiiiiiliis palmatus n. sp.

Gracilis, íiliformis, fuscus, série macularum nigrarum in utroque

latere ornatus. Vertex sulco evanido at foveolis duabus setigeris, setis

subtilibus. Antennae corporis latitudine aliquanto longiores. Oculi

ocellis bene distinctis uniseriatis, ocellorum numerus 6—8. Segmenta

35—48. Segmentm primm lateribus angulatim productis, non striatis.

Segmenta cetera supra laevigata et glabra, ad ventrem versus striata,

margine postico ciliato. Foramina repugnatoria procul pone suturam

transversam posita. Valvulae anales non marginatae, setis paucis or-

natae. Mas : Stipitesm andibulares infra valde producti, bidentes. Pedum
primi paris articulus ultimus magnus, denticulatus. Pedum ceterorum

articuli duo penultimi setis lanceolatis instructi. Pedum copulativorum

par anterius: Pedes brevi, laminae coniunctae, in basi latae, in apice

acuminatae, afflexae. Par posterius apice palmiformi, fimbriato. Longit.

8—12 mm, latit. 0*4—0"5 mm.

Menší a slabší než pedešlý. Zbarvení podobné, ale tmavší. Tvar

ponkud ržencovitý. Délka 9— 12 mm^ prmr 0*4—0*6 mm. Týlní

rýha schází, týlní šttinky jemné. Tykadla kratší než u pedešlého

druhu, as o polovici delší, než prmr tla. Ocelly v 1 slab zahnuté

ad v potu 6—8, velmi znateln od sebe oddlené. U samek lícní

lánek kusadel ve 2 zuby proti sob stojící prodloužen.

Poet segment 38—45. 3 poslední bez noh.

') C. . Graf Attf.ms : Die Myriopoden Steiermarks. Sitzb. der kais. Akad.

Wien 1S95.
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6 XXXVÍII. Boh. Nmec:

Krní štít zaokrouhlen, s jedinou nebo žádnou rýhou podélnou.

Rýhování ostatních segment poíná pod ochrannými žlázami a je

velmi husté. Jednotlivé rýhy skoro o polovici blíže, než u pedešlého.

V ostatních znacích neliší se tento druh od pedešlého.

První pár noh u samek krátký, ptilánkový, lánek poslední

nejvtší, kn pedu rozšíený (obr. 10.), uatý, ukonený temi silnými

zuby a nkolika chloupky. Njaké klíštkovité zaízení úpln schází.

Penis na konci znan zúžený, zobákovit rozeklaný. Ostatní nohy na

dvou pedposledních láncích nesou tyry kopinaté pívsky. Sedmý

segment má okraje málo nadzdviženy (obr. 7.). Kopulaní nožky vy-

nívají ven, obráceny jsou do zadu. Postranní ásti prvního páru schá-

zejí. Se strany jsou ásti stední rovny, konicky zúženy, shora na

konci k sob zahnuty (obr. 9.). Nožky zadního páru dvoulánkové.

lánky kloubnat spojené. Konec dlanit prohloubený s okrajem tás-

nit zoubkovaným. Zdá se, že na spodu tohoto lánku nalézá se n-
jaká žláza. Ovšem bez ez a histologického zkoumání nelze nic ur-

itého íci.

Formu tuto nalezl jsem v neetných exempláích za Košíemi

v lesíku na právo od silnice. Na nalezišti tom hojný je Blankdus

pulchellus^ Julus moli/Minus (nová varieta), Brachydesmus superus,

GeopJiilus proximus, electricus atd.

Konen zmiuji se o form, kterou nemohu popsati za druh

nový, která však od píbuzného jí druhu Blankdus guUulatus dosti

se liší. Nalezl jsem ji jen v 9 exempláích v zahrad v Prasku u No-

vého Bydžova. Barva bílá, ochranné žlázy slab žlutavé, okraje dru-

hého segmentu nadzdviženy. Nápadnou je mi u této formy velikost

(21 mm). Prmr 0*8 mm. Oi scházejí. Tykadla delší než prmr
tla, krní štít zaokrouhlen, bez rýh. Poet segment 44, ti poslední

bez noh. Nožky kratší než prmr tla. Zvláštní je tvar spánkových

orgán (obr. 13). Jím liší se od ostatních druh dosti význan (obr.

5, 11, 12). Doufám, že naleznu (^ a pak popíšu tuto formu dklad-

nji. Zmínil jsem se zde o ní proto, ponvadž jsem ji nalezl ve spo-

lenosti popsaného Bl. armatus. Oba tyto druhy žijí v tchže pod-

mínkách životních, a pece jeden má oi dobe vyvinuty, druhý je

slepý. Soudím z toho, že oi mají pro tato zvíata velmi malý vý-

znam a že jdou vstíc úplnému zmizení. Bl. pulchellus jak známo ]ná

nkdy ješt druhou adu oceli naznaenu. Ale to jsou ocelly již polo-

degenerované. Corncy jsou tu ploché, pigment slabý. Vc tuto hodhím

uiniti pedmtem speciellního zkoumání.
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Výklad tabulky.

p zz: pední pár kopulaních nožek.

3 zzi zadní „ „ „

1. Blaniulus armatus n. sp, Kopulaní nožky ze vnitrní strany.

Keichert 2, 5.

2. „ „ První pár (^ noh. R. 2, 5.

Pední pár kop. nožek ze shora. E. 2, 5.

Kop. nožky mezistadia R. 2, 5.

Spánkový orgán. Zeiss, 2 D.

(5*, zuby lícní. Z. 1, C.

sp. Kopulaní nožky se strany. Z. 1, C.

Zadní pár kop. nožek shora. Z. 1, C.

Pední pár kop. nožek shora. Z. 1, C.

(5" první pár noh. Z. 1, C.

Spánkový orgán. Z. 2, D.

Spánkový orgán. Z. 2, D.

Spánkový orgán. Z. 2, D.

Resumé des bohmisclierL Textes.

(lier neue Diplopodeu Bóhmens.)

leh beschreibe in diesem Aufsatze zwei neue und eine wahr-

scheinlich neue Elaniulus-Fovm. Bl. armatus, steht dem lángst be-

kannten El. pulchellus Koch sehr nahé, aber die Ocellen stehen nur

in einer Reihe, der Stamni der Mánnchen ist in drei Zahne verbreitet,

das Ende der hinteren Copulationsftisse ist nicht gefranst und das

erste Beinpaar der Mánnchen hat am vierten Gliede einen langen,

ziemlich schmalen Zahnfortsatz. leh verweise íibrigens auf die Abbil-

dungen. Bei dieser Art fand ich auch ein Schaltstadium. Es gleicht

in der Grosse und Sculptur dem geschlechtsreifen Thiere, aber sein

erstes Beinpaar ist fast ganz den iibrigen Laufbeinen gleich, die Co-

pulationsfiisse ragen nur wenig hinaus und sind sehr einfach. (Siehe

Holzschnitt.) Die áusseren Schenkel des vorderen Paares sind mit

den mittleren noch verwachsen. Darnach meine ich, dass sie nicht

vom hinteren Paare abstammen. Bl. palmatus n. sp. unterscheidet

sich von dera vorigen dadurch, dass das erste Beinpaar der Mánnchen

gar keinen Zahnfortsatz hat, das letzte (5.) Glied ist das grosste. Die

Copulationsfiisse sehr einfach. Das erste Paar ohne Seitenschenkel.
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Das zweite loffelformig, mit gefranstem Ende. Das Ocellenpigment

fliesst nicht zusammen. Ruthe sclmabelformig, am Ende zugespitzt.

Die dritte Form hat (9) die Ránder des zweiten Segmentes auf-

"allend aufgehoben. Sie ist selir gross (21 mm) und augenlos. Viel-

leicM ist sie mit Bl. gutfulatus verwandt, aber ihre Schláfenorgane

liaben eine abweicliende Form. Nahere Besclireibung werde ich nach

dem hoffentlichen Auffinden der Mannchen geben.

Tafelerklárung.

2) = vordere Copulationsfiisse

iz: liintere „

Blaniulus armatus n. sp

2.
5} J)

3. » 5)

4.
)J J)

5. » »

6. » »

7. » palmatiis n. sp,

8.
)! «

9. » 9)

10.
!) !J

11. » 5)

12.
))

guttulatus

13. V sp.

Copulationsfiisse (innere Seitenan-

sicht).

Das erste Beinpaar eines cJ.

Das erste Paar der Cop.-Fiisse.

Copul.-Fiisse eines Sclialtmánnchens.

Scliláfengrubenorgan.

Stipes mandibularum eines (j*.

Copul.-Fiisse (áussere Seitenansicht).

Das hintere Paar der Cop.-Fiisse.

Das vordere Paar.

Das erste Beinpaar eines (J-

Scliláfengrubenorgan.

Núkladcm Král. Ccsk SpulcuosLi Nauk. — Tiskem dra. lítlv, Grógra v Pidzc iS!).
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mathei'
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XXXIX.

Reiliensiinimierungen mittelst bestimmter Integrále.

Von Franz Rogel in Barmen.

(Vorgelegt den 11. October 1895).

I. Einleitung.

Im Folgenden soli die Aufgabe gelost werden aus den zwischen

den Grenzen « und /5 integrahelen periodischen Reihen

-»

v~ I

v
v—l

\,,smvu — g^(u),

x = 0, 1, 2, . . ., n,

1. eine neue periodische Reihe, deren Coéfficienten die Producte der

gleichvielten Coéfficienten von n beliebigen der vorgegebenen Rei-

hen sind und

2. die Šumme der Produkte gleichvielter Coéfficienten von w -|- 1 be-

liebigen gegebenen Reihen zu bilden.

Zu diesem Zwecke wird aus irgend einer dieser Reihen, z. B-

aus F(u), was entweder z=:f^(u) oder == g^{u) sein kann und di^

Coéffiicienten c^^ hat, durch Einfuhrung von n Variabelen u^ , u.,, . . .
'

Un die Reihe

/j '^ov^ r,v — ^^r

vz:z 1

abgeleitet, worin

P,. ym sin vu-^ . sin vu.^ ... sin vu,. . cos vit,- f i ... cos vun

ist. Dieselbe ist, wie sich gleich zeigen wird, ebenfalls integrahel.

Sind nun die Grenzen der Original-Reihe F^u) so beschaffen, dass

Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. 1896. 1
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XXXÍX. Frauz E,os;el

sammtliche Variabele aller Werte von O bis n inclusive der Grenzen
o

fáhig sind, und wird dieselbe mit der Reihe —g-^{u) multiplicirt, so

ist das Produkt nach einem Satze von Dubois-Reymond integrabel,

kaun daher zwischen O imd n integrirt werden. Hiebei verscliwinden
zufolse

nj (cos/
I
cos

I I
O, m=^w,

alle Glieder, welche aus der Multiplication der Terme mit ungleichen
Indices hervorgiengen und es bleibt

2j C^vhv sin VU^ . . . sin VU,. . cos VUr^i . . . cos VUn
v— 1

2 r^

Wird dieses Verfahren fortgesetzt, indem das eben gewonnene
Resultat der Reihe nach mit

2 . , 2 2 2 2— 9Á%h — g^iu,), . . . —9r{u,\ --/.+i(w,.+i), . . .
, _/„_,(M„^,)

multiplicirt und das jedesmalige Produkt zwischen den genannten
Grenzen integrirt wird, so werden hiedurch in den Produkten P,. ^

die sin vu^
,

sin vu.^
, ... sin vu,.

, cos vw,+i .... cos vun-i der Reihe
nach ersetzt durch die Cofficienten 6,^, &,,„ . . . , 5 a ^ ,

On ... 1, v und das Ergebnis ist die gewunschte Reihe

^01/ ^11/ ^2v • • • Kv «, + 1, -c » ttn — 1, v COS VUn
rzi:!

n—l

=
\
—

j J Rr9^ («*l) á^sl^^s) • • • 9r{u,)fr+^ {Ur+l) . • . fn+1 (%_l) f^
o

. . . duu-i, . . . . (1)

woraus endlich nach Multiplication mit — /„(w„) und Integration her-

vorgeht

co

vzrz 1

... .(2)
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Reiliensumniiei-ungen mittelst bestimmter Integrále. 3

n

— jAj" í^Brg^{u^)g^{U^) . . . gr(Ur)fr+l{Ur+l)

. , . fn-li^O>^-l)fniUn)dM•^ . . . du„.

In (1) ist in der Factorenfolge der Functionen unter dem Inte-

gralzeichen die Cosinusreihe fn{Un) nicht vertreten und das Integra-

tionsergebnis ist eine Cosinusreihe; ware eine Folge mit Ausschliiss

einer Sinusreilie g gewáhlt worden, so hatte sich eine Sinusreihe er-

geben. Im librigen ist selbstverstandlich die Reihenfolge der auszu-

fiihrenden Multiplicationen und Integrationen eine ganz willktirliche,

wenn die Reihe der n zu verkntipfenden Reihen einmal festgesetzt

ist. Es ist auch ferner gleichgiiltig, aus welchen der gegebenen Reihen

Er abgeleitet wird.

Der einfachste Fall ist w -[- 1 = 2, wo also nur zwei Reihen

in Verbindung treten und R daher mit einer von ihnen identisch

wird, es mithin nur auf eine einfache Multiplication mit nachfolgender

Integration ankommt.

Sind q){u) und t/;(w) zwei gleichartige periodische Reihen obge-

nannter Art, so ist dann

2j c^ (\ — ~J cp{u)7p{u)du, (3)

1 1
wenn c^, d^ die Cofficienten von (p, 4> sind und — c^ i=:— cZy =; O

vorausgesetzt wird. Sind beide Reihen Cosinusreihen und die nullten

Glieder vou Null verschieden, so ist der Reihe linker Hand noch

c d-^ anzufiigen.

Allgemein, haben die in (1) und (2) auftretenden Cosinusreihen

/m(M) von Null verschiedene nulit Glieder ~-, so ist in den Inte-

gralausdriicken seibstredend /^(m) '^™ statt /„^(w) einzufiihren.

Ableitim^ der Eeihen Mr.

Sie wird bewirkt mit Hilfe der bekannten Eigenschaft der Pro-

dukte P,. durch Summen von Cosirms oder von Sinus gewisser alge-

braischer Summen der Variabelen dargestellt werden zu konnen. Es

ist namlich
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2m
2''-iPo™ =: Ufj^ COS (S^^-,U^ + f^, 2W, . • • + ^;., ,iW.n) = Si COS (m),

(4)

2''-^P2m+i = ^ri^ sin {e,_^ ,m, + f^^ 2^^2 • • • + ^x, t*M = -^ sin (w),

wo f, íj VorzeicJien bedeuten, auf welche sich die Summation bezieht,

und £1 das Symbol einer mit dem Sinus oder Cosinus der Variabelen-

summe u vorzunehmenden Operation bezeichnet.

Werden nun in E-zm, i?2m+i, die aus den gegebenen Reilien /q,

^0 entstanden gedacht werden, die P2m bezliw. Pim+i durch obige

Ausdriicke ersetzt, so ergiebt sich sofort die Šumme fiir Ro,n oder

7?2^_l_] , wenn man in denselben Ausdriicken cosinus durch /<, und

sinus durch g^ ersetzt; somit ist

2'^-ii?2.+i = Sl^^+^g^iu).]
^^^

Es werden daher die R mit geradem Index aus Cosinus- und

jene mit tingeradem Index aus /S^mws-Reihen hervorgebracht,

Eigenschafteii der Operatioiien íi.

Da Sitius oder Cosinus einer Variabelen **)fe durch Differenziation

nach derselben, oder was dasselbe ist, durch Ersetzung von th durch

Uh -f- -^ in cosinus resp, — sinus «* iiberfíihrt werden kann, so lasst

sich jedeš Pr in ein anderes ±Prh folglich auch jedeš SI in ein be-

liebiges zweites + £1' mit Hilfe einfacher Diíferenziationen oder Sub-

stitutionen % -f- -o" transformiren.

Vor der Anwendung auf Functionen / oder g ist jedoch Jt aus

£1 zu entfernen, was bei gewissen Variabelen eine Zeichenveranderung

zur Folge haben wird.

Eine Zeichenánderung bei einer geraden Anzahl von Veriinder-

lichen von Sinus und bei einer heliehigen Anzahl von Veránderlichen

von Cosinus in Pr lassen dasselbe unverándert ; eine Zeichenánderung

bei einer ungeraden Anzahl von Veriinderlichen von Sinus in P,. ver-

iindern das Vorzeichen des letzteren, Beliebige Permutationen 'der

Indices der Variablen der Sinus unter sich, sowie jener der Variablen

dor Cosinus unter sich bewirken keine Veránderung des Pr.

Genau dasselbe wird den £1 zugeschrieben werden miissen.
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Eeihensummierungeu mittelst bestimmter Integrále. 5

Willkiirliclie Permutationen der sámmtliclien n Indices, ohne

eine Veránderung herbeizufuhren , erlauben nul' die Operationen

n n

£10^0 und £1"^^+ W*), welclie aus TTcos^í^y und TTsinUf; her-

vorgelien und somit symmetrisclie Formen in u^, . . ., Un ergeben.

Da P,. im Allgemeinen in ein Sinusprodukt und in ein Cosinus-

produkt zerfállt werden kann, so folgt, dass sich jedeš íž durch ein

Produkt eines ^ mit einem ^ ausdriicken lásst.

Die besondere Betonung dieser zwei Operationen ^ und ?P" be-

hufs ErgTiindung der Nátur der SI ist daher gerechtfertigt.

Um zunachst iiber das Gesetz der Vorzeichen íj und £ in ^
Aufschluss zu erhalten, ist es am einfachsten von der Definition

n

COS(W) =: 2«-l_/Jc0S Ug Z= 2J7]^ cos (f^^ 1 «*i + . . . + ^;t, n'^n)
6—1

ausgehend die u durch iu zu ersetzen und die hyperbolischen Cosi-

nus durch die Exponentielle auszudríicken, wodurch erhalten wird

^cosCm) = 2"-^
. —^ . -^ . . . -^ .

Nach der Multiplicationsregel ist nun jedeš Glied des einen

Factors mit jedem Glied der andern Factoren zu verbinden, wodurch

Teilprodukte entstehen, in welchen nur verschiedene und sammtliche

Indices vorkommen. Indem p Exponentielle mit positivem Exponenten

mit n — p Exponentiellen mit negativem Exponenten multiplicirt und

dann^ Exponentielle mit negativem Exponenten mit n—p Exponen-

tiellen mit positivem Exponenten multiplicirt und addirt werden, geht

eine Šumme voní i hyperbolischen Cosinus hervor, námlich

E (Sof {s^u^ + £3^2 • • • + ^«'^«)'

p

welche so zu bilden ist, dass in allen j I Combinationen ohne Wie-

derholung zur Classe p der e dieselben =— 1, wahrend die andern

n—p gleich -|- 1 genommen werden.

*) Das Vorzeichen stimmt mit jeuem des Gliedes iiberein, in welchem

sammtliche Variabele positiv bezeiohnet sind.
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Auf díese Weise entstelien n -\-l Summen entsprechend dem

jp n: 0, 1, . . ., w, von welchen gleichweit von den Enden abstehende

identisch sind, weil jedeš u mit -— u vertauscht werden darf, d, h. es

kommt, wenn wieder u statt iu geschrieben wird

n

O COS iu) = 2-'^JJc.08 u, =:
[

1 y cos {ú\ n gerade
^—^

I

^ ^
=V cos {u) +V cos (w) . . . -f . • (6)

" •^

I

y cos (m), n ungerade

2^ cos (m) = cos (m^ 4~ '^2 • • • ~h ^«)»
o

wobei abkiirzungsweise immer {v) statt der Sumrae verschieden be-

zeichneter u gesetzt ist und der Index des Summenzeichens anzeigt,

wie viele u gleichzeitig negativ zu nelimen sind.

Wird nun F{u) statt cos (w) geschrieben, so ergiebt sofort die

Definition der Operation 0F(u) fiir n Veranderliche

r 1

12
yj F(u) n gerade
n

•i

.... .(7)

F{u) n ungerade

n—l
~2~

Beziiglich des letzten Gliedes bei geradem n muss bemerkt

werden, dass in dem Falle als F{u) eine gerade Function ist, je zwei

Glieder identisch werden, es daher geniigt -^í n \ Zeichencombina-

tionen zu bilden, etwa auf die Weise, dass ein Element u^ unveriin-

dert bleibt, wáhrend von den andern n— 1 Elementen immer je -^

negativ genommen werden, wodurch 1 n
j
=— j n jSummenglie-

der entstelien.
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Ist F{u) liingegeii eine ungerade Fimction, so sind je zv/ei Glieder

entgegengesetzt gleich, daher ZlF(ti) = 0.

Durch Vertaiischung aller u in (4) mít w -f- -^ kommt

SI sin {li) = 2"-^/Y sin u^ —
6— 1

(~~
^^

I 2j
^^^ ('^^ "Žj ^^^ ^^'^ + — • • • -f (— 1) -ylj ^^^ ('

n gerade

(-1) sin (m)— 2j ^^^ ^"^ + •••+(— 1)

w ungerade

11—

1

~1.

imd da íi" = + 'P" angenommen wurde, jenachdem das Vorzeichen

des ersten Gliedes 2^ positiv oder negativ ist, so sind die in Klam-

mern stehenden Reihen bei geradem n W cos (w) und bei ungeradem

Wsm{u), dalier, wenn zur náliern Bezeichnung die Variabeln-Anzal

als Index dem 'P" angefiigt wird

^COS (U) =: (— ly'2'''^-^ JJúVi Mg,

6—1

2TO+1
(9)

W sin (^í) = (— 1 j"*2-'^ // sin w^,
2m+l ^_j

wo die Operation 'S*' deíinirt ist durcli

í

^í^m) =: ZF{u)— 2;í^(wi + I:F{u) . . . + .

n O 1 2

(-1)^Ý2j^'^)

(10)

«—

1

n—1
^2~
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und das iiber das letzte Glied — V F(u) bei (5) Gesagte selbstver-

stándlich auch hier wortlich gilt.

Um iiber die Nátur der Vorzeichen jj und s in (4) fiir beliebige

SI =: 2'^-^Pr = sin M^ . . . sin Ur cos u,.j-^ . . . cos Un Aufschluss zu er-

halten, ist es am zweckmassigsten die Gleichung (6) beztiglich u^,

^Í2 , . . . , M^ zu diíferenziren ; bedeuten die £^ ^ , ^ o 5 • • •
i ^x w J^^^

Vorzeichen, welche die Veránderlichen in (6) besitzen, so entsteht:

Si COS (u)
\

í cos ] .
, I

.

(11)

und fiir eine beliebige Fuction

2/íí+l I

SI sin (w)J

^^y.,1

SlFill) -: Us^^ 1 . £,^ 2 • • • ^.r^i^-^, 1 ««i + «x, 2 ^2 • • • + ^H, n «*") ' (1^)

Der Entwicklungsvorgang ist folgender: zuerst wird

o

5Ž cos (w) ^ ^ cos (u)

nach (6) in eine Šumme von Cosinus aufgelost und jedem Cosinus

das Produkt der Vorzeichen seiner Argumente w^ , u.^, . . . , Ur als

neues Vorzeichen gegeben und schliesslich cos durch F ersetzt.

Dasselbe Resultat hátte sich ergeben, wenn die Operation ^
als Ausgangspunkt gewahlt worden wáre.

Weitere Eigenschaften sind

Q{f{u) f g{u) 4- h{u) ...)- Slf{u) + Slg{u) + Slh{u)

.

(13)

d'^ í sin

du^ . . . dun I cos

wo linker Hand bei geradem r der Cosinus und bei ungeradem r der

Sinus zu nehmen ist;

6Ž-" ;; í sin
I , , ,

-( N„ o I
sin

] , ,

ferner

0c = i+lil-f"* c = 2''-'^ c (14)
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Wc= -(;)+( c-0 (14)

J

Ist «^ = Mg ^^ • • • 5 = ^'« =^ ^5 so wird Slf{ti) am einfachsten

erhalten durch Entwicklung von siWu . cos"~''m nach cos. oder sin.

der Vielfachen von *, jenachdem r gerade oder ungerade ist und

schliesslicher Ersetzung der Functionszeichen cos. resp. sin. durch f.

Speciell filr r = O und r =: w gilt

ÍS|=/^-) 1
/(^_2zO-f ^ \fi;n— 4.u).

+ {

+ /
'\

-!i}| ^
I
/(O), w gerade^

w-i } j
w— 1 |/(iO? ^^ ungerade^

|(-1)

wo fíir ^ die oberen und ftir 5*" die unteren Zeichen zu nehmen sind.

Eine andere Darstelíung von Slf{ti) ergiebt sich durch Ent-

wicklung von f{u) nach dem Maclaurin'schen Satze, falls dessen An-

wendung zulassig ist, namlich

/W(0)
mu)= ^~P^(^i^

was jedoch die Kenntniss der ílu^ zur Voraussetzung hat.

Eiitwickluiig der £1 von Poteiizeii und anderer Functionen

nach Potenzsiunmen der Variabeln.

Werden nur solche SI ins Auge gefasst, fiir welche die Relatio-

nen (4) Geltung haben, so findet sich zunachst nach Entwicklung

von Cosinus und Sinus in Potenzreihen
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2m f^ •2m. f2k im

__ 2W-1
gjjj ^^^^ ... sin tu-2m . cos ít2«-(-i ... cos íím«,

/ 2ín+l f3 2»í4-l f2í;+l 2to+1

= 2"-^ sin tu^ . . . sin 2í<(í;,„-|-i , cos íž(2»í+2 ... cos ím„,

wenn iiberall #m statt u geschrieben und die Homogenitát der Slu''

beriicksichtigt wird.
2to 2m+l

Hieraus ergeben sich sofort Sl(u'^^) und íi(u^''+'^) mittelst DiíYe-

renziation nach f und schliesslicher Nullsetzung von t.

Die der rechtsseitigen Produkte wird bewirkt mit Beníitzung von

— e^^ zz Exp. h

und der fiir die xibleitungen von Functionen von Functionen geltenden

Gesetze. Um beide Fálle zu vereinigen soli /* statt 2m und 2m -j- 1

und h statt 2k und 2Jc -{- 1 geschrieben, und um die Logarithmen in

Reihenform darstellen zu konnen,

. ^ j, sin tu
sm tu =1 tu—z

—
tu

gesetzt werden; es ist dann

(-1)^
h+l Í^(M'») = 2—X . • . ^rD^

j
Exp. /log ^-^' + . .

.

-h log -^ -'"

-f- log cos tu,-^i ...-[- log cos tUn 1 I

í=0

\r— h\ gerade,

Nun ist

, sin ut 1 2^ „ o.o 1 2^ „ 4.4l^S-^ = -T2!^^^"^"—2-4]^^^' •••'

logcoswí^- —^uH'— ^^uH'— ...;

bezeichneen ferner

Vu = U'l -{-U'1 . . . + '^*r

'
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so ist der Klammerausflruck

und die Exponentielle eine gerade Function in í, deren Ableiturigen

fiir í — O nicM unendlicli werden.

Der Nullwert des /^-ten Differentialquotienten von í'Exp. 7" wird

daher fiir alle li<ir verschwinden. Das erste Ergebnis ist demnacli

r

Sl(uy = 0, r>h, r — h gerade ... . (18)

(-ly
SI (uy ^j.^]h\u,u,...u,.

,
. . . . (18')

(-1)"

werde gesetzt

Um auch u^^^.2 . . . w^ durch die Potenzsunimen v auszudriicken

I gesetzt

(1 -j- U^á) (1 -\- U.^S) . . . (1 -j- W,.áf) :=: 1 ^ . . . -|- U-^li.^ . . . U,.Z''

=:Exp.|-^.-|-.^+í^'^.-),

"woraus sich u^u., . . . u,. durch r-malige Differenziation und schliess-

liche Nullsetzung von z ergiebt.

Ist allgemein i/ =: e/(-^>, so gilt bekanntlich

wo «i , a.^, . . ., Ks die gan00aUgen, nicht negativen Losungen von

cc-^ -\- cc.^ . . . -\- ag :=: i

la, -{- 2«2 . . • + scí« = s

bedeuten.

Werden die Derivationen beider Exponentiellen mit Hilfe dieser

Fomiel fiir í = O bzhw. ^ := O bestimmt, so ist das Resultat, wenn

m<i7c

(- 1)* S(tr'* ) [ _ _ y (-1)-^ + -^-
Iv, \ «. IvA «.
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W ;=é!...^2!^4!-..^/-^!\ 2!
/ \ 4!

(20)

07t—r-

1

fl

h — y —„-

2

(^— r)

!

«1 + «2 . . . + fór = •?, ^2 + /^4 • • • + /5-»- =Í>

laj -f 2^2 . . .+'>*«. = ^, 2/3, + 4/3, . . . + (;^-^r)/3,_, =: 7^— r,

wo unter h^ r, das eine Mal 2h, 2m, das andere Mal 2Z; -f- 1, 2m -|- 1

zu verstehen ist,

Die Í2(w2*+i) und Sl(u^^') werden auf diesem Wege nicht er-

halten. Um auch hiefiir Ausdriicke zu gewinnen, ist es vielleicht am
einfaclisten von 0(#) (h beliebig) ausgehend den polynomischen Lehr-

satz in Anspruch zu nehmen und die auftretenden symmetrischen

Functionen der Variabeln durch Potenzsummen auszudriicken, Von

diesem Ergebnis, giltig fíir gerade und ungerade h, werden sich auch

selbstredend die in (20) dargestellten íž entwickeln lassen, wenn

gleich in einer von der obigen Form ganzlich verschiedenen.

Zufolge der in (7) gegebenen Definition ist

I n

^;u, ... 4- u^y = Yi^^^y + S^*^^' + S^'^^' • • • +
o 1 2

S(^)\
I n—

1

WO \

~2~

(uf ~ (u^ -j-u,...i- u,y - V— ^ ,

w«i <^ . . . li- (21)

und a, , «,,..., «„ jene ganzzaligen, nicht negativen Losungen der

Gleichung a^ -\- a^ . . . -\- a^ z:^ h bezeichnen, welche nicht durch Ver-

tauschung der « in einander iibergehen, so dass die Exponentenfolge

der denselben Cofficienten besitzenden Glieder durch Permutation

der Elemente a^ , Wg , . . . , a„ gebildet wird.

Um nun aus ŽH^ die Šumme

2:{ii)'' — {—U, ... ^ '«„)'' -\- (W, — ^, , ... UnY' . . . + («] . . . —UnY
1
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Reihensummierungen mittelst bestimmter Integrále. j^3

zu erhalten, ist in (21) der Reihe nach — Uy fiir w^ , , . . , — w^ fíir

Un ZU setzen, wodurch im Allgemeinen mit dem Vorzeichen

(-ir^(^ = l,2, ...,n)

behaftete Glieder entstehen. Die mit (— 1)"^' bezeichnete Gruppe
setzt sich aus jenen Beitrágen zusammen, welche die n Summen liefern.

Der durch Zeichenanderung eines beliebigen u^ herriihrende Beitrag

besteht aus den (n—^ 1)
!

, u'*'" enthaltenden Permutationen der iibri-

gen Elemente w^, ti.2, . . ., «í,_i, *í,,^i , . . ., m«, behaftet mit der-

selben Exponentenreihe «^ , a^, . . ., «^_i, cc^^i, . . ., «»; daher ist

die Šumme Aller nicht verschieden von

folglich

Dieselben Schlusse fiihren zu

2

«^ ! «2 !..,«„ I

1 ' 2 • • • 5 ^w
I

Das Bildungsgesetz dieser Coéfficienten von
\

a^, a^ , . . . , «,j
{

ist ein leicht erkennbares. Fiir das beliebige 2J(u'') wird der Coffi-

cient wieder eine Šumme von Potenzen von — 1 sein, deren Expo-

nenten aus den sammtlichen j I Combinationen ohne Wiederholung

der Elemente a^ , cc^, . . . , «„ zu bilden sind.

/^\
I

n X

Im letzten Gliede ist ^=1— 1 oder I — — I, jenachdem w^e-

rade oder ungerade ist.
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14 XXXIX. Franz Rogel:

Durch Addition aller Zl ergiebt sich A\a-^ , a.^, . . .
, k„\, wo

A-l-i-li— l)«i 4- (— 1)«^. . . + (— !)««]

_j_ [( l)«i+ «i -L ( l)«i+«3, . .] ^ [(
l)«i+«i+ «3 ...]...

liun als Factor zu den Grossen unter 2J in (21) liinzutritt, so dass

*(»'>
=S.,!V.'^.a„! <' <••»:-.

• • •
(22)

«j -(- oíg . . . -|- a„ ir: /?,,

Die symmetrischen Functionen konnen nun auf bekannte Weise

durch Potenzsummen ausgedriickt werden.

Die anderen Operationen finden sich durch Differenziation von

0{uy' beziiglich u^ , u^ und u.^ , ^í, , u^ und w^ , ...

Speciell fiir die symmetrischen Operationen von Potenzen ergiebt

sich aus (20)

S + ^4 • • • + «27c = i,

2a,
--f

4a, . . . + 2^a2A- = 2yt, ..... (23)

Sp — iiP f ^*^ . . . -f up.

h—

r

w{uy=z{—i) ' 2'-xw, ...

..V* (—IV /12% \p^. /12% \/?.

2 2''-'-i ^ \ /?;._,.

— ?-(^— »-)! -^

^^r (24)

/^a + /3, . . . + 13, -r = i, 2^, -f 4/3, ... + (/.- r)/3,_, = 7.- r,

?«'(m'») = 7 ! 2"-iWiW2 . . . «íA,- (24')
h

W(u'^) = 0, /i < r, h— r <?e/-af7e, .... (24")
r

Das Produkt ?íj«, . . . u, wurde bereits durch Potenzsummen

ausgedriickt und ist nui' s statt v zu schreiben.
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Eeihcnsnminieningeii mittelst bestimmter Integrále. 15

Werden die Summen w^ -j- ^*2 • • • + ^"^ — % -|- w^ . . . m«, . . .

— Wj — u.^ . . . + Un ' • 6tc,, welclie zu addiren sind um ^u zu er-

halteii mit í/q » ^\^ ^> , • • • bezeiclinet, so lassen sich die Summen

der Combinationen ohne Wiederholung Vp von je ^ Grossen U eben-

falls durch die O der aufeinander folgenden Potenzen ausdriicken.

Es folgt niimlich aus

da (— lyqP der Cofficient von Vp ist,

(- l)pp ! Vp = D>^ Exp. (- q^U- ^' OU\.
. J ^^^,

daher

yi + 7-2 • • • + rp -- ''. (25)

in + 272 • • • +pyp — p-

Bei manchen algebraischen Functionen gelingt es die ^ und ^
direct durch die Potenzsummen s^ , Sg ? • • • darzustellen, so z. B. bei

den BERNouLLsciiEN Bn{x) und Euler'schen ^'„(íc) und E'n{x) *) Functio-

nen, fiir welche die Entwicklungen bestehen

-^- cosec -^ sm ícA =: cos -^ tDiW— 07 ^sW • • •)

(26)

— siii
-g (2I

^2(^)— 41 54(^) • • •) >

y cosecy . (1 — cos xh) — sin ^ /^^(a;)— ^^ B^{x) . . .1

(27)

+ cos y |2-j^2(^)— 4] ^4(^)

*) Sielie- des Verfassers „Thcoiie der Eiiler'schcii Functionen". Sitzgber.

d. konigl. hohm. Ges. d. Wiss. lS9o.
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16 XXXIX. Franz Rogel:

^l<-2"— °°<í»<+°°5

únxh = coshl^E^{x)—^E^{x)-{-..\ . . .(28)

cos xh — cos h Ef^{x)—— E^{x) + . . . I ... (29)

I Ji h^ \
cos xh — cotg h \zr-^E\{x)— ^-| E\{x) -f • . . I . . (30)

sin xl =: cotg A (- 1^ E',{x) +1^ E\{x) . . .

)
. . (31)

|/^|<— , — oo<íC< + oo.

Wird hierin die Operation O auf die Reihen fiir cos hx^ ^ eben-

falls auf diese Reihen und 5*" auf jene fiir sin hx angewendet, so ent-

stehen auf der linken Seite Produkte von Cosinus resp. Sinus und

auf der rechteu Seite Operationen O oder W von Br{x)^ Ep{x) bezhw.

E'p(x), welche sich wie friiher die ^xp durch Diíferenziation nach h

ergeben.

So findet sich beispielsweise, wenn in (28) und (29) cos h vorher

auf die linke Seite geschaíft wird

0E2r (X)

= 1, 2, ... 2 4 ~r \ I \

(- 1)^- / E,{s_,-r)\ ^.
/ Eás_,~V)\ ^..

E,r^,{s,r-1)Y,,
\2r)\ j

d\,-i-d\..-^2r=zi, 2^2 + 4^, . . .4-2r()W-2r; (32)

p—n

WE^ix) — (— 1)
'^2^-> ! x^x, . .

.
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Reiliensnmmierungen mittelst bestimmter Integrále. 17

^
...

{p—n)\

p— n gerade und > O (33)

ojo 4" ^^4 • • • ~h <»!>-« = ^ 2g92 -j- 4a>^ • • • H-Í> — wajp_^ zn p — n

WE (x) zz: 2"-^w1 x^x.^ . . Xn^ n gerade oder ungerade,
n

WE {x) — O, |) - n gerade und <; 0.

Um die Reilie Rr^=^ Sc^^P^.^. aus/^fw) oder ^^(m) zu bilden sind

fiir u der Reilie nach Summen von nach bestimmten Gesetzen be-

zeiclineten neuen Variabeien w^, ...,m„ einzusetzen.

Soli nun jede derselben der Werte von o bis jt fáhig sein, so

ist es notwendig, dass die so transformirten Reihen liir alle diese

Yariabelnsummen convergiren, wenn jede Variabele irgend einen Werfc

zwischen O und 7t inclusive der Grenzen annimmt. Dies wird stattfinden,

wenn sie noch convergieren, fiir die erste Šumme u^ .••-!- w,i fiir

u^ ziz u^ ^ . , . ^
zzz Un ^=^ n^ also fiir

^^i
. . . -j- w„ =i uTt und fiir eine der

letzten Summen, wo -^ bezliw. ' Variabele negativ sind, wenn die

positiven Variabeien =: O und die negativen =: n gesetzt werden, so

dass die Šumme == -^ti bezhw. ^
— n betrágt,

Demnach lasst sich aussprechen

:

„Eine auf eine Fimction und ihre gleichwertige periodísche Reihe

ansuivendende Operation £1 fuhrt nur dann su einer Reihe Ry , tvelclie

fiir alle Werte der nVariabeln von O his tc convergirt, tvenn die ur-

sprungliche Entwicldung fiir

n ]

n— 1n
2

GiltigMt ha'.

Mathematisch-naturwisseušchaftliche Classe. 1895.
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18 XXXIX. Frauz Rogel:

Um gegebene Reihen /, g zu verbinden, geniigt es, dass eine

Einzige die geforderten Convergenzgrenzen hat ; dieselbe ist als /^

oder Qq anzunehmen imd auf dieselbe die SI anzuwenden.

Entspricht keine derselben dieser Bedingung, so eriibrigt niclits

anderes als

„ í)cosw — q'- \^ v
/o = ^i

—

-T, n

—

' — /iQ cos vu
," 1 — 2() cos M -[- (> " 4^

p sin M \^ v •p srn M v v •

^° 1 — 2p cos M + í)- La^2^ cos M + í)

zu wahlen, welche Reihen tur jeden Wert von u convergieren, wenn

()- <: 1 ist.

Die resultirende Reibe wird dann gieichzeitig nach Potenzen

von q fortschreiten.

Gelten die Entwicklungen fiir / resp, g fiir eine der beiden

Integrationsgrenzen O, % oder fiir beide mclit^ so ist, wie zalreiche

Beispiele zeigen, die Moglichkeit doch zwischen O und jt integriren

zu konnen nicht ausgeschlossen
;
jedenfalls wird dies concreten Falles

erst untersucht werden miissen.

Anwendimgen.

1-

Besiehungen swiscJien den reellen und imaginaren Bestandteilen von

Funcfionen complexer Variábelen.

Sei F(^{é) eine innerhalb des Kreises mit dem Rádius R sy-

nektisch bieibende Function, so gilt fiir z zz: Q".

F,{Qé^) z=z FM +i Qé^F^iS)) +1 9--'e'^-i^:(0) . . .

und folglich auch

^F,{qé-~) = FM +^ i^;(0) cos v \
l^j

i^:(0) cos ^v...

3-i^o(í>e-) =:^ i^;(0) sin v + 1-'
í^;(0) sin^i; ...

bekanntlich unter der Bedingung (j <. E.

Sind nun beide Reihen integrabel zwischen —tc resp, ^
— jt

und -f- mt und sei
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Reiheusummierungen mittelst bestimmter Integrále. 19

2)- 2r-\-l

so kanil auf /^ die Oporation £2 unci auf ^„ die Operation i2 ange-

wendet werden. Seien ferner F^, Fo,...., Fn Functionen derselben

Art wie F und die periodisclien Reihen fiir

zwischen O uud n integrabel, so lásst sich das Ergebnis (2) sofort

anwenden imd mit Beachtung des Umstandes, dass die gleichvielten

Cofficienten je zweier Reihen /^ und gp identisch = — i^p (0) sind,

der Satz ansprechen:

„Bleiben die Functionen F^s)^ F^fsJ, . .
.

, Fn(2) innerhalb der

mit den Radien R^, R^, . . ., Rn heschriehenen Kreise synekisch und

ergieht die EnttvicMung derselben nach dem Maclaurin schen Satze

integrabele Reihen und, zicar jene fUr 9?-P(j(^;''') und ^F^^{Q&') giltig fiir

n
1

n— 1 I

— — '

und die andern giltig fur O -^v ^tc, so bestehen fúr q <i Rw , ivo

Ru, den Jdeinsten der Radien R beseichnet, ztvischen den reeien und

imagínáren Bestandteilen der gegebenen Functionen bei complexen Ar-

gumenten die folgenden Integrál-Besiehungen :

n

f^ 9í[^o'^o) - F,{OmFMJFd^'d
o n

. . •.QF,r{^2.) [^F2r+li^2r+d — i^2..+a(0)] .... [^Fn{Zn)— Fn{0)]dv, . . . dv^

-(34)
n/Tt 1r\-\

n^'FM-^F,iZi)QF,(z,)

. . . 3^2,-i^W . [9íi^2.+l(^^r+l)— i^2,.+l(0)] . . . .[diFr,Í0n)— F4O)]dv, ...dVn

m-J-lv

="I ''" S F!rP
^""'^'"^

• •
^""

'
'* " *"''"*'

* = O' 1' 2, . .
.

, «

,

2*
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20 XXXIX. Franz Rogcl:

fúr jedeš ganse r^O und ^ n unci fiir jede beliebige Vertauschung

der Indices von F und 2.

Specíell fr w = 1 und F„ = F^:zz F ist

f[dlF^0)— FiO)Y'dv—f[QF[s)Ydv . . .(340
o o

Haben die aus F^, F, , . . ., Fn hervorgegangenen Reihen den-

selben Convergenzbereich wie f^ und g^ , so ist es auch ganz gleich-

giltig, von welclier der gegebenen Functionen die Operation SI con-

struirt wird. In diesem Falle sind sammtliche Indices von O bis n

unter sich vertauschbar.

Diese Eigenschaften konnen offenbar zur Ableitung der Werte

neuer Integrále aus bekannten benutzt werden.

Ist insbesonders der Wert des Integrals zwisclien O und tt einer

Function (p{2) bekannt, und ist ^](p{^) der imaginare Bestanteil einer

ebenfalls bekannten Function, so ist zufolge (34') auch der Wert des

Integrales iiber das Quadrat des reelen Bestandteiles vermindert um
den Nullwert derselben gegeben.

2.

Eine Function der vorbeschriebenen Art ist e*; hier ist

^^qi"-. qQ cos v
(,Qg ^^ g|j^ ^0 = X "^ cos W

,

co .j;

cvg()e _ pí) cos v
gjj^ ^^ gjj^ ^.-j ~

Zj
I

^^^^ ^^'

'

)'—

O

convergent fúr jedeš q und v.

Iq''' \
'^

Wenn es sicli um die Summirung von -^(^ liandelt, so fíihrt
\v

jedeš Si zum Zeile: es soli daher das einfachste, namlich ^ gewiililt

werden. Aus (34) folgt dann, weil

v rr O, F,-F^-F,_~ ...~Fn-e-

ist, wenn nocli scldiesslich n— 1 statt n geschrieben wird
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Reihensiimmiernuffen mittelst bestimmter Integrále. 21

. . . . e^
^"-^ cos(()SÍnvn_i)fZyi . . . fy«_i . . . (35)

Die Auswertimg des (n — l)fachen Integrales ist moglich, weiin

Q -^1 unci fiihrt zu Gammafímctionen.

Die Summirung dieser Reilie wurde auch von F. S. Florow

mittels einer von A. W. Letotkoff entwickelten Theorie des Diífe-

renzirens mit willkiirlicliem Index geleistet.

Der verscliiedenem Ableitungsmetliode entspricht auch ein der

Form nach verschiedenes Resultat.

Mit Zugrundelegung von

2"»-i
(^os'" «6 =

I

i cos mu+ ( -, I
cos (m— 2)u

m
j, m gerade

+{
I m
ni— 1

I
cos w, m ungerade,

i

2~~

komrat, wenn cos'' u . cos* u, h -{-h gerade und /i < A vorausgesetzt,

durch die Cosinus der Vielfachen von u ausgedriickt und das Pro-

dukt dann zwischen O und 7t integrirt wird

lh\\k—h]c\
,

lh\\Jc— h
^

\ . Ih\{jc— h .

^ \ / ^^ V / ^* \ / ^^ \ í^^ 4~ ^'^

h—2
2 / 2 r 2X2 l\2l~~ 2\2

h und k gerade

.— -(36)

Je h h

li\H-^h\
^
lh\\k—h

, J , lh\\k— h
,
^„
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22 XXXÍX. Franz Rogel:

A=2

+ \ 2 /\ 2 /~ 2 \ 2 / • ' • •

^^^^

h und h ungerade.

Fúr Ji =:h folgt die bekannte Summenformel fiir die Reihe der

Qiiadrate der Binomialcoefficienten.

Die Šumme dieser Produkte von Binomialcoefficienten bleibt

demnach constant fiir alle gansen, positiven Ji und ifc, wenn sich h -\- Je

nicht andert.

Wenn die bekannte periodische Reihe fiir den logarithmus na-

turalis der Gammafunction auf die Form

(— 1)^ -|- sin ?.x=z7t log ^1^2^) +y log cosy

+f (í^ + log áTt) + ^ log 27C EEE &ÍXI

gebracht und dann mit

^N c^C^ni— l)!v^sinAa; ^Ix ,, .\
(- l)"'2\2^J^is=r = 5

(ši-
2» - l)

,

o ^ íc ^ 2;r

multiplicirt wird, so gilt die resultirende Gleichung nicht nur fiir

íc zr: O, sondern auch fiir x=z7r, weil dieser Wert eine Wurzel der

Bernoulli'schen FuncUon -^
I^ , 2m— 1 1 ist, infolge dessen fiir íc = tt

nicht nur das Reihenprodukt, sondern auch ®{x) .BÍ-^ ^ 2m— 11

verschwindet, wie die Auswertung der hiefiir entstehenden unbestimmten

Formen leiclit ergiebt. Da ferner beide Reihen • integrabel sind, so ist

Š (- 1)^%^ = (-m (i|?J fs (f^
, 2«- 1) . 0i.)i.

.... (38)
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Eeihensummierungen niittelst bestimmter Integrále. 23

oder

(-1/

P^JJx = Exp. {(- l)...2^tíJ-^^/s (i, 2m-iye(^)dj

Die linksseitige Reihe in (38) ist absolut convergent folglich com-

nmtativ, welche Eigenschaft sich auch auf das Produkt P in (39)

iibertrágt. Es ist daher gestattet die Reihenfolge der Factoren zu

ándern. Wird jedeš A in seine Primfactoren zerlegt mid die Potenzen

einer und derselben Primzal vereinigt, so erhált die beliebige Primzal

jp !> 2 den Exponenten

1 , _J^ !_ I

2 3

^y 1^17 __ Vzm— p2m*^2»í ^im^^Swí ...—
^^^ ^,

_^( 2)a;-l^ 22'»-l 1

und 2 den Exponenten

1 ,T, 1 í r^ T^m
^2m+ li^ ^2to - .22n» ^"^ I ^2m ^ ^w - • • 02^ 1 '

es ist dann
Tm
2m

)2—

1

p = 3, 5, 7, 11, . . .

oder, wenn die Potenz von 2 sowie der Exponent — V^m auf die

andere Seite geschafft wird

JJpv''-
p = 3, 5, 7, 11, . . .

= 2='"-
Exp. j(- 1)-+.

(2sr-.-i^i);p5;/s (£ .
2»-

1)
eW<í^)

. . . .(40)

') Die Eeihe fúr B I— , li ist niclit absolid convergent!
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24 XXXiX. Franz Rogel:

W> 1

wo sich die Factorenfolge linker Hand auf sammtliche ungerade Prim-

zalen erstreckt.

Durch Multiplication der Reilie fiir ®{x) mit einer Sinusreihe,

wird sich, wenn die íntegration zwischen O und n zulassig ist, auf

diese Weise immer eine Factorenfolge ableiten lassen, die bei abso-

luter Convergenz in eine andere transformirbar ist, welche nach Prim-

salen fortschreitet. Die als Exponenten der p sich ergebende Doppel-

reihe ist jedoch selten sumniirbar. Ira Nachfolgenden gelingt es fíir

dieselbe eine einfache Reihe zu erhalten.

Wird

n cos [IX _ 1
,

cos X cos 2x _, cos 3x

2ít ši^ ~ 2p ^ r-— [i'
~~ 2"'— ft'^

~^
W-— {i^

'

— ^'~^'~~\~^i í* gebrochen,

zwischen O und x integrirt, so kommt

7c sin {.IX X
I

sin x sin 2x ^^ sin ox

2{i^ sin [i7t
~ 2í*^ ' 1(1 2— ft^) 2(2'^— [i'') ' 3(3'— ft'^)

* ' '
'

'

TC-^X^-^Tt, 0<;ft^l,

welche Reihe mit jener fiir ®{x) multiplicirt eine fiir O-^x-^Tt
giltige Reihe ergiebt; es ist dann

• --^—. / j
sin ax— -r—i ®(x)dx =:

{i^sm^mj \
^ 2u'i ^

^

log I

.=-4...
''<'' -f''

= log.J7";i^"(^'-''')EEExp Q.
A= 2,3...

Wenn nun diese comnmtative Factorenfolge nach Primzalen ge-

ordnet wird, so erhiilt die beliebige Primzal p den Exponenten

1 _ +_!_ + ....
p\p''— ii'') 2/(2/— í*')

2 2__
,-J\ I 0'i_-}/C)2.,4 ..1\ Fp\p'—ii-) ' 2yX2j)''— ii-)
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Eeiliensummierungeii mittelsí bestimmíer lutegrale.

3
,

3

p'(p'—^i-) ^ 2Y(^Y —I'-

£3L

P
íe 1

3íe=Z
92

ri j

Die Šumme der letzteren Reihe ergiebt sich aus

7c sin hx X sin x sin 2x
~^^:

smó^
2/í-sinA^ 2h''~ l{V—h'') 2(2^— 7c^) ' 3(3'— P)'"

durch Multiplication mit

11 1 1
'

-—
• íc = —- sin íc—^ sm 2íc -j-- -5- sin 3:r .....

2 12 3

und Integration des fiir O-^x-^n giltigen Produktes

1 1

W—li'' '
2'''2^— 'k'' ' 3''3'— Zc'-^*""

z P''

lij 2 \2Á;2 sin 1% 21'']
^^"~ "" 21'

2 r^ X I TtsinJcx ^ \ -, 1 .^ 7 .. , x

woraus fiir Je z=: — folgt

i?'

— I. = -—
- 1 — ^— cotg '—

p

1

^ni
1

daher
a = 1,2.

1

i

1

l,2...í'

1 / 2af^ «

(i\S^p^

í^' lip'— !)' 1

(^4_1)2.---J

-1 p

ni
^ (0<í.<2)

25

der Exponent von p in seiner einfachsten Form,
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26 XXXIX. Franz Rogel:

Das Endergebnis ist nun

fl />"" = Exp {-^,/ (sin í.. -
2^) ®Wd.}

,

wo
(41)

^ ^'p^S,,
m„ —

i2'

Wird in (38) statt der Bernoulli'schen Funcfion

rsmx
l-\-2rcosx~{- r

genommen, so entsteht

-=. — r sin íc -j- r^ sin 2a^— r^ sin ?>x

r^ <; 1, íc beliebig

logjj
a=2,3,4...

und die beliebige Primzal p erhalt den Exponenten

+
P'

'yP^ y2p3 ySpS

co Q-

ff=],2 ...

mithin, wegen m'°s ^ zn v^°^

6\ogp

n n (i-'-^o^
p = 2,3,6,7... (í= l,2...

(42)
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Keihensummierungeu mittelst bestimmter Integrále. 27

woraus durch Zeichenanderung von r, welclie die Separirung des der

Primzal 2 entsprechenden Factors erfordert, noch folgt

(5 log 2 ólogp

:= Exp / -. ^ ^'i

—

.,dx\\. . . .(43)^ 7C J \— 2/- cos íc + r^ j
^ '

ferner durch Multiplication von (42) mit (43)

(Jlog2 (Jlog2J

ÍI il-r^f^ ÍI ÍI d-r^"'?'
6=1,2. .. p = 3,5,7... tf=l,2...

und durch Division
tflogp

?>= 3,5,7... (í=l,2...Vl 4"**^ -^^

„ Í4r(l-fr2) ^;r @(a;) 1'o -'

r* < 1 .

II.

Eine weitere Anwendung findet die Eigenschaft

wo /(^) entweder Sinus (3) oder Cosinus (^) bezeichnet, behufs Dar-

stellung der Surmne von Functionen sammtlicher Teiler einer ge-

gebenen Zal')

) M, N. Bugaieff's Zalen-Integrale. C. R. CXIX, p. 1259.
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28 XXXÍX. Franz Eogel:

durch ein bestimmtes Integrál einer Fiinction jwc/i-zalentheoretischen

Charakters unci in weiterer Ausfiihrung durch eine unendliche Reihe.

Sei nun

eine periodische Reihe, giltig fiir O ^ íc ^ n7c, wo fiir f(x) = sin x

A^ zzzO zu nehmen ist, und B^^, B.^ , . . . , Bn gewisse stetige Func-

tionen der Indices 1, 2, ..., w, so entsteht durch Addition des Sy-

stemes

B,F{x) - ~ A,B, + A,BJ{x) -f A,B^ f\2x) . . . + AnBJlnx) ....

B,F{2x^ = y A,B, -f A,-B,f(2x) .... 0^x^^:t

BnF{nx) — -^ A^Bn + AnBnf{nx)

die neue Reihe

M . n

2 B)F{Xx) = yA S ^^- + ^1-^'^^) + '^•^•^'^-^) • • • + ^'''^^.''^) + ^-t-i

O^ ^ ^ TT .... (46)

^3 ^A,B, + 43Í?, +^,i?3 + A,B, , . . . .

. . . d-nZIzUAtBj^,
t

WO sich die Summation auf alle Teiler # der Zal n erstreckt und

Bn-\i den Rest bedeutet, dessen Coefticienten einen von d- abwei-

chenden Charakter besitzen und hier nicht weiter in Betracht kommen.

2
Nach Multiplication von (46) mit —f(nx) und Integration zwi-

schen O und tt, vorausgesetzt, dass dieselbe tiberhaupt zulassig ist,

ergiebt sich

^, = V^S„,=:- / yB;,F(Xx)f{nx)dx . .(47)

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Reihensiimmiermigen mittelst bestimmter Integrále. 29

í[(-l)»-l]^^„^B^, /W=:cos^,

I o, f{x) = sin X,

wo das Integrál in dieser oder jener Weise weiter entwickelt werden

kann imd zii Ausdriicken fiihrt, welclie niclit zalentheoretischer Nátur

sind,

Eine bemerkenswerthe Entwicklung ergiebt die specielle An-

uahme

, sin jw + ^^hr
1 \ 2 /

F(x) = cos :r -(- cos 23? . . . + cos wíc =:

'

^ -| 2x
sm-^

2

B) =: A'", m ganz und > O, wofiir erhalten wird

l-^F{lx) =2j ^^ cos i^t; -f- En\-x

,

1^1 v-l

v

F(Á,x) kann durch Entwicklung der Cosinus in Potenzreihen aucli

unter die Form

F{2,x) =z *So—— S^X' + ^1 S,x'— . . . .

gebracht werden, es ist dann
e

Nun ist

/ íc^cos nx ax =: (— 1)'* — g^{n7C),

o

wo

n (.^-' e{s-l){a-2) s{s- 1)(.- 2)(í - 3)(. - 4)
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30 XXl

folglich

c=(-_1)«
2

n

00

£ = 2,4.

(-1

ocier, da fíir m >o

XXXIX. Franz Rogel:

2

-^«-í^A+.^£(^^) (48)

.S, =^ 5(^4-1,5+1),

wo B das Zeichen fíir die Bernoulli'sche Function bedeutet,

^n —
í

»
. 2 - 1

^~ "^^"^ S , ^~w^ !^
I ix -S(>^ f l,f fl)5(wfl,w+f 4-l)í7,(w;r)

*^ e = 2 4 («-[-l)!(W*-Í-f-hl) ^ ' ' ' ^ ^ ' '

I

'

^^^^
^

(49)

Selbstverstándlicli bleibt diese Formel nocli immer richtig, wemi

íiberall, ausgenommen in den Bernoulli'schen Functionen statt n eine

kleinere ganze positive Zal gesetzt wird.

Fiir m — O resultirt die Anzal der Teiler von n

£

Eiue iihnliclie Entwicklung wird gefunden unter Zugrundelegung

von

G(x) = sin íc -j- sin 2ít; . . .
-j- sin nx

und zwar

e—

1

,e—

1

wo

(— 1)''2 V (— 1) " ^'

í^~2iL (f^ij!(w^_}_£^i)^(»*+l, f-|.l)5(w+l,m+£+l);^,(w;r),

(51)

. (,. _ ,
^(^-1)

, K^ - l)(í -2)(5-3)

und fiir m=:0 die Teiler-Anzal

:

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Reihensummienmgen mittelst bestiinmter Integrále. 3I

8—1

(52) -

Wird dieses Verfahren auf die Reihen

M—

1

cos X cos SíC -I- cos ÓíC . . . -f- (— 1) ^ cos WÍC

n—

1

sin íc — sin 3íc -[- sin 5a: . . . -|- (— 1) ^ sin nx

n ungerade

angewendet, so ist die reclinerische Durchfiihrung dieselbe, nur werden

statt S die Reihen

2
f7-,= I*-— 3'- 4- 5'-

. . . 4- (— 1) ' n

( w—

1

2 1 ^. ,
T

I

(- 1) ^ ^ í;(w + 1 , r) + (- 1)-^ (e,) , r gerade

(— 1) —- E{n ~\~\^r) r ungerade
íi

auftreten ; E ist hier das Functionszeichen fr die Eider'sclie Fancfion

erster Art und (s,.) der -^-te Secanten-Cofíicient.

Fiir ungerade m entsteht aus der Cosinusreihe

(53)

wáhrend aus der Sinusreihe

e—

1

ra—

1

2~ 00 2 ..

^™ = ^^^^^ _S^ ^~^^,,
''^~

E{n-^l,s)E{n^l,e^m-\)\{n7t)
e— 1,0,.).,.

(54)

hervorgelit.
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32 XXXIX. Franz Eogel

:

Unter der Annahme

1 — r cos X
-^(^)^ l_2rcos^+ r-^

= 2j ^^ cos (>.^, i?, z. g^ ^-<l, ,-<l,

ergiebt sich

OD CC

2j q^F{lx) = 2j ^v cos VÍC

A—

1

v:^l

6

<P6{i)<P6(r)x', (55)

wo

z. B.

und

bg =: qr^ -\- q^-r^ -\- q^r^ -[- g V,

g)^(^) rz 1^^ -f
2^^^ + S*^^-^ . . .

= lD' ^-\

C. = i^:(«'" - 1)"U„ = "í" -
( 1 )

(>< - If +
( 2 )

(-"- 2)"
• •

>!-l /
^ \ td

9>g.(^) kann iibrigens auch durch eine endliche Potenzreihe dar-

gestellt werden; zu diesem Zwecke werde gesetzt

(l''^ + 2*^^^
. .

. ) (1 - ^)'^ + ^ = ^1^ 4- . • . + MkS'^ . .
.

,

woraus sich durch ^-fache Differenziation fiir ^ =: O nach leichter

Pteduction ergiebt

nV-
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Reihensummierungen mittelst bestimmter Integrále. 33

...+(-i)--(:í;)^-+(-i)'rr).

so dass jetzt

6

cp,{z)^J^M,z\ (57)

2
Durch Multiplication von (55) mit — cos nx und Integration

kommt schliesslicli

G

Y
)„ = -L-^ H ^-^Vf ^Áa)<P6Ír)9,{x7t) . . .(58)

** tírr0,2,... <^!

Dient

i^(a;) =
:j ^ ,—o= Zj ^ cos í>íc, r^ < 1,

^ 1 — 2r cos X 4- X- >J,

als Basis, so resultirt

—

1

00 '^

** (!=1,3.6...
"'

Barmen, Ende Septemher 1895.

Verlag der konigl. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Druck von Dr. Ed. Grégr. Prag 1895.
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XL.

Uber die BedeiitiiDg der sogenaDiiten Wárinesumme

in der floristischeii Pliaenologie,

von Dr. F. i. Studnika in Prag.

(Vorgetragen am 25. Oktober 1895.)

Gerade vor 35 Jabren hábe ich im k. k. pbysikalischen Insti-

tute der wiener Universitat den experimentellen Nachweis gefiibrt,

dass die tbermische Wirkung der Sonnenstrablen nacb ihrem Durcb-

gange diircb eine diinne Glimmerplatte kleiner sei als in dem Falle,

wo sie dann zugleich nocb durcb eine darauf placirte Chloropbyll-

scbicbte zu dringen baben. Der fiir Wármestrablen nur sebr scbwer

permeable Glimmer lásst Licbtstrablen leicbt durcb, worauf das fluo-

rescirende Cbloropbyll, wabrend sie dasselbe durcbdringen, ibre

Wellenlangen vergrossert, somit zur Warmeerzeugung fabiger macbt,

so dass diese dann einen grosseren tbermischen Effekt bervorbringen,

als wenn der Sonnenstrabl nur durcb blossen Glimmer gefbrt worden

ware.^)

*) Um das Wesen dieser Aenderimg, so zu sagen, schematisch zu mar-

kiren, stelleu wir uns vor, in beifolgender Figur bedeute ABGD das optische

Welleufcld des Sonneuspektrums — eiu durcli uoch gróssere oder kleiuere

Wellenlilngen charakterisirtes Feld wird uicht vorausgesetzt —, wobei die Ordi-

Mathematisch-naturwissenschaflliclie Classe. 1890. 1
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2 XL. F. J. Studnika:

Daraiis cleducirte ich nun zunáchst ,^die Identífat der Liclit-

imd Wármestrahlen von gleicher BrechbarJceit" imd veroffentliclite

clariiber imter diesem Titel eine kurze Abliandlung in den Sitzungs-

berichten der kais. Akademie in Wien (1861), wo ich zugleicli auf

die pflanzenphysiologische Bedeutung dieser experimentellen Resultate

kurz hingewiesen hábe,

Hierauf fand ich keine Veranlassung niehr, auf diesen Gegen-

stand weiter einzugehen, zumal meine nachfolgende Lebensbahn damit

nicht in Beriihrung kam, so dass ich, abgesehen von der populár ge-

haltenen Notiz „O dležitém úkonu Beleniviy listové v hunkácli rost-

linných^^ (Uber eine wichtige Funktion des Chlorophylls in den

Pflanzenzellen), welche ich noch in demselben Jahre in die natur-

wissenschaftliche Zeitschrift „Živa" einriicken liess, Nichts mehr

damit zu thun hatte — die in derselben Zeitschrift im Jahre 1864

veroífentlichte Abhandlung „Svtlové a teplové paprsky stejné lom-

nosti jsou totožné" stellt nur eine kommentirte und amplificirte Úber-

setzung der oben genannten ersten Publikation —

.

Dass diese Arbeit, obwohl in den Schriften einer bekannten

Akademie enthalten, in Folge ihres rein theoretisch-physikalischen

Titels Pflanzenphysiologen nicht lesenswerth erschien, fand ich ebenso

begreiflich als bedauerlich — nur Dr. Adolf Weiss, der nachmalige

Professor der Botanik, welcher sie sofort nach ihrem Erscheinen von

mir erhalten, verwendete dieselbe mit Erfolg m seiner unmittelbar

naten AB und QD den Wellenlángen des áussersteu rothen und violetten Licht-

strahls proportional sind, also

AB:CD — 760 : 396,

wáhrend in die Zwischenlagen Wellen fallen, welche den auf einander folgenden

Spektralfarben entsprechen,

Wird nun durch irgend einen Vorgang jede Welle um die Hálfte ilu'er

eigenen Lange vergrossert, geht also AB in AT, OD in OD u. s. w. uber, so

nimmt das neu entstandene optische Wellenfeld die Lage A'B'0'B' ein, wobei

wieder gilt

A-B- : 0'B'— 760 : 396,

berdies jedoch, wie leicht einzusehen ist,

A'B'0'D' <; ABCD,

wáhrend das durch mehr als 760 charakterisirte neue Feld ATB'A' als ther-

misches Feld auftreteu wird.

Wo friiher keine infrarotheu Wellen existirten, nehmen sie nach diesem

Vorgange eine bedeutende Fláche ein, welcher eine proportionale Wármcwirkiing

entspricht.
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Die sogenannte Wármesumme in der florist. Phaeuologie. 3

darauf verfassten Abliandliing, „die Fluorescenz der Pflanzenfarb-

stoíie" beiiamit (Bericbt der kon. bayer. naturforsch. Ges. zu Bamberg,

1860).

Dafílr freute es mich um so mehr, als im J. 1881 Bohmens

bestverdienter und iiberall anerkannter Botaniker, Prof. Ladislaus

elakovský in seiner umfangreichen, das Blattgriin behandelnden

Monographie „O chlorof^Uu" kurz betitelt, nachdem er die sonstigen

Erklarungen von dessen Funktionirung vergleicbend diskutirt hatte,

meine Erklarungsweise ausdrticklich hervorgeboben und als voll-

komnien entsprechend binzustellen veranlasst worden war. Zwar hátte

icb aucb anderwarts, wie z. B. bei Kerner von Mamlaun u. A. we-

nigstens Anklange an meine Auffassungsweise treffen konnen, aber es

bot sich mir hiezu keine besondere Veranlassung.

Diese fand sich unerwartet beim Lesen der ineressanten Schrift

Dr. SiEGMUND GtTNTHERs „Die Phaenologie, ein Grenzgebiet zwischen

Biologie und Klimakunde" (Miinster, 1895), die mir der hochverehr-

liche Autor mit gewohnter Freundlichkeit hat zukommen lassen. Da
ward ich auf die verschiedenartige Auífassung der Wármesumme in

der floristischen Phaenologie aufmerksam gemacht, welche in gewissen

Fállen sich konstant verhalten solle, sowie auf die durch Beobachtung

festgestellten Differenzen zwischen Postulát und Erfahrung, welche

nicht immer als Folgen von Beobachtungsfehlern auszufassen und zu

deuten sind.

Ob man dabei námlich entweder Boussingadlts mittlere Schatten-

temperaturen oder Hofpmanns hochste Stánde eines in der Sonne auf-

gehángten Thermometers oder gar Linssers eigenthíimliche Kombi-

nirung der beobachteten Pflanzenobjekte zu Grunde legt, die erwar-

tete Konstanz des jeweiligen Resultates bleibt in den zugehorigen

Fállen nur insofern bestehen, als man die hiebei auftretenden posi-

tiven und negativen Abweichungen a conto der Beobachtungsfehler

setzt, auch wenn sie diesbeziiglich einen verháltnismássig hohen Betrag

ausmachen.

Um ein konkretes Beispiel vor Augen zu haben, gehen wir mit

HoFPMANN von dem Lehrsatz aus : Wenn an einem frei in der .Sonne

aufgehdngten Thermometer Tag fur Tag die liochsten Stdnde

^l> ''•21 ^3' • ' •> ^n

ahgelesen werden, ivohei einstweilen der erste Tag, auf ivelchen álso t^

fullt, unbestimmt bleibt, und tritt am n-ten Tage die fragliche Ent-

wichelungsphase ein, so ist die Šumme aller bis dahin erlialtenen Tem-

1*
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XL F. J. Studnika:

peraturgrade ŽJtk eine fúr diese Phase charahteristische Jconstantc

Grosse, tvelcher die der hetreffenden Pflanze ivdhrend diescs n-tdgigen

IntervaUs mgefuhrte Wármemenge Jcorrelat ist.

In Giessen z. B. wurde viele Jahre hiiidurch Lilium candidum

beobaclitet, das Ende Juni zu bliilien anfángt; und da ergab sicli

diesbezglich folgendes Kesultat:

Jahr
erste

Bluthe ^h Mittel t st^-.t J in %

1880 29. Ví. 1126 1-05 + 5

1 30. 1028 0-96 — 4

2 26. 1105 1-03 + 3

3 22. 977 1072 0-91 — 9

4 26. 1070 roo
5 26. 1062 0-99 — 1

6 29. 1138 1-06 + 6

Wie aus der letzten Kolonne zu ersehen ist, betragen die Diffe-

renzen bis 97o '> und in anderen Jahren wie Fíillen waren sie nocli

grosser.

Dasselbe gilt fiir die Temperatursummen, welche dieselbe Pflanze

und Phase an verschiedenen Orten bietet, und zwar in einem nocli

hoheren, weil durch die verschiedene Individualitat der einzehien

Pflanzen bedingten Grade, wie das beifolgeude Hoffmann'sche Beispiel

von Upsala und Giessen lehrt:

Erste Bluthe 1884

Betula alba ...
Crataegus monogyna

Lonicera alpigera . .

„ tatarica . .

Rosa alpina . . . .

2t~T^

1187

1673

1306

1570

1887

2t—T

1142

1679

1160

1469

1957

T • T
g -^u

J in 7o

1-04 + 4
0-99 — 1

1-13 + 13

1-07 + 7

0.96 — 4

Will man nun so grosse Differenzen nicht durch Beobachtungs-

fehler entschuldigen, so muss man, die hetreffende Konstans voraus-

gesetst, ihren Ursprung in der Beobachtungsmethode suchen und die-
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Die sogenannte Warmesumme in der florist. Pliaenologie. 5

selbe also clerart modifiien, dass sie unter jenen maximalen Betrag

sinken, welcher derartigen Beobachtungen jederzeit anklebt.

Und da dráiigt sich vor Allem die Frage auf, ob die zu Grunde

gelegten Grossen 4, wie sie die einzelnen Beobachter unter verschie-

denen Umstanden ablesen, die einzigen Faktoren sind, von welchen

der betreffende pflanzliche Entwickelungsprocess und somit die frtiher

oder spáter stattfindende Erreichung der fraglichen Pliase jeweilig ab-

liiingig ist.

Die bislier erwáhnten Methoden nelimen nun wirklich, wie oben

bemerkt worden, nur eine Art von tk an und vergessen dabei, dass

die Pflanze, von der Luft umgeben und von der Sonne beschienen,

einer zweifachen Warmewirkung , namlicli der geleiteten und der

stralúenden, ausgesetzt ist.

Nehmen wir an, die Sonne wiirde wálirend des ganzen Verlaufs

eines gewissen Vegetationstermins wolkenverhiillt bleiben, so wiirde

die fragliche Entwickelungspbase, z. B. das Auftreten der ersten

Bliithe, nur unter Einwirkung der geleiteten, von der Pflanzenumge-

bung berriihrenden Wárme abhangig sein.

Tritt aber noch der Sonnenschein hinzu, so wirkt gleichzeitig

aucli die strahlende Lichtwárme, welche durcli das Chlorophyll, wie

meine Experimente beweisen, gar bedeutend gesteigert wird, weslialb

wir zu der geleiteten Wárme der Umgebung noch die von der Inso-

lation lierriihrende strahlende hinzuzuftigen haben, um die totale

Warmewirkung in Anschlag bringen zu konnen.

Was also in der Phaenologie als Warmesumme zu figuriren hat,

erscheint somit als Šumme von zwei Komponenten, welche desto

genauer ausfállt, je vollstandiger ihre Betráge ermittelt werden.

Und da bekanntlich die tágliche Dauer sowie der auf einzelne

Stunden entfallende Betrag des Sonnenscheins eine sehr variable Grosse

vorstellt, so bietet sich uns unter Beriicksichtigung und Einfiihrung

desselben in unsere phaenologischen Beobachtungen ein Moment in

der betreíFenden Frage nach Konstanz der sogenannten Warmesumme,
das sicherlich derartig grosse Abweichungen, wie sie friiher beispiels-

weise vorgeftihrt worden, nicht auftreten lassen wird.

Bezeichnen wir mit h die an yt-ten Tage eines gewáhlten Ter-

mins in Schatten bestimmte mittlere Temperatur desselben, mit Tk

den gleichzeitig abgeleiteten mittleren Stand des in der Sonne frei

aufgehiingten Thermometers, beobachtet nur wáhrend des wirklichen

Sonnenscheins, so erhalten wir fiir die der gesammten Wiirmeeinwir-
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6 XL. F. J. Studnika:

kung entsprechende Menge TFim ersten Beobiclitungsjahre, wenn bis

zur Erreichung der fraglichen Phase m Tage nothwendig waren, den

Ausdiick

im zweiten Beobaclitungsjahre hingegen, wó diesbeziiglicli n Tage im

gleichen Intervall verflossen sind, ganz analog

u. s. w., woraiis sich ergibt, wenn die betreifende Konstanz gelten

soli, also das Postulát gilt

TF - IP 1= . . .,

dass demnach aucli

m. n

Daraus folgt nun sofort, dass wenn

m n

ist, notliwendigerweise umgekehrt

TO n

k—l A-=l

sein muss, wobei also gleichzeitig die oberen oder unteren Ungleich-

heitszeichen gelten,

In Jahren, wo Boussingaults Methode kleinere Warmesummen
bietet, muss darnach allgemein die Methode Hoífmanns grossere Be-

tráge aufweisen und umgekehrt.

Dabei bleibt jedoch noch eine wichtige Frage offen, wie man
námlich die Insolation hiebei in Rechnung zu bringen hábe, um das

Wesen und den Betrag der diesbeziiglichen Warmewirknng im wahren

Umfang zu treffen. „Erfahrungen hieriiber wird die experimentelle
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Die sogeuannte Wármesumme in der florist. Pliaeuologie. 7

Pliaenologie," bemerkt daniber a. a. O. pag. 37. Grunther selbst, „bakl-

inogiiclist zu sammeln haben, unci dazu konnen verlielfen jene Appa-

rate, welche neuerdings mehr und mehr unter dem Namen Sonnen-

sclieinautograplien (Sunsliine Eecorder Jordans) in Aufnahme kommen."

Wir erlauben uns hiezu scliliesslich nur die Frage aiifzuwerfen, ob

nicht aucli Crookes' Radiometer, diesbezúglicli zweckdienlicli adjustirt,

in aleicben Dienst gestellt werden konnte?

Uni den Unterschied zwischen der Wirkung der geleiteten und

strahlenden Warme, den wir hier betont liervorgehoben haben, auch

deutlicli liervortreten zu lassen, bezeichnen wir die erstere Menge mit

Wg, die letztere mit Ws und erhalten somit fitr die Gesammtmenge
W den Ausdruck

m

falls mit «, /3 diesbeziigliche Qualitatskonstanten eingefúhrt werden,

welche mit den Thermometerangaben /„ Tj, multiplicirt, die betreffende

Warmezufuhr ausdriicken. Ebenso wird fíir das nachfolgende Jahr

gelten

somit unserem Postuláte gemass

m n

k=l k=.l

woraus dann folgt, wenn gieichartige Glieder zusammengefasst werden

zunachst die Gleichheit

und wenn das Grossenverháltnis der eingeklammerten Ausdriicke ins

Auge gefasst wird, schliesslich die Koéxistenz der friiher schon auf-

gestellten Ungleichheiten.

Daraus geht nun hervor, dass es vor Allem, wie auch schon

friiher hier allgemein bemerkt worden ist, nothig sein werde, um die

Komponenten der strahlenden Wárme

m n

Etu—^, ^{^
k=\ k—\
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8 XL. F. J. Studnika: Die sog. Wármesumme iu d. florist. Phaeuologie.

ZTu imd STk

in gleicliartigen Einheiten, gerade wie die Komponenten der gelei-

tete Warme
Zh und 2;f,,

ausdrucken zu konnen, den jeweiligen thermischen Betrag der va-

riablen Intensitát der Bestralilung durch liomogene Gradangaben ziffer-

massig festzustellen.

Und darin besteht dermalen eben die grosste Scliwierigkeit, den

Wertli der Insolation bei der Bildung unserer Wármesumme riclitig

einzusetzen, Wird dies aber einmal gelungen sein, dann diirfte sich

ohne Zweifel eine stabilere Konstanz derselben ergeben, als es bisher

der Fall war, ob man nun .í1offmann's oder Boussingaults oder gar

LiNssERS Methode anzuwenden fiir gut befunden.

^^^

Vcílag der kuiiigl. bulím. GcscUscIiall clcr VVissciiscIi.leii. — Uiiick vou Di. Kd. Giégr. Pi;ig I81'.
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XLI.

Nový zpsob vyrovnávání soustav bodových.

Podává dr. V. Láska ve Lvov.

(Pedloženo dne 8. listopadu 1895.)

Budiž (lána soustava bod

h 2, 3, 4. . . .

a oznauie vzdálenosti «, pomocí pívsk a podobn ; azimuty A pak

dány jsou veliiny

«,,, a 3 «,, . . :

^12 ^13 -^14 • • •

Budiž dále o, libovolný bod a pedpokládejme, že známe úhly

^12 ^13 ^14 • • •

danné smry

10,02; 10,03; 10,04; . . .

pak budou azimuty smru

01, 02, 03, 04, . . .

rovnati se

í-rlpy

^01' -^02' ^.3 ^01 •

\U.cZi

A,,i- :-A .1 +«.'.

Vzdálenosti bod

01 , 02, 03, 04,. .

1)

butež oznaeny s

<^0M f^,r2> ^k:-,^ (^4

T. m-athematicko-pírodovdecká. 1805.
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2 XLI. V. Láska:

Pak bude

')C d, - ^ 01/í == 180" 4- á,, -A,, 2)

JC'. = ^Cl^O = ^,—A, — f?u 3)

dále máme rovnice

rtn=: —; sm () /, . 4)
smán:

Oznaíme-li s íc a «/ pravoúhelné souadnice jednotlivých bod
a sice ^ Xk ^ yic souadnice bodu h^ pak obdržíme snadno

:

yo~y\ —dox sin ^0, 5)

^0 = ^1 — f?oi cos ^01 G)

Aneb s ohledem na rovnice 3) a 4)

2/o"y — -"'1 sin (^,— ^1. , — «,,) sin ^^ . . 7)

x^, z=z X, :—'^— sin (Aik— ^0, — cc i) cos A,,. . . 8)sm uik
^

Odetením obou rovnic pro Je, a j, obdržíme

^•^''^ ^^" (^it— Ai - í^.O = -^\/ sin (4i;—A, - «y) . 9)
sm cíik sm uij

Z rovnice té následuje, že k urení bodu O teba znáti tí bod.

Položme

. — sin {Au~ cc k)— -. ^^~- sin (Aij— aij) = Mi.;
sm cíjk

^ sm «i;
v

^ ^.

-. "^— cos (Aij.-— ccik) .
''-" cos (Aij— ccij) — Nkj

pak bude

Mtj cos ^01 — ^lí-j sin ^„, =0 10)

Známe-li A^^ jen pibližn, a máme-li dáno hojn bod k vy-

rovnávání, pak možno položiti

naež bude, položfme-li
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Nový zpsob vyrovnávání soustav bodových.

COS ^ = 1

sin J = A" sin V
^,, __ 1 M^ cos (^,) + íVa,- sin (4„)

^
sin 1" '

i¥/./ sin (^,,) — xV^./ cos (^o,)
" ' ^

Položíme-li

tedy

pak máme

Mkj := iž cos ®t,.j

Nkj — 7? sin &/CJ

iy®'ó^ .> 12)

^- = 90°-[@,;+(A,)]

Takovýchto rovnic obdržíme celou adu. Aritlimetický sted jest

pak nejpravdpodobnjší hodnotou této veliiny.

Výhoda tohoto zpsobu vyrovnání záleží v tom, že neteba po-

ítati rovnice o dvou neznámých dle methody nejmenších tverc, což

není práv vždy píjemnou prací.

Veliinu ®kj možno vypoísti ješt vhodnjším zpsobem. Rov-

nice 9) dává

sm ciik

položíme tedy

sin \Au — ®kj — ccu\ — —:^— sm(Aij—®kj— ccij) . 13)

I
I sm Kij

Ajj— &j,j— ay —
pak máme rovnice

G—= (Au— Ay) — (ccu, -- «ij)

a dále

sin G a". sin au
sin 6' ~

ttn:
' sin aij

Položme

al sin aií, ,

ttik sm aij

pak bude po krátké redukci

T, \ {a^ ) = ty .1 {0 - ) ty Ui + 45") ... 14)
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4 XLI. V. Láska:

Pedpokládejme dále, že jsou dány body jako prvé, ale že m-
eny úhly vzhledem ku dvma neznámým bodm O, O', pak máme
rovnice

ž/„ - y, — (\ sin ^,

y'o — y\~- ^\\ sin ^'oi

*AJ Q -^— tJU \
í'

Q-J
blil J\. Ql

Zárove jsou ale dány

^200', ^cO0'l ...
tedy jest jak

A\^ tak (?'o,

funkcí veliiny J.,,,, jež jest fundamentálná neznámá. Celkový pochod

bude tentýž, jako u svrchu uvedených rovnic, výhoda ale mnohem
vtší, protože neteba ešiti rovnice o 4 neznámých dle methody nej-

menších tverc.

Pi tvoení stedu nutno bráti ohled na váhy veliin J"

.

To se dje tím zpsobem, že položíme

(?,,•
- (^1, — ^,.) -f «!,— 180°

naež bude

,,, 27^"^.; sin Gu)

27 sm 6),j

Mimochodem budiž uvedeno, že sin c^-j jest vždy veliinou positivní.

Ptovnice 14) jest ale pro pípad, žs

[i — 45'^

neuritou t. j. leží-li body na jedné a téže kružnici, pak jest váha

dotyného uixení = 0.

Pi této píležitosti chci poukázati k tomu, jak nejjednodušším

zpsobem lze stanoviti neznámé souadnice hledaného bodu.

Oznaíme-li tytéž s x, y, pak máme známé rovnice

tyCPk =_ y — y^ .. _
X — Xi,

y — yk

'

X — Xk

Položíme-li

y - yk—n
X —Xu — l
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Nový zpsob vyrovnávání soustav bodových. g

a zárove

(p'k — Cpk = cc

l/l, — ^^ — (> sin @

X-k — Xk :^ i) COS ®
dále

7] z=z G sin ^

I =: (> COS »>

pak obdržíme po krátké redukci následující rovnici:

G .— - .
— sin (O' — a — @ I 15)

sm ci
,

^

Máme-li další bod, pak mní se (>, a a @. Ozname tyto nové veli-

iny s q', «',©, pak bude

-^ — ^7 sin (^ — «'— &) 16)
sm a

Z rovnic 15) a 15) lze eliminovati ob neznámé veliiny <? a -O"

Na míst toho odporuuje se následující pochod.

V praxi musí k uvarování chyb pedcházeti vždy ešení grafické.

Z tohoto odvodíme pibližnou hodnotu pro d: Jeli d' správné, pak

musí G z rovnice 15) a 16) souhlasiti. Pomocí eventuelních rozdíl

a jednoduché interpolace obdržíme pak ihned hodnoty a O", anižby

obvyklých dosti rozsáhlých výpot bylo teba.

Máme-li celou adu bod, pak možno psáti rovnici 15) jak ná-

sleduje.

afk)sm a""^ ^ " ^

- -o • m sin (^„ —Kk — @*)
sm aW

aneb krateji

zlG -- MkzJ^—Nk

Položíme-li pibližn

pak bude

Pochod ten možno ješt opakovati položením

(zía) -^ S[N, ^- Mk (^^0]
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6 XLI. V. Láska : Nový zpsob vyrovnávání soustav bodových.

<?'o
== ^0 + (^<^)

naež obdržíme nové rovnice

^ — M'k ^^' = iV't

.

a nové hodnoty

<^"o = <^'o 4- (^^)'

Takovéto partielní vyrovnání nevyžaduje mnoho práce a jeho

výsledky neliší se znateln od totálného, které beztoho pro praksi má
jen podízenou dležitost.

'c8d=.

Nákladem Král. Ceslcé Spolenosti Nauk. — Tiskem dra. Edv. Grgra v Praze iSOd.
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XLIÍ.

Ueber eine neue Methode ziir Bestiminiing der Pol-

hohe durch Photographie.

Von Dr. V. Láska in Lemberg.

(Vorgelegt deu 8. Noveniber 1893.)

Bei der Wichtigkeit, welclie die Photographie m der neueren

Zeit auch fur Geodesie mid Astronomie erreicht hat, díirffce nachste-

hende Mittheilung nicht ohne Interesse sein, um so mehr, da sie eine

exacte Polhohenbestimmung darstellt, deren Beobachtungsdaten ohne

viele astronomische Vorkenntnisse zu erhalten sind. Es empfiehit

sich, das weiter zu besprechende Verfahren insbesondere fiir For-

schungsreisende, da das Plattenmaterial zu beliebiger Zeit bearbeitet

werden kann.

Die hiezu verwendbare Camera Yon etwas grosserer Objektiv-

oftnung muss analog einem tragbaren Passageninstrument montiert

sein. Ein Umlegemechanismus, eine Horrebow-Talkotsche Libelle wird

ebenfalls vorausgesetzt, ausserdem muss die Plattenkassette, sich genau

um ISO*^ drehen lassen. Eine Himgelibelle an der Kassette gestattet

die um ISO*^ erfolgte Dreliung zu kontrollieren.

Dieses vorausgesetzt ist das Verfahren zur Polhohenbestimmung

nachstehendes.

1. Man stellt das Instrument mittels einer Boussole, nahezu in

Meridian und zwar so, dass der Pol des Hinnnels sich etwa in der

Mitte der Platte beíindet.

2. Hierauf wird sowohl die Horrebow-Talkotsche Libelle, als

auch die Kassettenlibette zum Einspielen gebracht und das Rohr sowie

die Kassette geklemmt.

3. Man exponirt nun eine Stunde, indem man etwa nach 30 Mi-

nuten auf etwa eine Minuté die Óífnung des Objectivs zudeckt.

Man erhált so auf der Platte eine Pteihe von Bogenstiicken uiit

einer Unterbrechung in der Mitte.

Mathematisch-natiiivvisseiiscliaftliche Classe. 18'J0. 1
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2 XLII. V. Lásku:

4. Nun Avird das 01)jectiv IxMleckt und dio Kassetto um IšO"

gedreht, sowie ihre Libellc voní neuen zum Einspielen gebracht. Die

Horrebow-Talkotsche Libette ist mit der Stellscliraube des Instru-

inentes nothigenfalls zii korrigieren.

5. Man exponirt nun wie in Absatz 3).

6. Ist dieses geschehen, so wird das Instrument umgelegt, die

Horrebowsche Libelle zum Einspielen gebracht nud wieder etwa eine

Stunde exponiert.

Damit ist die Beobachtung im Freien vollendet. Um aus dem
Plattenmaterial die Polliolie abzuleiten, liat man nachsteliende Ueber-

legungen anzustellen:

Fassen wir zunachst nur das durch Nr. 3. erhaltene Materiál

ins Auge. Da das Instrument nicht genau im Meridian steht, so

beschreiben die Sterne Ellipsen, in deren Mittelpunkte der Pol liegt.

Wir nennen ihn den ersten Pol.

Denkt man sicli nun von jeder Sternspur drei Punkte durch

Coordinaten gegeben (etwa Anfang, Ende und Unterbrechung) so hat

man: Wenn mit

Vk y'k y"k

die Coordinaten der Sternspuren und mit

X Y

die Coordinaten des ersten Poles, sowie mit Hk und hk die beiden

Axen der Sternellipsen bezeichnet werden, nachstehende Gleichuiigon,

wobei der Einfachheit wegen angenommen wird, dass das Coordinaten-

system nach den beiden Axen der Ellipse orientiert ist;

{X-x,Ý
,
{Y-VkY ^^

{X- x'ky {Y-y\Y __
n -Li — 1

tth hl

Die Subtraktion der ersten von der zweiten, und der zwéiten

von der dritten gibt:

x'k - x',,\x',-yxi,
__ \

ij'k-~yk \y'k—yk _y\^r.
aí \ 2

''/"^
hl \ 2

^ )~

\
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Methurte zu Bestiniinuug der PoUióIki durch Photographie. ;-}

x"k — Xk
f
x"k 4- x'k __ y ) I

y"k — y'ic \y"k— y'k_ y\ _r.
a|

1
2

~

^^f
"^

hl \ 2 \^^

Eliminirt man aus diesen beiden Gleichungen, das Verliáltniss

so folgt weiter nach geringer Reduktion eine Gleichiing von der Form

A,.XY -i- B,X 4- a Y+ I), = O

Analog liat man fiir einen andercn Stern

AjXY
-f- BjX -f QY f Dj ~ O

woraus wieder, nacli Elimination von XY

X (B,Aj- BjA,) -f Y iC,Á-- CjA,) ^ {D,A, - D,A,=

folgt. Da man melirere solclie Gleicliungen liat, so lassen sicli leidit

die Grdssen Z, Y, eventuell nach der Metliode der Ideinsten Quadrate

berechnen.

Genau auf dieselbc Art werden die Grossen

X' r
Avelche die Coordinaten des zweiten Poles, der durcli Nr. 5. erhalten

wird, darstellen,

Die Coordinaten des wahren Poles sind dann gegeben durch

i; z.
^ (Y f Y)

Dii; durch diesen Punkt hindurchgehende und auf der Verbin-

dungslinie XY, X'Y' senkrecht stehende Gerade, stellt den wahren

Meridian dar,

Dieser wird von den Spuren eines der Sterne der Exposition

Nr. 6. in der Entfernung z//, geschnitten.

Driickt man auf bekannte Weise z//, im Winkelmass aus, so wird

^zr A {90" [-dk±z],]

wobei di, die Deklination des betrefenden Sternes bezeichnet und es

ist das Zeichen -}- zu nehmen fiir

<) < 2fp — 90«

und das Z(?ichen — fiir

<) > 2(p — UO"

1*
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4 XLII. V. Láska: Methode z. Bestimmung d. Polhohe durch Photographie.

Wie man sieht, kommt es liier vor allem auf die Orientation

nach den beiden Axen der Polellipsen an.

Diese kann in voliér Strenge, wie in der Photogrammetrie da-

durcli erreicht werden, dass zugleicli mit dem Bilde eine horizontále

Sternspur aufgenommen wird.

Wie das Instrument zu rektificiren ist, braucht hier nicht ins

Einzelne auseinander gesetzt zu werden.

Die vorstehende Methode hat den Vortheil, dass sie von der

Zeit ganz absieht und von Jedermann leicht gehandhabt werden kann,

Sie diirfte sich insbesondere fiir Forschungsreisende und Expeditionen

empfehlen Nebenbei mnge bemerkt werden, dass wenn man sidi die

Anfangs- und End-Zeit der Exposition in Nr. 6. anmerkt, man auch

eine fiir viele Zwecke genligende Zeitbestimmung erhillt. Indessen

sind die diesbeztiglichen Rechnungen ein wenig komplicirt.

\''--rlag der konigi. biJlini. Gcscllschaft der Wisseiischiiften. — Dnick von Dr. Kd. Grégr Prag 1895.
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XLIII.

Pásmo IX.

kídového útvaru v okolí ipu
8 poznámkou o geologických nárysech.

Kokoínskó podolí mezi Lhotkou a Kokoínem.

Sepsal enk Zahálka v Koudnici.

S ohrazci 52, až 57. na 5 tabulkách.

(Pedloženo dne -lil. listopadu 1895.)

I. Pehled orografických a geologických pomr Kokoín-

ského podolí mezi Lhotkou a Kokoínem.

Kokorínský dl rozrývající v délce 27 hu Polomené Hory má
svj poátek u myslivny pod Houskou ve výši as 310 m n. m. a do-

stává se po velmi klikaté dráze, která však celkem JJZ. smr má,

u Boku, 174 n n. m., do širokého mlnického údolí. Spád horního

oddílu od myslivny v Houskovém dlu až pod zíceniny Starého Ko-

koína obnáší 97oo5 stedního oddílu od Starého Kokoína až ku

Lhotce 3-57„o a dolního oddílu od Lhotky k Boku 2-47oo- ^ ^^^1-

uíra oddílu je Kokorínský dl až 250 m široký, strán jeho nejsou

ješt tak srázné, proto rozkládají se v nm s luinami etná role;

ve stedním oddílu však ím dále k severu, tím více se úží (jako

v oddlení horním), takže prmrn jen 100 m šíky má. Zde jsou

strán jeho též píkejší a vyšší, pokryté hustým lesem ponejvíce

borovým, místy dubem, bukem, habrem, modínem, bízou a lískou;

na úpatí strání, kde více pdy naplaveno, i smrk a jedle se daí. Tu

mizí role a kde strán úpln jsou svislé, tam asto holé skály z lesa

vynívají. Od Lhotky k štampachu jsou strán 40 až 50 m vysoké,

od Štampachu ke Kroužku rostou od 50 ku 80 m, od Kroužku k No-

vému mlýnu od 80 do 90 m a od Nového mlýna ku Koiin neb

Novému Kokoínu od 90 až ku 100 m.

T. mathematicko-pírodovdecká. 1895. ^
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2 XLIII. enk Zahálka:

Po celé své délce zavlažováno je dno dlu potokem Pšovkou,

jenž od svélio poátku až k ústí má nkolik jmen: Palácky, Hlu-

ovský, Kokoínský, Kroužecký, Vrutický potok a Pšovka. Na mnoha

místech rozšiuje se Pšovka v dlouhé tn (rybníky) jako u Nového,

Podhradského a Hluovského mlýna. Mnohé tn byly zrušeny, jako

u Vrutic, kde mocné rašeliny odkryty na jich míst. Zelené luiny

vroubí Pšovku a jen výminen perušeny jsou chmelnicí neb rolem.

Pi Pšovce rozkládají se v horním oddlení Dolní Houska, Konrads-

thal a Albertsthal, v dolním oddlení Lhotka, Hlesebí a Vrutice.

Jinde všude tichost a odlouenost panuje v dlu, perušována pouze

klepáním mlýnic, jichž dosti od poátku až k ústí dlu je roztroušeno.

Po obou stranách dlu rozkládají se velmi lírodné planiny a v tch

založeny jsou po pravé stran Nový Kokoín se zámekem a Malým

Kokoínem, Zavadilka, Bosyn, Vysoká
;
po levé stran Sedlec, Hrad-

sko, Kanina, Nebužely a Stemy.

Stední oddíl Kokoínského dlu slyne pírodními krásami, které

ím dále k severu tím více se stupiiují až v okolí hradu Starého

Kokoína v celé své divoké romantice vystupují. Proto i nás to sem

táhne, ježto víme, že i geologické pomry zdejší nás pekvapí a v mno-

hém pouí. Píinou pírodních krás Kokoínského dlu jsou pískovcové

vrstvy pásma VIII. a IX. zdejšího útvaru kídového, které ve dvou,

dál k severu ve tech mohutných stupních v obou stráních vystupují,

jsouce perušeny roklemi neb rozsedlinami (skužn zvanými) i tvoí

nkde adu vží. sloup neb velkých kvádr, rozdlených v mocné

desky, z nichž nejvyšší kulovité zbytky takovou polohu mají, že

o jejich stálosti v poloze asto pochybujeme. Na úpatí skal tch ne-

zídka odpoívá sícený kvádr, o nmž obyvatelstvo vypravuje, kterak

sltiv se se skály, s ohromným rachotem dol se valil, porážeje na

cest své nejvtší kmeny borovic.

Vysvtlení vzniku rozmanitých tvar pískovcových skal je jedno-

duché. Pedevším se oddlují pískovcové skály ve smru loží (podle

vrstevnatosti) v tch místech, kde je vrstva pískovce neb slepence

s chudým tmelem. Tam pískovec vtráním snadno se rozdrobí, zv-
tralé ástky voda splákne, i povstávají mezery rovnobžné s lóžemi.

Nápadná jest ku píkladu mezera, která vzniká podle vrstvy velmi

hrubozrnného pískovce 0'7 m mocné ve vyšší ásti pásma VIII. v Jí-

rov a Beránkov rokli a pod Kozlovcem u Lhotky, podobn v- jiné

vrstv hrubozrnné 015 m mocné u Kroužku pi Nebuželském dlu,

aneb dle slepencové vrstviky 0-2 m mocné u Štampachu a jiné. —
Druhý zpsob oddlování se pískovcových skal dje se kolmo ku
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pedešlému a jest na pohled skorém svislý. Dje se podle trhlin

a vedlejších rozsedlin, které povstaly kontrakcí vzbuzenou vysýcháním

vrstev, kižují se všelijak a spolu s lóžemi tvoí ve skále kvádry.

Nkteré rozsedliny mívají smr stálejší, ku p. u Nového mlýna SV.,

ty považujeme za rozsedliny hlavní. Trhlinami a rozsedlinami brázdí

si dešová voda vždy širší a širší cestu i vzdaluje pískovcové skály

vždy víc a více od sebe. Tím povstávají „skužn", nahoe obyejn
širší, dole užší, aneb „komíny", kterými se mže nkdy lovk vy-

šplhati nahoru. — Tetí konen zpsob oddlování se pískovcových

skal je ten, že v povrchu stn tvoí se etné jamky tsn vedle sebe

se stnami nkolik mm mocnosti. Jamky tyto podobají se voštinám

a povrchu pískovc zvláštního vzezení dodávají. Myslím, že stny

tchto voštinovitých jamek jsou bohatší vodnatým kysliníkem žele-

zitým a proto se udržely ; kdežto pískovec s chudým slinitým tmelem

mezi stnami snadnji zvtral a bu sám vypadl neb vodou odplaven

byl. Nkdy vypadávají vtší prostory pískovce jako to vidti jest

mezi samotou Podskaleckým a Novým mlýnem v pásmu VIII. Tu

vznikají kulovité neb ellipsoidické skuliny o prmru 0*2 m až 2 m.

Poslední podobají se malým jeskyním. O
Píinou vzniku Kokoínského dlu jest vedle rušivé moci vodní

ješt dvojí. Pedn jde celkový smr tohoto dlu souhlasn se sklo-

nem vrstev. Proto si tekoucí voda ve smru nejvtšího spádu cestu

vyhledala. Za druhé nalézá se stední oddíl Kokoínského dlu v míst,

kterým jde rozsedlina dislokaní, kterou chceme nazývati Kokoinshou

disloJcaci O tom svdí píné profily našeho dlu. Tak jsou ku p.
v profilu vedeném mezi Štampachem a Kroužkem (obr. 53.) vrstvy

po levé (východní) stran as o 13 m výše vrženy nad vrstvy strán

pravé. Tento rozdíl výšek se však zmenšuje dále ku Kokoínu ná-

sledkem nestejné velikosti sklonu vrstev po obou stranách dlu, jak

z následujícího bude patrno. Následkem této dislokace nalézala se

') S tmito pírodními líkazy nesmí se však stotožúovati mnohé pamti-

hodné jesk}'n a chodby, které byvše v poloukrytých stráních pískovvcoých skal

umle vysekány, sloužily podle výroku zdejšího obyvatelstva bu za útoišt v do-

bách válených, bud sloužily k vykonávání bohoslužby (ku p. „Kostelíek") aneb

to byla doupata loupežník. Obyejn mají název „sklepy". Takové jsou ku p.
ve stráni pod Novým zámkem Kokoínem, pod Novým Dvorem nad tní u Hlu-

ovského mlýna, u Kaniny a j. Jsou umístny vedle sebe neb nad sebou, rzné
délky a šíky, zaasto 3 až 4-5 m, a obyejn 2 m výšky. K nim patí též zají-

mavý rytíský zámek „Krvomlýn", jehož zbytky komnat nad rybníkem u Nového
mlýna se spatují. etné jeskyn roztroušené po celém dlu a v rzných výškách

obývá posud chudina zdejšího dlu.

1*
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pvodn v povrchu našeho útvaru kídového, v místech, lide je stední

oddíl dlu, úžlabina, ve které voda tekoucí pirozenou nalezla cestu.

Po celé délce své petrhován je dl etnými pínými duly

a roklemi, bývalými to skužnmi, které pod pravým úhlem do nho
vnikají. Jsou to zvlášt : Koiina, Nebuželský dl, a s ním soubžný

Štampachský a Kravský dl, Jírv dl s Beránkovou roklí (mezi

Stemy a Lhotkou), Bundol (jižn od Vysoké) a Bosyský dl.

Sklon vrstev útvaru kídového po levé stran Kokoínského

dlu uvedli jsme již pi popisu Éepínského a Nebuželského dlu.

Tém pásma VIII. má tam sklon 12' ku JJZ. Po pravé stran dlu

jest sklon tém^ pásma VIII. 25' ku JJZ. Sklon tento stanoven z troj-

úhelníka: Lom ve Strážnickém dlu, Mlenská cesta pod Novým
Kokoínem, strá proti Štampachské rokli pi cest do Vysoké, jímž

písluší výšky: 236 m, 246*24 m, 227*4 m n. m. Již jsme vytkli, že

následkem Kokoínské dislokace jest pásmo VIII. po levé stran

Kokoínského dlu u Štampachu as o 13 m výše vrženo než-li na

pravé stran. Ponvadž jest však sklon na pravé stran u pásma VIII.

vtší (25' ku JJZ.) než-li na levé stran (12' ku JJZ.), zmenšuje se

tento rozdíl vržení ím dále ku Kokoínu, to jest ím dále ku SSV.,

takže mezi Zavadilkou a Kokoínem ani 4 m nedosahuje. (Obr. 53.

Vyšší.) — Výminen shledáváme, že hrubší zrnka kemenná, nazna-

ující nám v pískovci vrstevnatos, mají nkde sklon jiný. Tak ku p.
v pravé stráni dlu u Štampachu má hloubji pískovec kvádrový pásma

VIII. sklon 4°17' k JJZ., akoliv nad ním slepencová vrstva v nej-

vyšší poloze pásma VIII. má pravidelný sklon. Akoliv se vrstvy

pásma VIII. usazovaly na dn moském vodorovn, pece se mohlo

státi, že moe bouí rozkácené na nkterém míst písek na dn mo-
ském usazený odtrhlo a na takovém míst usazovaly se pak vrstvy

s tímž sklonem, jaký sklon mlo dno. Proto i po všeobecném vyzdvi-

žení zdejšího útvaru kídového vrstvy pískovce u Štampachu vtší

sklon mají (4^17') než-li všeobecn vrstvy horního pásma VIII. (25').

Sklon tém souvrství IX. d. má po levé stran dlu, jak jsme

uvedli pi popisu Repínského a Nebuželského podolí 42' až 47*5' ku

JJZ. Také po pravé stran dlu je sklon tém souvrství IX. (/. JJZ.;

velikost jeho jest však vtší; obnáší 1*'4'. Sklon ten stanoven z troj-

úhelníka: Strážnický dl, Mlenská cesta. Vysoká (jih), jehož vrcholy

mly výšku : 272 m, 322 m, 278 m n. m. Tém pásma IX. má .zde

tedy vtší sklon než-li pásmo VIII. jako po levé stran dlu, což

svou píinu má v pibývání mocnosti pásma IX. ku SSV. I v tom

se konen jeví tektonická podobnost vrstev po obou stranách dlu,
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Že sklon pásma IX. více se k západu chýlí než-li sklon vrstev

pásma VIII.

Pásmo X. pokrývající pásmo IX. jest zachováno u Nebužel

a Stem, v Bosyni a Vysoké. Valná ás jeho pokrývající druhdy

pásmo IX. jest již splavena.

edi proráží kídový útvar ve slabé žíle v levé stráni dlu JZ.

od Kaniny. Podobná žíla od JZ. k SV. smující proráží útvar kí-

dový na Kamínku, pl hm na západ od Strážnice, pi cest do Ry-

raan. Poslední edi je kulovitý a obsahuje v sob mnoho promn-
ných slín.

Velmi úrodná diluvialní hlína pokrývá útvar kídový na pláních

po obou stranách dlu. Jest navátá, barvy žluté neb ervenavé, moc-

nosti rzné. Jižn od Stem na Holém vrchu (mezi Stemy a Berán-

kovou roklí) jsou diluvialní hlíny mastné barvy hndé neb žlutohndé,

které mají mocnost 0*2 m až 0*5 w, místy až 1 m. Na jižním svahu

Holého vrchu, pl hm na J. od Stemského dvora je hlína velmi

mocná. V hliništi tamním jest odkryta do hloubky 10 m aniž by ješt

základ její byl odkryt. Tém všude lze v diluvialní hlín nalézti

cicváry. Nejvtší však - až 10 cm dlouhé — a ve velkém množství

nalézají se pi vrcholu pravé strán Kokoínského dlu v behu cesty

vedoucí od Štampachské rokle do Vysoké. Velkou mocnost má hlína

diluvialní u Vysoké u Strážnice, Na vrchu Strážnici obnáší mocnost

její 11 až 14 w. Ve Vysoké pod kostelem katolickým a v úvozu cesty

vedle Bosyn 8 m. Zde všude spoívá na kidláku pásma X. d. V Bun-

dolu jižné od Vysoké má pi silnici mocnost pes 6 w, výše Na hlav

jen 2 m. Zde pokrývá vyšší souvrství pásma IX. Mezi Zavadilkou

a Novým Kokoínem je hlína 7 m mocná. V lomu vedle Malého Ko-

koína je hlína nahoe ervená v mocnosti 1 m^ pod ní žlutá, též

v mocnosti 1 m. I zde spoívá na souvrství IX. d. Velkou mocnost

má hlína tato mezi Kaninou a Nebužely, menší mezi Nebužely, Stemy

a Štampachem, kde na pásmu IX. spoívá. Též mezi Bezovém, Vy-

strkovem a Jeníchovem žloutka je rozšíena.

Z alluvialních výtvor dlužno se zmíniti pedevším o mocném

písku, jenž pokrývá ve vtší mocnosti dno Kokoínského i poboných

jeho dl a roklí neb úpatí strání. Sem patí též mocná erná ornice

„ernava" pokrývající vrstvy pásma IX. mezi Vystrkovem a Jenícho-

vem, k jejímuž utvoení pisply též sliníte pdy splavené z pásma X.

západn od Jeníchova. Konené sem patí nejnovjší zjevy geologické

„prasky" a „žravý písek". Z písitých slín pásma IX. tvoí se v-
tráním pda slinitá, písitohlinitá, která není tak úrodná jako dílu-
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vialní hlína (ervenka). Obyvatelstvo jmenuje ji prašJca, ponvadž

jest sypká a vtrem snadno se odpráší. Takové prášky jsou ku p.

u Lhotky na Kozlovci a Bezov. Také pdy ist písité snadno se

vtrem odvanou a ty jmenují ve Lhotce žravým piskem. ^)

2. Petrografie.

Horniny pásma IX. v Kokoínském dlu mezi Lhotkou a Koko-

ínem jsou celkem podobné onm v epínském, Jeníchovském a Ne-

buželském dlu. Vyskytují se zde slepence, rozmanitého druhu pís-

kovce, písité sliny, kemité a písité vápence. Ponvadž horniny ty

již díve jsme popsali, pojednáme o nich jen zkrátka, hledíce pi tom

k jich rozšíení v jednotlivých souvrstvích a pouze o písitém vá-

penci souvrství d obšírnji se zmíníme, ponvadž to hornina, která

se v pedcházejících krajinách našeho okolí ješt nevyskytovala.

Slepence vyskytují se i zde v souvrství h. Ona slepencová vrstva

v nejvyšší poloze souvrství h v Nebuželské rokli, není zde vždycky

jako slepenec vyvinuta. Má menší, ale pece velmi hrubá zrna kemenná
a proto ji obyejn hrubozrnným pískovcem neb velmi hrubozrnným

pískovcem jmenujeme. V Koiin pod Kaninou též uprosted sou-

vrství h vystupuje vrstva slepence IX h3. v mocnosti 20 cm.

Kvádrové pískovce hrubo^rnné a velmi hrubozrnné jsou více roz-

šíeny než-li to bylo u Nebužel a epína a to ve vyšší, ba dále ku

Kokoínu i v nižší poloze souvrství b. Limonitové soustedn slupko-

vité concrece, které jsme popsali pi Nebuželském podolí, vyskytují

se hojn v horní ásti souvrství b (1X3. až 1X7.) v lomu Bosyského
dlu i pod lomem a v téže ásti souvrství b v Mlenské cest u Ko-

koína.

Kvádrový pískovec drobnogrnný hlavn v nižší poloze souvrství b

jest rozšíen.

Kvádrový pískovec bryosoický., jenž tvoí spodní ást souvrství tZ,

jest v Mlenské cest mezi Zavadilkou a Kokoínem hrubozrnný,

v erstvém lomu blavý, vtráním však žloutne a zrezaví. Kemenná
zrna mají barvu obyejn šedobílou, zídka ervenavou. Tmelu vá-

pencového má málo. Týž je blavý a má mikroskopický glaukonit.

Má hojn úlomk lasturek, zejména Exogyr, též hojn Bryozoí, ze-

*) U Chocn íká se vtrem navanutému písku „vátý písek", u Lounek
blíž Roudnice „plachý písek". Aby se pohyblivost tohoto písku zmenšila, pidá-
vají k písku plachému v Lounkách zvtralý slin. Tím stane se písek vazí a zá-

rove úrodnjší.
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jména Biflustru Pražaki. Obsahuje hnízda písitého vápence bílého,

zvící pst až hlavy. Týž jest pln úlomk skoápek, zvlášt po Exo-

gyrách conicách a jiných drobných zkamenlinách. Písku kemitého

drobného jest tolik co vápence. Vtráním mikroskopického glaukonitu

stává se vápenec žlutým, pozdji rezavým. Je-li vystaven vápenec

dešti, vylouží se z nho vápnitá souást a zbude po nm jen rezavý

písek. Podle toho dlužno rezavé písky na povrchu v tomto horizontu

se vyskytující posuzovati.

Sliníte pnskovce jemnozrnné neb hrubozrnné rozšíeny jsou hlavn

v souvrství «, v souvrství c a u Bosyné též v souvrství d. Jsou šedé

neb žluté, drobivé neb pevné, deskovité.

Písité sliny barvy šedé po zvtrání zažloutlé s glaukonitem

a zídka s šupinkou muscovitu rozšíeny jsou hojn v okolí Lhotky,

mén v okolí Kokoína, kdež vtší díl jejich v pískovce pechází.

V okolí Lhotky a Štampachu jsou též v dolní ásti souvrství &, u Ko-

koína na míst nich jsou pískovce. V souvrství c jsou v okolí Lhotky

a Stem písité sliny hojn zastoupeny, ím dále však ku Kokoínu
a Kanin, tím jsou idí. Písité sliny stídají se zvlášt v souvrství a

s kemitým vápencem.

Kemitý vápenec provází obyejn písité sliny souvrství abc

V okolí Lhotky a Štampachu. ím více mizí písité sliny do krajiny

kokoínské, tím více mizí v nich též kemité vápence a ty, co zbylyi

stávají se písitjší a písitjší.

Písitý vápenec hryosoichý ve vyšší ásti souvrství d jest pro

nejvyšší ást pásma IX. význaný.

V Kanin má deskovitý vápenec z vrstev IX. d. 2. je-li erstvý

barvu blavou. Vtráním stává se zažloutlým a rozpadává-li se, zre-

zaví. Pi tom se vápnitá hmota jeho odplavuje a zbývá po nm ko-

nen rezavý kemitý písek, takže se zdá na prvý pohled jako by

byl vtráním pískovce a ne vápence povstal. Má plno drobných úlomk
po vápencových bílých skoápkách drobných mkkýš a dosti zacho-

valých drobounkých zkamenlin z vápence. Na opršelých plochách

nalezneme nkdy vtévky Bryozoí. Již pouhým okem lze ve vápenci

zjistiti dosti šedých zrnek kemenných, celkem bývají však obyejn
vápencem dkladn obalena. Na opršelých však plochách vynívají

zetelnji zrnka kemenná barvy šedé, zažloutlé, naervenalé, zele-

navé aneb tmavé do erná. Zrnka velikosti máku jeví se tu dosti

mnoho a jen zídka nkteré zrno dosahuje velikosti hrachu. Opršelý

vápenec snadno bychom urili spíše jako vápnitý pískovec, však

nalézáme ve vápenci tom pechody v pískovec. Nkdy pibývá
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ve vápenci písku víc a více a mní se ve vápnitý písJwvec jako

byl u Nebužel. V tom pípad jsou zrna kemenná tak blízko

sebe, že se tém dotýkají a tmelem jejich jest bílý vápenec oby-

ejn co hmota zkamenlin. Jindy zase je vápenec na pohled zcela

istý, zrnko kemenné jest vzácné. Štpné plochy klencového vápence

všude se v nm lesknou. Ukázalo se však, že i ty vápence, které se

zdají býti kemene prosty, chovají kemen mikroskopický spolu se

zrnky glaukonitu.

Vápenec kaninský z vrstev lK.d2. jeví se mikroskopicky takto

:

Vápenec jeho jest irý v nepravidelných zi-nech, rozdlený puklinami

nepravidelnými v menší dílce a v tch jeví se rýhování rovnobžné

se štípatelností klencovou. Touž vlastnost má i vápenec vyplující

buky Bryozoí. Mezi tímto vápencem je mnohem jemnjší vápenec,

nashromáždný v podob bílého prášku, který velice zvtšen jeví se

též co iré nepravidelné prezy vápence. Obojí vápenec je hmotou

zkamenlin, jak jsme již díve uvedli. Prezy foraminifer z vápence

zídka se objevují. U velikém množství však se objevují prezy
Bryozoí. V jednom výbrusu shledány pekrásné tvary Truncafuly

tenuis svými pínými okrouhlými prezy vtévek, zvlášt jsou-li

ve spojení s podélným prezem podlouhlého postranního vroubku.

Jejich stny jsou z tmavšího hustšího vápence složeny, buky irým
vápencem vyplnny. — etné jsou ojedinlé prezy kemene v po-

dob nepravidelných mnohoúhelník, zídka v okrouhlých prezech.

Vynikají pestrobarevnou cirkulární polarisací. Jsou ve vápenci uza-

veny. Místy objevují se chomáky kemenných prez, mezi nimiž

se objevuje též vápenec co tmel. Prezy kemene jsou iré s hoj-

nými puklinami, asto práškem jemným vyplnné. Nkdy jsou celé

prezy zaprášené neb jemnými jehlicovitými mikrolithy vyplnné. —
istý," co tráva zelený glauhomt v nepravidelných prezech jest idší,

však prezy glaukonitu, jehož vtrání pokroilo jest hojný. Mén
zvtralé jsou žlutozelené, více zvtralé jsou žluté a zbarvují do žlutá

i své okolí, nejvíce zvtralé jsou rezavé a rovnž tak zbarveno jest

i okolí. Tím je vysvtleno, pro vápenec ten ím více vtrá, tím více

žloutne až konen zrezaví.

Podobný vápenci kaninskému jest vápenec z polohy IX d2

v Mlenské cest mezi Zavadilkou a Malým Kokoínem (jenže obsa-

huje nahoe bílá hnízda vápnitého pískovce). Témuž vápenci jsou

podobná hnízda zvící pst až hlavy s etnými exogyrami z polohy

IX dl. na uvedeném míst Mlenské cesty. U Kokoína objevují se

deskovité vápence písité i v souvrství IX. c. Tak v Mlenské cest

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Pásmo IX. kidovélio útvaru v okolí Ripu. 9

V IX. c. 9, 10, 11. Jsou blavé, obsahují Vs šedých kemenných
zrnek a ^/^ bílého vápence. Podle rezavého povrchu soudíme, že má
dosti mikroskopického glaukonitu. Podobné jsou v lomu u Malého

Kokoílna.

3. Stratigraíie a palaeontologíe.

Sledováním pásma IX. z okolí Roudnice pes Mlnicko až ku

Kokoínu a Kanin, zjistíme, kterým vrstvám v okolí Kokoína a Ka-

niny jsou aequivalentní vrstvy pásma IX. u Roudnice, což pro geo-

logické pomry eského útvaru kídového jest dležito. Teba, abychom

zase prozkoumali naped základ a patro pásma IX. a pak teprve pi-

kroili k pásmu ÍX.

O základu pásma IX.

Základem pásma IX. jest pásmo VIIL Pi popisu pásma tohoto

v okolí Ripu sledovali jsme pásmo VIII. až do Hledsebí, pod Vy-

strkov (pásmo VIII. str. 29., obr. 35.). V Hledsebí zaujímá pásmo

VIIL výšku nadmoskou od 202-8 m až po 226 m. (Obr. 52.) Má
tedy mocnost 23'2 m. Z té pipadá na horní ást jeho v podob
kvádrového pískovce vystupující 17 m. V lesnaté stráni od Vystrkova

ku Lhotce vystupují kvádrovce pásma VIIL píke z povrchu a za-

bíhají do Jírova dlu (obr. 52.) a teprve pl hn jižné od Steni

ztrácí se pod dnem téhož dlu. Z Jírova dlu zabíhá pásmo VIIL

se svými kvádrovci i do Beránkovy rokle mezi Bezovém a Holým

vrchem a v polovici její ztrácí se pod dnem dlu. V profilu od ústí

Beránkovy rokle (do Jírova dlu) pes Stemy na Stemský vrch

jeví se pásmo VIIL takto:

Stemský vrch severn od Stem pi pšin do Nebužel 29G m n. m.

>^" I d. Slinitý vápenec, pevný, desko vitý, bílý, zvonivý „kidlák" 6j

2 J c. Slinité vápence modré stídají se s rozpadlými vápnitými sliny . \ i S

Si i. Vápnité sliny, mkké, mastné, modravé, vodu nadržující . .

/15J5^
p ' a. Vápnitý slin glaukonitický j j

I
d. Velmi slinité pískovce šedé a žluté ve strouze u cesty po východní v

^ . I stran knížecího dvora I

^
I

e. Vrstvy písitých slinu a shnitých pískovc a kem. vápenc ve I

o ) stední ásti obce Stem ( .„.„

S ) h. Stopy pískovc v dolní ásti Stem í

g I

a. Písité sliny s vrstvami kemitého vápence, jenž se na povrchu I

j
v koule oddluje. Od jižního konce Stem až ku pásmu VIII. i

I v Jírovém dlu J

_ ™. 225-8
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10 XLIII. enk Zahálka:

6. Pískovec kvádrový, drobnozrnný, v nejvyšší poloze hrubozrnný, \

šedý neb zažloutlý, s povrchem voštinovitým 12-4
j

Slepencová vrstva snadno vypadávající, proto dle ní rýha . . , . 0*7 1
j^

Pískovec kvádrový, dosti jemný, zažloutlý, s povrchem voštino- i^
vitým 4'Ojiffl

Pískovec kvádrový, velmi jemný, šedý neb žlutavý 3'0
^^

Pískovec kvádrový, slinitý, jemný, šedý . ro
Velmi slinité, jemné pískovce s velmi kemitým vápencem .... 4-0

Cesta pi ústí Beránkovy rokle do Jírova dlu SV. od Lhotky . . 200-7 m n, m.

Pásmo VIII. odkryto je zde skoro v celé své mocnosti Pásmo

základní, VIL, které bychom poznali dle etných Rhynchonell, jest již

pod dnem dlu pi ústí Beránkovy rokle. Nápadná jest v Jírovém

dlu a Beránkov rokli vrstva slepencová 0*7 m mocnosti, která

snadno vtrá, takže vypadáváním hmoty její tvoí se ve stnách pí-

skovcových široká rýha. Valounky slepence jsou z kemene, velikosti
;

hrachu až lískového oíšku i vtší a stmeleny jsou pískem. Také nej-

vyšší ást kvádrovce zakonuje se s hrubými zrny kemene, jako jsme

to vidli v epínském dlu. Porovnáme-li pásmo VIII. u Lhotky

s oným pod Vystrkovem nad Hlesebí, shledáváme, že se staly mnohé

pískovce kvádrovými, které u Hleseb ješt kvádrovými nebyly, vrstvy

pásma VIII. staly se v nkteré poloze hrubší a pibylo na mocnosti

pásma. Po pravé stran Kokoínského dlu od Hledsebí ku Lhotce

má pásmo podobné vlastnosti co na stráni levé, nevystupuje však

z povrchu ješt tak píke, až teprve za Lhotkou.

Z Jírova dlu pechází nyní kvádrovec pásma VIII. do Koko-

ínského dlu a tvoí píkré stny pod Kozlovcem (Obr. 52,). Zde

se jeví severn od Lhotky tento prez:

Kozlovec. 231 m n. m.

Pásma IX. Souv, a. Písité sliny s kemitým vápencem ve vrcholu stny . 49 m

4. Kvádrový pískovec s chudým tmelem, drobivý, šedý neb za- * \

žloutly s povrchem voštinovitým. V nejvyšší poloze hrubozrnný 12-4lj-5

3. Pískovec hrubozrnný, místy v slepenec pecházející O 7|t- | g

2. Kvádrový pískovec s chudým tmelem, drobivý, šedý neb za-
I

"^
''t^

žloutly s povrchem voštinovitým 4 8/ 1^

Ph
1. Splaveným s hora pískem zakryté vrstvy pásma VIII. (podle i

Jírova dlu as 7°2) )

_ . ^ _ 201 —_—_ .
———

Pásma VII. svrchní ást ukrytá splaveným pískem shora 4-0 m

Dno dlu pod Kozlovcem, severn od Lhotky 197 m n. m.

Od Lhotky táhnou se stny a pilíe kvádrového pískovce pásma

VIII. nepetržit celým dlem (Obr. 52.) i po pravé stran. U silnice

Mlnické, která je v kvádrovcích tch vysekána po obou stranách

dlu, sahá pískovec již až k samému dnu dlu. Zde zabíhá též do
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Pásmo IX. kidového útvaru v okolí ipu. XI

ty roklí, západní strán rozrývající, z nichž nejvtší jest Bundol,

mezi Komárskem a Podskaleckým vrchem. Severozápadn od Steni

vniká z levé strany do Kokoínského dlu Kravský dl. Od jeho

ústí vede cesta do Stem. Pi této cest má pásmo VIII. následující

polohu

:

Stemský vrch severn od Stem pi pšin do Nebužel. 296 in n. ra.

y ( <i- Slinitý vápenec deskovitý, zvonivý, bílý, „kidlák" \

c. Slinité vápence modré stídají se s rozpadlými vápnitými sliny .... I ^
|n &. Vápnité sliny mkké, modravé, vodu nadržující, na povrchu v jíl ma- L^
4°

I

stný rozpadlé i
'-^

P4 v a. Glaukonitický vápnitý slin s hrubšími zrnky kemene )

_— . ^ __—_ —_ 280 — ^ ^

r cl. Pískovec velmi slinitý, šedý a žlutý Rhynchonellový 2'17

><
I

Žlutá diluvialní hlína zakrývá vrstvy ve výši . 9*76
'"'

I
c. Žluté a šedé slinité pískovce pod diluvialní blinou ..... 1-08

|< Vrstvy kryté žlutou diluvialní blinou ~ 7 59

jg b. Rozdrobený žlutý pískovec na povrchu 7-59

^ la. Šedé, velmi slinité pískovce jemné, deskovité, stídají se s velmi
I pevnými a velmi kemitými vápenci 20-0').

3
I'
Kvádrový pískovec s chudým tmelem, šedý neb zažloutlý v borovém ) g

I I
lese 17-34Í^

.^ 4. Kvádrový pískovec pokryt alluvialním písitým náplavem 5*42 j §3

Dno dlu pi levém behu Kokoínského potoka, 400 m na JZ. od

Štampachu 209 m n. m.

V okolí Štampachu, kam nyní picházíme, sahají pískovce po

obou stranách až ke dnu dlu, nejspodnjší ást pásma YIII. není tu

více pístupna. Tak tomu jest i na dále. Za Štampachem vniká z levé

strany do dlu našeho lesnatý, píjemný Štampachský dl. Ten po-

íná na západní stran Nebužel a pijímá pod Vranovem Vránovou

rokel. Kvádrovec pásma VIII. vniká do dlu Štampachského, ale ná-

sledkem vtšího sklonu dna, ztrácí se pod dnem dlu již v polovici

mezi Kokoínským dlem a ústím Vránové rokle. Proti ústí Štam-

pachského dlu jde pravou strání Kokoínského dlu cesta vozová do

Vysoké. Zde jeví se tento proíil (Obr. 53., 54.):

Zatáka cesty do Vysoké. 254-9 m

Diluvium. Žlutá hlína „ervenka" s cicváry až 10 cm dlouhými . . . . . . 2 m

-o
I
Pískovec žlutý, mén šedý, dosti jemný, kehký, s chudým, slinitým "j

.

I

tmelem na povrchu. Holé lavice jeho vystupují místy píke z po- I

^ I vrchu. Ve vtších kvádrech vystupuje dále k severu 7-0

1

~ Slinité pískovce deskovité, šedé, kehké, stídají se s pevnými lavi-

cemi velmi kemitého vápence, který mívá na povrchu mocnost

pil 10 až 20 cm 18-5

: _ 227-4 -— — —
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12 XIIII. enk Zahálka:

5. Kvádrový pískovec žlutavý, kehí, bez hrubých zrn 2*2

4. Kvádrový pískovec žlutavý neb šedý tu a tam s hrubším zrnem
kemene 0*55

3. Slepenec žlutavý neb^^šedý, snadno se vydrobující . 0*2
(^_

I i 2. Kvádrový pískovec žlutavý neb šedý tvoí nejdolejší vynívající

^^ holé skály v Kokoínském dlu u Štampachu . . . .^ 11-45

P4
I

1. Hlubší vrstva kvádrovce^zakrytá písitým náplavem, v Štampachu
I pístupná . 1*0

Most pes mlýnskou strouhu proti Stampachskému dlu. 212 m n. m.

Malebné skály kvádrovce pásma VIII. tvoí nyní píkré stny

nade dnem dlu po obou stranách jeho. Píslušné profily pásma VIII.

v Nebuželském dlu podali jsme pi popisu pásma IX. Nebuželského

dlu poukázavše též na jeho zde rozšíení. Za Kroužeckým, nkolik

krok na sever za samotou Podskaleckým jest vidti ve kvádrovci

pod Vosticí ve výši 3'5 m nad cestou vrstvu plnou Exogyr conic

zvlášt i v pilehlé skužni.

U Nového mlýna vniká po pravé stran do Kokoínského dlu
Bosyský dl, Kvádrovec našeho pásma tvoí zde píkrou stnu nad

hladinou Tn (Obr. 55.) a v ní vysekán též Krvomlýn. Poloha pí-

skovce jest tato:

Pásmo IX. tvoí patro pásma YIII. 235*8 m n. m
. Kvádrový pískovec hrubozrnný, šedý neb žlutavý. Nejhloubji má
zrna kemenná, velmi hrubá, as zvící lískového oíšku 5'0

! 1. Kvádrový pískovec šedý neb zažloutlý. V nejhlubší poloze jeho
' jsou hnízda aneb osamocené kusy lavic bílého kemitého pískovce.

Ve spodní ásti pískovce vysekán je hrad Krvomlýn nad Tní No-
vého mlýna • 9-8)

Hráz tn u Nového mlýna. 221 m n. m.

Tém pásma VIII. jest, jak z porovnání profil následuje, po

pravé stran nižší než po levé a píina toho byla již díve vysv-

tlena. Pi Mlení, v rokli pi cest na Nový Kokoín (obr. 56.), vy-

stupuje pásmo VIII. takto:

Pásmo IX. tvoí patro pásma VIII. 246-24 m n. m.

í 5. Pískovec rezavý na povrchu a rozpadlý '.

. . . 0-53

1

S I 4. Slepenec se zrny kemene až zvící lískového oíšku
( ^ _ I

§

^
-j 3. Kyádrový pískovec drobnozrnný, chudý tmelem, šedý a žlutý . )

' Í^
•i

I
2. Slepencová vrstva se zrny kemene až zvící lískového oíšku . 0-2 i íí

^
-\' 1. Kvádrový pískovec drobnozrnný, chudý tmelem, šedý neb žlutý . 14-8 J'^'

Kíž u Mlýna Mlení. 223 m n. m.

V protjším dlu Koiin pi cest a pšin na Kaninu (Obr.

57.), nalézáme pásmo VIII. takto:

Pásmo IX. tvoí patro pásma VIII.
'

253-5 m n. m.

^ í 2. Kvádrový pískovec drobnozrnný, šedý neb žlutý, chudý tmelem, . I

g^ ! na povrchu voštinovitý 27-01.^

I j 1. Kvádrový pískovec drobnozrnný, jako 2. v Kokoínském dlu pí- [ój

pS 4' stupný, ale v Koiin alluvialním pískem zakrytý 2-5)"^'

Cesta pi hostinci Koiin v Kokoínském dlu. 224 m n. m.
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Pásmo IX. kidovélio útvaru v okolí Ripu. 13

Základ pásma IX. jest tedy oznaen velmi charakteristickými

pískovci kvádrovými pásma VIIL, které tvoí prvý stupe ve stráni

Kokoínského dlu. Poblíž Kokoína jest však na nkterých místech

vidti, že se poíná tento kvádr uprosted zahalovati lesem, tak že

vystupuje pak kvádr pásma VIIL ve dvou stupních. Mnohem zetel-

nji oddleny jsou pak tyto dva stupn kvádrovce pásma VIIL v kra-

jinách severnjších, jako ku p. v Siteském dlu mezi Vidimí a Še-

raanovicemi. Po stránce palaeontologické jest zde pásmo VIIL velice

chdo. Zjistiti jsme mohli pouze

Limu multicostatu Gein. (z) z Kroužeckého, a

Exogyru conicu Sow. (místy vh) u Podskaleckého.

O patru pásma IX.

Patrem pásma IX. jest pásmo X, To je zachováno na nkolika

místech. Pedevším v okolí Stem. Nejvyšší ást obce leží na pásmu

X. Od obce málo zabíhá k západu, kdež pi cest (k ústí Kravského

dlu vedoucí) asi 200 m na západ od obce Stem mohl jsem konsta-

tovati nejspodnjší vrstvy pásma X. — souvrství a pi 280 m n. m.

(Viz profil od ústí Kravského dlu do Stem.) Souvrství a je zde

velmi špatn pístupné, složené z vápnitého slinu glaukonitického

s hrubými zrnky kemene a má:

Gastropod úlomky glaukonitické,

Ostreu semiplanu Sow. a

Ventriculites angustatus Rom.

Od tohoto místa dále k obci odkryty jsou vápnité sliny modravé,

mkké, mastné, na povrchu v jíl rozpadlé. Nadržují vodu. Ty náleží

souvrství b. Modravé slinité vápence stídající se s rozpadlými vápni-

tými sliny souvrství c, následují výše k obci a též jsou pístupny pi
východní stran obce nad knížecím dvorem. V tch nalezl jsem:

Ventriculites angustatus Róm.

Blíže temene Stemského vrchu pi pšin do Nebužel aneb nad

Jalovinama pístupno jest konen nejvyšší souvrství pásma X., sou-

vrství (I, kterým se v okolí ipském ukonuje již útvar kídový. Slo-

ženo jest i zde z bílých, deskovitých, slinitých vápenc zvonivých,

kidlák zvaných. Obsahuje:

Inoceraraus, zlomky (z)

Terebratula semiglobosa Sow. (vz)

Sequoia Reichenbachi Gein. sp. (vz)
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14- XLIII. enk Zahálka:

Na temeni pásma X. spoívá tu na Stemském vrchu diluvialní

hlína. Na západních, severních a jižních bocích Stemského vrchu

prozrazuje se všude pásmo X. vlhkými pdami slinitovápnitými, na

východní stran pokryto je však diluvialní hlinou. Na této stran

souvisí pásmo X. u Stem s pásmem X, u Jeníchova, jež jsme díve

již popsali.

O rozšíení pásma X. u Nebužel, jež s pásmem X. u Stem nyní

více nesouvisí, pojednali jsme pi Nebuželském dlu.

Po pravé stran dlu je pásmo X. rozšíeno mezi Rymany
u Strážnice, Chodci, Bosyní, Vysokou a Stednicí. O vyskytování se

pásma X. u Strážnice na výšin Kamínku, zmínili jsme se již v naši

práci: „Pásmo X. útvaru kídového v ok. ipu". V práci té podotkli

jsme, že i na výšin Kamínku bude se nalézati v nejhlubším míst

pásma X., souvrství a. Nyní se mi podailo souvrství a odkrýti pi
cest z Ryman do Strážnice, 450 m na východ od Eyman. Pásmo X.

má zde tuto polohu:

]«ja Kamínku. 307 m n. m.

k^" ( d. Sliuitý vápenec bílý neb namodralý, deskovitý, zvonivý

P hc. Vánnité slínv modravé

. . . . 7

.30 ^

.g a. Vápnitý slin glaukonitický, šedý až modravý, na povrchu v

Ph jíl rozpadlý
mastný
. . . . 1

L
IQ

Pásmo IX. Velmi slinitý deskovitý šedý hrubozrnný pískovec. 269 m n.. m.

V souvrství Xa. jest u Ryman:

Natica Gentii Gein. [g]

Turritella sp. [g]

Cerithium? [g]

Voluta sp. [g]

Pleurotomaria sp. [g]

Aporhais sp. (megaloptera V) [g]

Aporhais sp. (stenoptera ?) [g]

Acteon ovum Duj. [g]

Inoceramus. [v]. Úlomky misek velkých.

Ostrea semiplana Sow. [v] (vh)

Serpula gordialis Schl. [v] (h).

Podobný profil pásma X. jest po západním píkrém svahu vvchu

Strážnice. Zde však jest souvrství a zahaleno splavenými s hora sliny

pásma X. Od ústí Strážnického dlu v Zimoský dul vzhru na vrch

Strážnici nalézáme tento profil:
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Pásmo IX. kídového útvurii v okolí ípu. X5

Vrchol Strážnice (vrchu). 324 m n. m

Diluvium. Žlutá hlína „ervenka" 14 m
310 —— — : .^ _

t-< ( d. Slinitý vápenec bílý, pevným deskovitý, zvonivý • . 6

1 1 br. Vápnité sliny modravé 31

s2 i a. Glaukonitický vápnitý slin nepístupný 1

— . 272 _
£5 [

d. Pískovec velmi slinitý, hrubozrnný, šedý nejvýše
] g

1 1 hc. Vrstvy nepístupné . . i,^

1^ ( a. Písité sliny šedé nad lomem •
. .

j"^

236

g I

3. Kvádrový pískovec šedý neb zažloutlý, drobnozrnný, místy s hrubším "I

M
I

zrnkem kemene. V nejhoejší poloze jasn žlutý (v lomu a pod lo- >

o I
niem) . . . .

j

S
I

2. Pískovce šedé, jemnozrné

f^ (
1. Nepístupné vrstvy • . . .

SnjÍ Hrubozrné písité sliny šedé
»->^w. -• . ,- v ,. v, , , , ,, , / ásten pístupné
i2 «

i
riscite sliny sede v pkných tabulích

i{

Nepístupné vrstvy. Stopy po kemitém vápenci. Vrstvy zahaleny jsou

splaveným s hry pískem alluvialním.

Ústí Strážnického dlu v Zimoském dlu. 191 m n. ni.

V X. 6c nalézá se:

Terebratula semiglobosa Sow.

Ventriculites radiatiis Mant.

Mezi vrchem Strážnicí, Vysokou, Stednicemi a Chodci je pásmo

X. mocnou diluvialní blinou pokryto, rovnž od Vysoké na východ a

k Bosyni. Tu a tam na svazích strání aneb v úvozech cest vrstvy

jeho jsou odkryty. Tak východn od obce Strážnice v cest do Vy-

soké odkryto souvrství Xd. V obci Stednici souvrství Xic, kde ob-

sahuje:

Ventriculites angustatus Rom.

Na východ od Stednic a jižn od Vysoké pi Mlnické silnici,

nkolik krok na západ od váhy (na cukrovku), nalezl jsem v ornici

význané úlomky glaukonitických zkamenlin souvrství X«, ve výši

asi 278 m n. m. Obec Vysoká založena jest tém ve všech vrstvách

pásma X, Zvlášt pístupno je souvrství Xd pod samým kostelem

katolickým. Pásmo X. má zde tuto polohu v profilu podle silnice

z Bundolu až ku kostelu katolickému:

Vysoká. Kostel katolický 318 m n. m.

Diluvium. Žlutá hlína „ervenka" ; 8 mi

_ 30.5 —

—
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16 XLIII. enk Zahálka:

w^ i d. Slinit}^ vájsenec bílý, deskovitý, zvonivý „kidlák"
oj , ( Vápnité sliny modravé^ vodu nadržující, na povrchu v blavý neb I g

^'

I
modravý jíl rozpadlé

j !::j

Ph i o. Podle zkamenlin stopj^ glaukonitického vápnitého slinu

>g j' -2. Pískovec slinitý, šedý, deskovitý

V I chonellový; (u váhy) v behu sil

; na povrchu žlutý až rezavý ; rhyn-

silnice

27C _—
^'i

!• Pískovec slinitý, šedý, po zvtrání žlutý až^^rezavý, dosti hrubozrný;

G rhynchonellový
;
pokryt diluvialnou blinou žlutou 2 m mocnou; v zá-

tÁ ezu silnice na návrší zvaném „Stránský" aneb „Na hlav" mezi vá-

p^ i hon a Bundolem vychází na povrch j—_ ^ . as 272 —
Hlubší vrstvy jmsma IX. zakrývá diluvialní hlína žlutá ,,ervenka" s ci-

cváry. Silnice na svahu do Bundolu zaezává se nahoe 2 m, hloubš 4 m a

v Bundolu 6 m hluboko do hlínv této.

Nejhlubší bod silnice na dn Bundolu 240 m n. m.

Také na severních stráních této vysoiny, zejména v 8 m hlu-

bokém úvozu cesty, která odbouje od silnice na sever pi západním

okraji Bosyn, jest pístupno pod diluvialní hlinou souvrství Xfž a

pod ním i X6c. Zkamenliny jsou tu vzácné. Jest samozejmé, že

obce Strážnice, Stechnice, Vysoká, Bosyn, Chodec, tak blízko vedle

sebe v kruhu sousedící, založeny tu jsou k vli souvrstvím X&c, jež

vodu hojn nadržuje.

Omezivše si pásmo IX. jeho základem i patrem, mžeme nyní

pistoupiti k jednotlivým souvrstvím jeho.

O souvrstvích pásma IX.

Ve lánku našem o pásmu IX. Nebuželského podolí, ukázali

jsme, jak se dá pásmo IX. rozdliti na tyi souvi^ství «, &, c, d, která

se od sebe petrograíicky velice liší. Pi ústí epínského dlu shle-

dali jsme však menší rozdíly mezi jednotlivými souvrstvími. Tak jest

tomu i v okolí Lhotky. Sledujeme-li prezy pásma IX. ku p. ze

Lhotky do Stem, podle Jírova dlu, shledáváme podobný profil, jaký

jsme vidli pi cest a silnici z Debí do Jeníkova. (epínské po-

dolí str. 19. Obr. 4., 7.) ím dále však pokraujeme ku Nebuželskému

dlu, tím více se souvrství ta od sebe petrograficky liší. Jsou to ze-

jména souvrství h a d, která se stávají ím dále ku Kokoínu hrubo-

zrnjší a tím vznikají ostejší rozdíly mezi jednotlivými souvrstvími.

Pojednejme o každém souvrství zvlášt:

Souvrství a bylo složeno ve Vystrkov^) nad Hleseby ze šedých

') Pásmo IX. str. U. Obr. 35. Vedle díve uvedených zkamenlin pipo-

juji ješté Nautilus suhlaevigatua Orb.
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Pásmo IX. kídového útvaru v okolí ípu. 17

písitých slín, které se stídaly s pevnými lavicemi modravého, pi
povrchu šedého kemitého vápence. V tom stavu trvá souvrství a

i v okolí Lhotky. O tom se pesvdíme na stráni Kozlovci nad

Lhotkou (viz píslušné profily v textu) aneb na poátku Jírova dlu
jižn pod Stemy. Zkamenliny od Lhotky ze souvrství a uvedli jsme

již (Pásmo IX. str. 11.). U Stem nalezl jsem pouze Rhynchonellu

plicatilis Sow. (z). Souvrství a má v okolí Lhotky mocnost asi 10 m
(Obr. 52.) Pi cest ze Štampachu do Stem (po levé stráni), tak jako

pi cest od ústí Štampachské rokle do Vysoké (v pravé stráni Obr.

54.) iní sice vrstvy a nad pásmem VIIL ješt dojem deskovitých

písitých slín jako u Lhotky, jsou však písitjší^ proež je nazý-

váme slinitými pískovci. Však i lavice kemitých vápenc jsou v nich

písitjší a tušíme v nich pechod v pískovce. Zrovna tak popsáno

bylo souvrství a v Nebuželském dlu (viz tam). Ješt dále na sever

u Nového mlýna pístupno je pkn souvrství a v Bosyském dlu
pi cest do Bosyné. (Obr. 55.) Nejhlubší vrstvy iní tu dojem písi-

tých slín neb slinitých pískovc deskovitých, vyšší vrstvy tvoí však

slinité žlutavé pískovce v mocných stolicích, kvádrovcm podobných

a tu a tam zíme v nich ješt laviku pevnou velmi písitého vá-

pence barvy šedé. Zkamenliny odtud uvedli jsme již. (Pásmo IX.

str. 12.), Mocnosti souvrství a od Lhotky ku Novému mlýnu pibývá,

tak že zde as 14 m dosahuje. (Obr. 52.) Jelikož jest složeno souvrství

h u Nového mlýna z kvádrových pískovc a souvrství a ve styku se

souvrstvím h rovnž podobný má ráz, je pirozeno, že tu tžko vésti

hranici mezi obma souvrstvími zcela pesn. V Mlenské cest pod

Novým Kokoínem (Obr. 56.) má souvrství a vespod velmi písitý

slin s velmi kemitým vápencem, výše slinité pískovce jemnozrné

s lavicemi pevnjšího hrubšího pískovce. V písitém slinu vyskytuje

se Rhynchonella plicatilis Sow. (z). V Koiin pod Kaniuou (Obr.

57.) jest již i spodní ást souvrství a v pískovec promnna, který

se kvádrovému podobá. Vyšší však vrstvy ze slinitých pískovc jemno-

zrných neb hrubozrných se skládají a ve kvádrech nevystupují. Jest

však možné, že jsme nkterou nejvyšší kvádrovou lavici pískovcovou,

která by ješt souvrství a náležeti mla, zaadili ku souvrství h.

Všecky vrstvy pískovcové mezi pásmem VIIL a souvrstvím IXž>, jež

jsme k souvrství a zaadili, jsou tu na povrchy velmi sypké, místy

v písek rozpadlé a velmi žluté. Takovou zvlášt žlutou barvu vídával

jsem asto u pískovc, které byly na pechodu z písitého slinu do

pískovce, zejména kvádrového, u jednoho a téhož horizontu. Souvrství

a, mezi dvma stupni kvádrových pískovc ležící, snadno vtrá, dává

'1 f . malheniaticko-pírodov-dccká, 1895. 2
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dobré a hluboké pdy, proež se v nm stromy lesní velmi dobe za-

koeují. Tu vlastnost podržuje v celém stedním oddílu Kokorín-

ského dlu.

Souvrství a zmnilo se tedy od L hotky ku Kokoínu velice

Písité sliny jeho barvy šedé s kemitými vápenci modravými pibí-

rají ím dále ku Kokoínu tím více písku kemitého a ztrácí složiva

slinitého, až se zmní ve žlutavé slinité pískovce, aneb v mocné sto-

lice pískovc s chudým tmelem, kvádrovým pískovcm již podobných.

V písitých slínech souvrství a zídka se vyskytující zkamenliny

v podolí našem mezi Lhotkou a Kokoínem uvádíme zde peldedn:

Coprolithy.

Lima Sowerbyi Gein.

Pecten Dujardinii Rora.

Vola quinquecostata Sow. sp.

Exogyra conica Sow.

Exogyra lateralis Reuss.

Ostrea.

Rhynchonella plicatilis Sow.

Catopygus fastigatus Nov.?

Cristellaria rotulata D'Orb.

Fucoides.

Souvrství h bylo složeno u Hostinné z písitých slín (Viz Re-

pínské podolí) a sliny ty se stídaly s lavicemi kemitého vápence.

Jako ve smru k Libni tak i ve smru k Jeníchovu souvrství to stá-

valo se písitjším, tak že se horní ást jeho zmnila v kvádrový

pískovec, dolní ás ve slinité pískovce s kemitými vápenci. Na pe-

chodních místech faciových bývá pískovec na povrchu rozpadlý v pí-

sek velmi žlutý. Poslední úkaz jeví se též v krajin Lhotecké. Spodní

ás souvrství h jest tu složena ze slinitých pískovc a kemitých

vápenc, svrchní ásí jeví se na povrchu co rozdrobený žlutý pískovec.

Pískovec ten
,
jest pechodní v pískovec kvádrový. Tak to vidíme

v dolní ásti Stem, zvlášt ale pi cest ze Štampachu do Steni

(viz díve uvedený profil v textu). Dále na sever, pi cest vedoucí

od ústí Štampachské rokle do Vysoké (viz díve uvedený profil v textu

a obr. 54.), vidíme pískovce horního souvrství b vystupovati v lese

v holých mocných stolicích ponejvíce žlutých a podobají se již po-

nkud kvádrm, jsou však ješt dosti jemnozrnné. Od Kroužku po-

ato, vidíme již vystupovati svrchní ást souvrství h jako kvádrový

pískovec hrubozrnný, ba v nejvyšším vrcholu jeho velmi hrubozrnný

pískovec. Spodní ást souvrství b jest složena z pískovc drobnozrnj-
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ších, ale i ty poínají tu a tam vystupovati ve kvádrech. Tak bylo

i v Nebuželském dlu (Viz tam), kdež jsme v horní ásti poprvé

limonitové soustedn slupkovité konkrece nalezly. U Nového mlýna

jest již celé souvrství h ve kvádrový pískovec promnno (viz násle-

dující profil v textu a obr. 55.). Horní ást jeho je hrubší, dolní

drobnozrnná. V horní jsou opt etné konkrece a mnohem delší. Pi
cest od Nového mlýna do Bosyn v Bosyské rokli, má souvrství

h spolu s pilehlými souvrstvími pásma IX. tuto polohu:

Bosyii. Západní okraj pi silnici do Vysoké. 326 m n. m.

Diluvium. Žlutá hlína „ervenka" 8 m
^ 318 —— —

jxj
I

d. Slinitý vápenec bílý, deskovitý, zvonivý, „kidlák" l.>,0 s
mlh. c. Vápnité sliny modravé vodu nadržující j

"
J^^

p^ I a. Vápnitý slin glaukonitický, nepístupný 1 ]^^

_ __ 291 —

—

——

^

~ —
[

5. Pískovec slinitý na povrchu rezavý ^T \

Í'

4. Nepístupné vrstvy ^
j

3. Písitý slin šedý s pevnjší vápnitou lavikou 3-00
\'f

2. Pevná lavice velmi slinitého jiískovce ........ 0-10 í -5

I

1. Velmi slinitý pískovec s hrubými zrny kemene, šedý, dro-

{ bivý 0-40 j
. 272"2 —

^

Si

M

10. Pískovec s hrubými zrny kemene drobivý, rezavý . . . OoO "i

9. Kvádrový pískovec hrubozrný, rezavý, pevný 0'60

8. Kvádrový pískovec velmi hrubozrnný, bélavý (v erstvém
lomu) . . . • , 0-70

7. Poloha limonitových concrecí až 05 m dlouhých .... 010
6. Kvádrový pískovec týž co 8 1*00

5. Limonitová concreciová vrstva. Má vn i uvnit žlutý pí-

sek 0-20

4. Kvádrový pískovec velmi hrubozrný blavý ; má tu a tam
roztroušené malé i obrovské concrece limonitové .... 2-20

3. Kvádrový pískovec hrubozrnný šedý neb žlutý, mající ve

spod limonitové concrece 2*80

2. Kvádrový pískovec týž co 1 8'00

1. Kvádrový pískovec drobnozrný žlutavý 6-00
;

_

—

2.50-3 — -———

—

2. Pískovce slinité jemné, žlutavé, místy s pevnjší vápen-
covou lavikou šedou 12'0

1. Písitý slin šedý 2-5

— 235-8 __
j::^

i 2. Kvádrový pískovec hrubozrný, šedý neb žlutavý. Nejhloubš má \

"^ I zrna kemenná velmi hrubá až zvící lískového oíšku .... .5
j g

o ; 1. Kvádrový pískovec šedý neb zažloutlý. V nejhlubší poloze jeho (,^

|1 jsou hnízda aneb osamocené kusy lavic bílého kemitého pískovce. i^
15S I Ve spodní ásti pískovce vysekán jest hrad Krvomlýn nad Tiiní '"'

\ Nového mlýna 9'8 j

Hráz Tn Nového mlýna v Kokoínském dulu 221 m n. m.

Od Nového mlýna vévodí souvrství práv tak ve stráních Ko-

koínského didu jako pásmo VIII. Obé tvoí mocné tarazy oddlené

2*
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;

souvrstvím IX. a. V Mlenské cest pod Kokoínem (Obr. 56. a profil

Mlcenskou cestou v dalším textu) má souvrství h lirubozrnné pískovce

nejen ve svrchním ale i ve spodním oddlení, kdežto u Kaniny jest

v dolní ásti drobnozrnný (Obr. 57. a profil Koiinou v textu). Mezi

Kroužkem a Kokoínem má svrchní ást souvrství 6 místy vrstvy

velmi hrubozrnného pískovce rzné mocnosti, které nkdy tak hrubá

zrna kemene mají, že je lze za slepence považovati. Mil jsem na

mnoha místech jejich mocnost i polohu v souvrství h chtje se pe-
svditi, tvoí-li stálý horizont; shledal jsem však, že se nkteré ve

vtší vzdálenosti vytrácí a jiné v jiných polohách se objevují; stálý

horizont tedy netvoí. V Mlenské cest obsahuje vrstva 5. limoni-

tové konkrece jako u Nebužel (Viz Nebuželské podolí. Str. 3. a obr.

6. v textu).

Pro posouzení mocnosti souvrství h zárove se souvrstvím a

v krajin zdejší od jihu na sever poslouží následující pehled:

Souvrství

1

Hostinné

;

S.
Debí S.

i

Stemy
Z.

Nový
mlýn Z.

Mlení
Z.

Koiina

h 8-55 16-01 19-47*) 21-90 26-03 29-00

a 10-26 9-72 12-69*) 14-50 14-26 13-50

Souet 18-81 25-73 32-16*) 36-40 40-29 42-50

Souvrství c leží na kvádrovci IX. h a pod bryozoickými vrstvami

souvrství d. V Kepínském dlu složeno bylo souvrství c z písitých

slín stídajících se s pevnými lavicemi kemitých vápenc. Tak bylo

v erstv odkrytých vrstvách jeho v Kepín a pi silnici do Libn
(viz Éepínské podolí). Kde jsou však vrstvy c odedávna na povrchu,

tam jest z nich vápenec valné vyplaven a vrstvy podobají se více

pískovci než-li slinu. Tak bylo u Hostinné a Jeníkova (viz Éepínské

podolí). V okolí Steni jest souvrství c špatn pístupno. Tam kde by

podle jeho výšky nad souvrstvím h na povrchu zemském vystupovati

mlo, tam nalézá se mocná diluvialní hlína, která výchozy jeho po-

krývá, takže i v úvozech cest jen stopy jeho odkrýváme (viz v textu

píslušný profil od Štampachu do Stem). Práv tak pokrývá diluvialní

hlína aneb ornice souvrství toto v okolí Vysoké a Strážnice. (Obr.

52. a 53.) Teprve v Nebuželském podolí pístupno jest souvrství c

*) Pibližuá ísla.
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Úpln. SZ. od Nebužel v podob písitých slín s kemitými vápenci,

mén se slinitými pískovci, SV. od Nebužel byly písité sliny slini-

tými pískovci zastoupeny. (Viz Nebuželské podolí.) Také v Bosyské

rokli nad Novým mlýnem pístupna byla nejspodnjší ást souvrství

c v podob písitých slín (viz obr. 55. a v textu píslušný prolil,

vrstva IX. cd 3.). I zde poíná souvrství c jako v Babin u Nebužel

vrstvou 1. s hrubými zrnky kemene a pak následuje vrstva 2.

pískovcová.

Pkn jsou pístupny vrstvy c v Mlenské cest u Nového Ko-

koína, jak to naznaeno v následujícím proíilu (k tomu obr. 56.):

Mlenská cesta na návrší mezi Zavaclilkou a Malj^m Kokoínem. . 330 m n. m.

Diluvium. Žlutá hlína Srn

322

\^

d.{

Písitý vápenec bílý neb šedý, bryozoický. Obsahuje na- \

hoe bílá hnízda vápnitého pískovce
,

. . . . 2-12 I

Kvádrový vápnitý pískovec hrubozrný, bílý hrjjozoický. Vé- -''

tráním stává se rezavým a snadno se drobí. Obsahuje hnízda

zvící pst až hlavy písitého vápence bílého exogýrového . . 7"41

312-47

í^

11. Písitý vápenec bílý, exogýrový 423
10. Písitý vápenec bílý, po zvtrání rezavý, exogýrový . . . 1-05

9. Písitý vápenec šedý neb bílý, po zvtrání rezavý . . . 2-12

8. Pískovec chudý tmelem, na povrchu rezavý, hrubozrnný,
stídá se se slinitým hrubozrným šedým pískovcem . . . 2*12

7. Pískovec slinitý šedý málo pístupný 1-38

6. Pevná lavice slinitého pískovce šedého, exogýrového . . 0-21

5. Pískovec na povrchu rezavý s chudým tmelem, sypký, exo-

gýrový 1'59

4. Hrubozrný písitý slin šedý po zvtrání rezavý 1-06

3. Velmi slinitý pískovec žlutý, rozpadlý na povrchu v re-

zavý písek; stídá se s pevnými šedými po zvtrání žlu-

tými pískovci slinitý^mi exogýrovými a fukoidovými . . . 5"29

2. Velmi slinitý pískovec žlutý, na povrchu v rezavý písek

rozpadlý, stídá se s pevnými vrstvami šedého slinitého

pískovce 3-lS

1. Velmi písitý slin šedý s lavicemi šedého kemitého vá-

pence 3*71

286-53

6. Pískovec na povrchu rezavý O- 5a
5. Kvádrový pískovec velmi hrubozrný, na povrchu rezavý

s limonitovými concrecemi zvlášt vespod 2*0

4. Kvádrový pískovec velmi hrubozrný žlutý 1*0

3. Kvádrový pískovec hrubozrnný, žlutý neb rezavý, sypký 16-0

2. Kvádrový pískovec velmi hrubozrný, žlutý neb rezavý . . 2*5

1. Kvádrový pískovec hrubozrný chudý tmelem žlutý neb re-

zavý 4-0 ;

260-5

2. Pískovce slinité drobivé žluté jemnozrné s lavikami pev- \ ^
njšího pískovce slinitého, hrubšího, šedého 7*39 [<?'

1. Velmi písitý slin šedý s lavicemi šedého velmi kemi- í^
tého vápence pevného 6-87

J

246-24 —
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( 5. Pískovec na povrchu rezavý a rozpadlý 0*53

S I 4. Slepenec se zrny kemene zvící až lískového oíšku \ „.„.

^l 3. Kvádrový pískovec drohnozrný, tmelem chudý, šedý a žlutý . f

•i
I

2. Slepencová vrstva se zrny kemene zvící až lískového oíšku . . 0*20
'^

4, 1. Kvádrový pískovec drohnozrný, tmelem chudý, šedý neb žlutý 14-80

Kíž u mlýna Mlení v Kokoínském dlu. 223 m n. m.

Souvrství c u Kokoína jest zde dosti podobno onomu v Nebu-

želském podolí, jest však písitjší. V nejvyšší poloze má souvrství

to písité vápence bílé, z kterých se mže vápno páliti. Tento vápe-

nec má též Bryozoi a podobá se velice bryozoickému vápenci v sou-

vrství d zde i u Kaniny. V souvrství c jest nápadná

Exogyra conica Sow.,

která se objevuje v nkterých vrstvách u velikém množství v cho-

máích, zejména ve vrstvách 3, 5, 6, 10 a 11. Zídka objevuje se táž

zkamenlina ve vrstv 4. Mimo to nalézá se ve vrstv 3. hojn Fa-

Jcoid a OscuUponi pleheia Nov., ve vrstv 9.

:

, ^ ^_ Lima raulticostata Gein.
a ve vrstv 10.: ^, , ,, ^^ .^^ ^

Khynchonella plicatilis Sow.

Nedaleko odtud na východ jest vápencový lom u Malého Koko-

ína. Poznáváme ve vápencích tchto vrst\7 IX. c 9, 10 a 11. z Mlen-

ského proíilu. Lom ten nalézá se pi SZ. okraji Malého Kokoína a

byl r. 1894 odkryt takto:

Vrchol lomu. 320 m n. m.

Ornice hndá z ervenky povstalá 0*3 ?)t

,,-1 • (ervenka 1-0 I .

Diluvium
-I

v, , - „ . ,, \ •> m
jzlutnice 1'0

I

, 317-7

^ . vv.
I

3. Rozdrobený, vespod ve vtších kusech zachovalv pís- "I

xsejvyssi po-
1 ^j^^ vápenec šedý "... l-ol ,

ít TX I

'^' Deskovitý písitý vápenec šedý • . 2-o(
'^

"'

VI VI ^ .
c.

I j^ Stolice šedého a bílého písitého vápence 2-0)

Dno lomu. 312-7 m n. m.

Vrstva 2. v tomto lomu obsahuje vedle stop po Bryozoích:

Lima multicostata Gein. (h)

Exogyra conica Sow. (h)

Fucoidy (h).

Podobné složení v souvrství c nalézáme v lese pi cesté západn

od Kaniny (Viz profil Koiinou v textu a Obr. 57.), jenže nejsou tak

všecky vrstvy pístupny jako u Kokoína v Mlenské cest. Postup

vrstev nalézá se v profilu piloženém ku souvrství d. Ve vrstv 1?

2. 3 nalézá se:

Exogyra conica Sow. (vh).
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Pásmo IX. kidového útvaru v okolí ipii. 23

Mimo to Ijyla ve vrstv 7.

:

Area subglabra Orb.
Píinou toho, že nepoítám nejvyšší ást vrstev souvrství c

u Kokoína aneb u Kaniny ješt ku souvrství d (vlastnímu souvrství

bryozoickému), jest to, že leží vápence a pískovce tyto pod chara-

kteristickým kvádrovým pískovcem IX. d 1., kterýžto kvádrovec tvoil

nám všude od Živonína pes Nebužely až ku Kokoínu první a nej-

hlubší horizont souvrství IX. d.

Souvrství c roste na mocnosti od Éepínského dlu ku Kokoínu
velice. Na Hostinné mlo o'42 m mocnosti, u Jeníkova 10"50 w,

v Babin u Nebužel 12*28 m, v Kekové u Nebužel 17*2 m^ u Ko-

koína 25*94 m, u Kaniny 26*47 m. (Obr. 52. a 53.)

Souvrství d tvoí nejvyšší oddíl pásma IX. Poíná mocným kvá-

drovcem, který mívá místy hojné glaukonitu, tak že jde barva jeho

do zelena. K severu (u Kokoína a Kaniny) má více tmelu vápenco-

vého a barvu bílou. V okolí Nebužel, Kaniny a Kokoína obsahuje

též hojn Bryozoí. Nad kvádrovcem nalézají se vrstvy deskovitého

pískovce slinitého, k severu vápnitého a v okolí Kokoína a Kaniny

v písitý vápenec pecházejícího, které obsahují veliké množství Bryo-

zoí. Tyto nejvyšší slinité pískovce rozpadávají se na povrchu v malé

obyejné tverhranné kousky a konen v šedý (u Ptyman) aneb

zvlášt charakteristický rezavý písek (v okolí Steni, Nebužel, Vysoké,

Kokoína a Kaniny). Tam kde je pásmo X. zachováno, tam hned nad

souvrstvím d následuje jako parro nejhlubší souvrství a pásma X.

díve již popsané. Dá se tedy souvrství d v Kokoínském podolí

našem velmi dobe vymeziti, nikoli v okolí Mlníka, kde jako u Roud-

nice pásmo IX. v souvrství a. h, c, d rozdliti se nedá.

V okolí Strážnice pístupna jest jen nejvyšší ást souvrství d.

Tak pod západním úpatím vrchu Strážnice (Obr. 53.), východn od

pískovcového lomu, vystupuje souvrství d co šedý, velmi slinitý písko-

vec hrubozrnný hned pod pásmem X. Také východn od Ryman, tam,

co jsme v pedu uvedli výchoz souvrství X. a, nalezneme v cest do

Strážnic vedoucí šedý deskovitý hrubozrnný pískovec velmi slinitý

hned pod souvrstím X. a. Zde vtráním ješt nerezaví, až u Vysoké.

Obsahuje tu hojné Exogyra lateralis Nils.

Též jižn od Vysoké pi Mlnické silnici nalezneme jen nejvyšší

ás souvrství d odkrytou (viz píslušný profil v textu a Obr. 53.).

Jakmile vyjdeme z Bundolu hlubokým úvozem v diluviální hlín „Na

hlavu", nalezneme tam pod hlínou šedé slinité pískovce dosti hrubo-

zrnné, po zvtrání šedé, žluté neb rezavé obsahující:
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Vola quinquecostata Sow. sp. (z)

Exogyra lateralis Mls. (li)

Ostrea semiplana Sow. (z)

Rhynchonella plicatilis Sow. (vh) i v chomáích.

Fucoidy (h).

Severnji od tohoto místa, blíž k Vysoké, u váhy na epu, na-

lezneme v behu silnice (viz profil v textu) slinitý pískovec zažloutlý

neb rezavý, dál od povrchu šedý, jenž obsahuje

Rhynchonellu plicatilis Sow, (vh) i v chomáích

Serpula socialis Goldf. (z).

Vedle v poli nalezeny stopy po glaukonitických zkamenlinách

souvrství X. a. Výše k Vysoké následuje pak celé pásmo X. (Obr. 53.)

Severn od Vysoké a Bosyn vychází všude pod pásmem X. na

povrch rezavý pískovec slinitý, nejvyšší to ás souvrství IX, d.

Výchozy souvrství d v okolí Stem jsou podobné onm u Jení-

chova. Pi cest ze Stem do Štampachu, hned pod souvrstvím Xa.

vidíme velmi slinité pískovce šedé a žluté (srovnej píslušný profil

v textu) s hojnou

Rhynchonellou plicatilis Sow.

Pi cest ze Stem do Nebužel projdeme dvma dolíky náležejícími

poátkm Štampachského dlu. V obou nalézáme pi cest nejnižší

kvádrový pískovec souvrství d, a pi rozcestí pod samou Nebuželí a

pod pásmem X. slinitý pískovec žlutý a šedý, na povrchu v písek

rozpadlý.

V Nebuželském dlu jsou všecky vrstvy souvrství d pístupny

(viz Nebuželské podolí).

Ku Kokoínu a zvlášt ku Kanin mocnosti pibývá (Obr. 52.

a 53.)- U Nebužel bylo souvrství d blíž Podsence 7'2 m mocné

(v Kekov 10'8 m), v Mlenské cest u Nového Kokoína 9*53 m,

v Koiin, západn od Kaniny, 12 m. Pibývá tu mocnosti, jak jsme

již v pedu uvedli, ve smru SSV. Tmelu vápnitého pibývá též vrstvám

souvrství d ku Kokoínu a Kanin. Vápence pibývá zvlášt v hor-

ních vrstvách tolik, že se mní díve slinité a vápnité pískovce ve

písité vápence. Vápnité pískovce mívají v sob hnízda písitého vá-

pence a písité vápence mívají v sob opt hnízda vápnitého pískovce

(Viz profil Mlenskou cestou).

Ve vápencových hnízdech souvrství IX. d 1. nalézá se u No-

vého Kokoína v Mlenské cest (Obr. 56. a profil v textu)

:

Pecten laevis Nils. (h)

Lima semisulcata Nils. (h)
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Yola quinquocostata Sow, sp. (z)

Exogyra lateralis Nils. (vli)

Exogyra conica Sow. (vli)

Biflustra Pražaki Nov. a jiné Bryozoi (vli)

Serpula sp. (zr).

Pi cest která vede z Kaniny na západ a pejde hloubš v p-
šinu do Koiiny (Obr. 57. a následující profil v textu), nalezneme

souvrství d s vtším množstvím písitého vápence ve vyšších vrstvách

(2) v mocnosti 6*5 m a hloubš ,známý kvádrový pískovec (1) v moc-

nosti 5*5 m. Fric nazývá vápencové vrstvy IX. d 2. u Kaniny „Bryo-

zoické vrstvy" a tyto tvoí nejvyšší horizont jeho „Jizerských vrstev"

(Jizerské vrstvy str. 15., 23.). Pískovec náš IX. d 1. poítá Fric ku

nejvyšší poloze svých trigoniových vrstev. Že by bylo dobe poítati

i kvádrový pískovec IX. (/ 1. ku bryozoickým vrstvám, o tom svdí
veliké množství Bryozoi, ivteré se v nm vyskytují, jak jsme uvedli

již u Nebužel (Viz Nebuželské podolí). Také u Kaniny, zejména

u Kokoína, kde souvrství IX. d 1. jest zcela odkryto, nalézá se

v pískovci tom zvlášt v jeho hnízdech vápencových velilíé množství

Bryozoi.

V proíilu od Kokoínského diu až ku Kanin (západn od Ka-

niny — geometrický bod 33<S m n. m.), v dlu zvaném „Koiina",

má souvrství d následující uložení:

Cesta západn od Kaniny 338 m n. ni.

Diluvium, Žlutá hlína „ervenka" 3*53

334-47 —
/ [ 2. Písitý vápenec šedý, deskovitý, bryozoický : na povrchu

stává se vtráním rezavý 6*5

1. Kvádrový 23Ískovec hruhozrnný s vápnitijm tniele.m, blavij, na
povrchu zažloutlý neb rezavý, rozdrobený; hryozoiclcý .... 5*5

322-47

o

d.

7. Pískovec vápnitý na povrchu rozdrobený a rezavý stídá se

s pevnjšími lavicemi šedého pískovce vápnitého .... 7-40

C. Pískovec na povrchu v rezavý písek rozpadlý, podle Mlen-
ské cesty u Kokoína má mocnost 2-12

5. Písitý slin šedý s kemitým vápencem šedým, má podle
Kokoína mocnost 1-59

4. Vrstvy na povrchu v rezavý písek rozpadlé, v Mlenské
cest u Kokoína IX. c. 4 -|- -j 2-G5

3. Velmi slinitý pískovec šedý, na povrchu zažloutlý s pev-
nými lavicemi téhož ; exogyi-ový 8-47

2. Písitý slin jako 1. ale hrubozrný, exogyrový 1*06

1. Písité sliny šedé neb tmavošedé po zvtrám zažloutlé, stí-

dají se s pevnými lavicemi kemitého vápence téže bai-vy 3-18

296

\%
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í 6, Kvádrový pískovec drobnoziný, šedý neb žlutý 1'8(5)

j
5. Velmi lu-ubozrný pískovec takka slepenec 0'2o}

I
4. Kvádrový pískovec hrubozrný šedý neb zažloutlý ll-4oj

jj 3. A^rstva slepence 0*2o'o5

j>^
' 2. Kvádrový pískovec drobnozrný, šedý neb zažloutlý .... 9-12 í"^

1. Kvádrový pískovec drobnozrný, šedý, sypký. Poloha jeho
j

g< jen tu a tam co holý kvádr na povrch vystupuje, jinak jest
j >aí

'^ porostem lesním zahalen . . .
0-22'' '^

: -267

14.
Pískovec slinitý jemnozrný. velmi žlutý 1-04^

3. Málo pístupné pískovce slinité, velmi žluté 8-30 1 >p

2. Pískovec slinitý hrubozrný, velmi žlutý 2-08 1^
1. Kvádrový pískovec velmi žlutý . . ." 2'08'

253-5

j-j [ 2. Kvádrový pískovec drobnozrný šedý neb žlutý, chudý tmelem na
j g

^! povrchu voštinovitý
"

27*0 Lp
1^1 1. Kvádrový pískovec jako 2. zakrytý alluvialním náplavem v Koi- |^

i in (diu), však v Kokoínském dulu pístupen s horním ... 2.5 )

'^

Cesta pi hostinci Koiin v Kokoínském dlu 224 m u. m.

V Šedém písitém vápenci IX. d 2. jest u Kaniny:

Lima semisulcata Nils, (h)

Pecten laevis Nils. (h)

Vola quinquecostata Sow. sp. (h)

Exogyra conica Sow. (li)

Ostrea semiplana Sow. (zr)

Rliynchonella plicatilis Sow. (li)

Petalopliora seriata Nov.

a mnoho jiných Bryozoí. Okem pouhým zjistiti lze nejlépe pítomnost

Bryozoí ve vápenci na opršelých plochách jeho. Na drobnohledných

výbrusech však se u velikém množství objevují v prezech.

Fric uvádí z Kaniny z tchto vrstev (Jizerské vrstvy str. 29.)

:

Isocardia gracilis Fr.

Pinna decussata Goldf.

Lima ovata Rom.

Lima Dupiniana Orb.
Lima iserica Fr.

Cyphosoma radiatum Sorig.

4. Závrek.

Tím, že jsme sledovali nepetržité pásmo IX. od Roudnice až

po Kaninu mezi jeho základem — pásmem VIII. (Prvý Kokoínský

kvádr) a mezi jeho patrem — pásmem X. (Teplické pásmo), dokázali

jsme, že pásmo IX. se zmnilo v uvedeném smru petrograficky úpln,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Pásmo IX. kídového útvaru v okolí ípu. 27

mocnost jeho se znané zvtšila — zosminásobila, a konené jsme

dokázali, že pásmo IX. v okolí Roudnice a MlniJta jest aequiválentní

Fricovým :

Bryosoicltým vrstvám u Kaniny (naše IX. d),

Vrstvám Choroušeckijm ili trigoniomjm (naše IX. c),

Druhému KohoinsJcému kvádru (naše IX. h) a

Opukovým Hledsebským vložkám (naše IX. a),

jak jsme na to již v Repínském podolí poukázali.

Poznámka o geologických nárysech.

(Ku obr. .52.)

Výchozy geologických vrstev ve stráni údolní nenalézají se v ro-

vin svislé (vyjma u stn), nýbrž v ploše více mén šikmé. Chceme-li

tedy znázorniti na obrazci výchozy vrstev tchto micky správn a

vrejsovati je v onu výšku nadmoskou, jakou ve stráni zaujímají, ne-

mže se to státi profilem, jenž pedpokládá, aby všecky vrstvy na

obrazci v ezu se nalézající obsaženy byly v jedné rovin svislé, nýbrž

nárysem. Vedle toho, že lze zobraziti v nárysu strán výchozy vrstev

tak jak je podél strán nalézáme, mají nárysy ješt tu výhodu, že

lze v nich znázorniti pedmty ve stráni se vyskytující v celé jich

rozsáhlosti, zejména obce, cesty, silnice a j., ímž se valn pispívá

ku objasnní polohy vrstev. V profilu vyskytují se tjto pedmty pouze

v ezu, na obrysu profilu. Z pojmu o nárysu plyne, že všecka místa

na nm vyobrazená jsou v pírod pozorovateli pístupná jako na

geologické map. Tu samou díiležitost, jakou má pro stavitele nárys

budovy — vedle pdorysu a profilu, touž dležitost m iže míti pro geo-

loga nárys údolní neb horské strán — vedle geologické mapy a profilu.

Na myšlénku, zobraziti geologické nárysy strání, picházíme pi
hotovení geologických map takových strání, které mají velký sklon.

Zde asto jedno neb i více pásem útvaru promítá se (v pdorysu) na

geologické map v pouhou áru s veškerými pedmty zempisnými
na nich se nalézajícími, teba byla mapa zhotovena i v mítku dosti

velkém, jako jest ku p, pi pomru 1 : 25000. Tomuto zlu lze odpo-

moci úpln zavedením geologických nárysu. Pomocí geologických pro-

fil, kolmo ku stráním jdoucích možno sice nahraditi eené nedostatky

v geologické map, ale jen ásten, nebo plošný rozsah jednotlivých

pásem útvar, jak se na výchozech svých na stráni vyskytují se

všemi pedmty zempisnými, ten se ani profily kolmými ku stráním

ani profily podél strání jdoucími nedá pesn zobraziti.
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XLIV.

Uber Baculus Lub. iiiid Ilessella Br.

Ein Beitrag zur Anatomie der Iiernaeiden.

Von AI. Mrázek in Prag.

MU 2 Tafeln uná, 2 Holzschnitten.

(Vorgelegt den 22. Novem ber 1895.)

J. LuBBocK besclirieb vor Jahren uuter clem Namen Bacidus

elongatus eine Copepoden-Form, die seit dieser Zeit 'zwar noch einige-

male wieder gefunden wurde, aber recht merkwiirdige Scliicksale

liatte.^) LuBBocK selbst ist iiber die wahre Nátur seiner Form im

Zweifel geblieben, docli hatte er die Vermuthung ausgesprochen, dass

es sicli um ein Jugendstadium irgend welchen anderen Copepoden-

form liandeln konnte (. , . . it is impossible to ascertain what is its

sex, or whether it is yet mature. If not, it may be a young stat of

some little-known species). Die von Lubbock gegebene Abbildung

zeigt uns, dass wir es mit dem sog. Begattungstadium zu tliun haben,

wie solches von Metzger und Claus fiir die Gruppe der Lernaeiden

(resp. fiir Lernaea hranchialis) nachgewiesen wurde.^) Das liat auch

J. C. Thompson richtig erkannt, doch ist er insofern zu weit ge-

gangen als er Baculus elongatus Lub. einfach fiir eine Jugendform

von Lernaea hrancMalis erklarte.^)

') J. Lubbock : On some Oceánie Entomostvaca coUected hy Gajitain Toynhee.

Trans. Linn. Soc. London. 1860. Vol. XXIII. p. 190. PÍ. 29. íig. 40., 42. (Die

Tafelerklárung ist felilerhaft. Fig. 41 gehort nicht zu Baculus, wie Ltitken an-

fiihrt, sondern stellt die zweite Anténn einer Halocypride dar.

^) C. Claus : Beobachiungen iiber Lernaeocera, Peniculus und Lernaea. Ein

Beitrag zur Naturgeschichte der Lernaeen. Schrift. Gess. Bef. ges. Naturw. Mar-

burg. Suppl. Hft. II. 1868.

^) J. C. Thompson: Monstrilla and the Cymhasomatidae. Trans. Biol. Soc.

L'pool. Vol. 4. 189.

Mathemathisch-naturwisseuschaftliche Classe. 1895. 1
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Gegen eine solche Deutung hat sich CHr. Lútken*) ausgespro-

chen, welcher vielmehr clas Thier ftir eine Jugendform von Pennella

erklárt. Er weist clabei einerseits auf die von ihm selbst in Verbin-

dung mit Steenstrup seinerzeit gegebene Darstellung jngster fest-

sitzender Pe>meZa-Stadien^), andererseits aber aucli auf den Umstand

liin, dass Lernaea als Parasit auf littoralen Fischen Yorkommt, wahrend

Pennella pelagische Tbiere (Fische und Walltbiere) zu ihren Trágern

hat, und Baculus ebenfalls als eine pelagische (oceanic) Form ge-

funden wurde. Es liegt kein Grund vor, weshalb wir die Ausfuhrun-

gen LtTKEN's nicht akceptiren sollten, und wir werden daher weiter-

hin die Form als eine junge Pennella betrachten.

Doch muss beinerkt werden, dass Lútken entgangen ist, dass

Brady in seinem Challenger-Keport uuter dem Namen Hessella cylin-

drica eine Form beschreibt, die weiter nichts anderes ist, als Baculus

Lubbock's. Freilich ist Brady weit hinter Lubbock zuriickgeblieben, da

er nicht nur nicht erkannte dass seine vermeintliche neue Form bereits

bekannt ist, sondern auch z. B. iiber die Form der Mundtheile, die

schon LuRBocK ziemlich richtig beschreibt, nichts zu berichten weiss.

Auch hat er, offenbar in Folge einer Unkenntniss der CLAus'schen

Arbeit, nicht erkannt, dass es sich nur um eine Jugendform handelt.

Der jiingste Autor, welcher das Begattungstadium von Pennella

ebenfalls beobachtet hat, ist Th. Scott ^), welcher dieselbe unt^r der

Bezeichnung Brady's anftihrt, obgleich er vermuthet, dass diese

letztere nur ein Synonym vom álteren Baculus ist ^). Sonst aber be-

schránkt sich Scott auf die blosse Anfiihrung der Form, ohne etwas

neues íiber dieselbe mitzutheileu.

Als ich fíir Herrn Prof. Muller in Greifswald aus dem mir von

Herrn S. A. Poppe tiberlassenem Materiále Capt. Hendorff's Ostra-

coden heraussammelte, bin ich auch so gliicklich gewesen das „Brt-

culus" — Stadium von Pennella aufzufinden. Natiirlich unterliess ich es

nicht, dasselbe sogleich einer cingehenden Untersuchung zu unter-

*) Chl". Ltken: Slaegten Baculus Luh. et Uclvicklingstrin af Pennella. Vid.

Meddel. Nat. For. Kjobenh. 1892. p. 73.

'^) J. Steenstkup & CHk. Lútken : Bidrag til Kundslcah om det aahie Ilavs

SnylteJcrehs og Leimaeer samt om nogle andre nye eller Jiidtil kun ufnldutaeiidigt

kjendle jiarasitiske Copepodev. K. D. Vidensk. Selsk. Skr. 5 R. 5 Bd. P. 41 7.

Tab. XIV. fig, 32.

^) G, S. Brady : Eeport on tlie Cojpepoda collected hy li. M. 8. „Challcngev"

during the years 1873 -1876. Chall. Rep., Vol. 8. P. 23. p. 136. PÍ. 55. íig. 9—13.
'') Th, Scott .- Bejiort on the Entomostraca from the Gidf of Qninea, collected

yh John Baltray. Trans. Liun. Soc. London. 2 S. Zool. Vol. VI. P. 1. p. 131.
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uber Baculus Lub. unci Ilessella Br. 3

zieheii. Obgleich sclion die Organisation und Entwickliing der Ler-

naeiden vor Jahreii von Claus in der oben erwáhnten Arbeit auf

Grund eines reichlichen Materials, soweit es die damaligen Hilfs-

mittel zuliesseu. sorgáltig und eingehend imtersucht wiirde, finde icb

es doch fr nothwendig, die Resultate meiner Uiitersuchungeu zu

veroffentlichen, da ich imjnerhin manch neues bezuglic]i der inneren

Organisation angeben kann, umsomehr da es sich um ein ziemlich

seltenes Materiál handelt. Diese Seltenheit des Materials ist nicht

nur fiir Pennella (in dieser Beziehung kann nur bemerlít werden,

dass LuBBocK, Brady, Scott, ebeufalls wie ich selbst siimmtlich nur

je ein einziges Exemplár fanden), sondern auch íur Lemaea giltig,

wie ich zu meinem Bedauern erfahren musste, als ich zu wieder-

holtemnalen Versuche machte mir weiteres Materiál zu verschaífen.

Bas von mir gefundene Exemplár wurde zuerst in Glycerin

untersucht. Auf diese Weise liess sich die gesammte alissere Orga-

nisation und theilweise schon auch einige innere Verháltnisse ganz

gut erkennen. Nachher wurde das Thier in toto mit Mayei{'s salz-

saurem Karmin gefarbt, in Paraffin eingebettet und in eine Quer-

schnittserie zerlegt.

Lubbock's Exemplár stammte von S. O" 30', W. O" 30', dasjenige

der Challenger-Expedition wurde bei Zamboanga auf den Phillippinen

gefischt. Scott fíihrt die Form vou 7*^ 1' N. 15" 54' W. an.

Das von mir gefundene Exemplár wurde nach dem sorgfáltigen

Tagebuche des Herrn Capt. Jul. Hendorfp's am 3. Juni 1889 auf

10*^ 37' S. 127" 40' O. 9 Uhr p. m. bei einer Wassertemperatur

27'8" C. (Lufttemperatur war: 28.5" C.) und stark leuchtender See.

In dem Glase befanden sich recht zahlreiche Pontelliden, Cumaceen

und Haloc}T3rideu.

Die Lange des Thieres betrug 3 mm.

Die Kórperform (Taf. 1. fig. 1. und 2.) stimmt vollkommen mit

den Abbildungen Brady's und Lubbock's berein, ob es sich aber in

allen drei Fállen um eine und dieselbe Art handelt, ist unmogiich zu

eutscheiden. Doch ist dies nicht sehr wichtig, da die Jugendstadien

der einzelnen Pennella-kvi^n schwerlich sich viel von einander unter-

scheiden werden, weil unsere Form liberaus áhnlich ist sogar dem ent-

sprechenden Stadium von Lemaea, so dass Claus der Wahrheit nahé

war, als er seinerzeit vermuthete, dass es wohl kaum moglich sein

wird, die Begattungstadien verschiedener Lernaeiden generisch von

einander zu unterscheiden.

1*
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:

Als Unterschiede zwischen dem Begattungstadium von Pennella

und demjenigen von Lernaea lassen sich, wenn man die Abbildungen

Claus zu Grunde nimmt ^), die relative Grosse des ersten Cephalo-

thoraxsegmentes und des Abdomens erkennen. Das erstere ist bei

Lernaea bedeutend kiirzer als bei Pennella^ wáhrend das Abdomen

von Pennella kleiner ist als im demselben Stadium von Lernaea.

Auch sind die Gescblechtsoífnungen bei Pennella nicbt so weit nach

hinten gelegt, sondern befinden sich etwa in der Mitte des Abdo-

minalsegmentes. Der Saugriissel scheint viel grosser zu sein als bei

Lernaea. Die Korperform gleicht bis auf das Abdominalstiick sonst

ganz der einer jungen schon festgesetzter Pennella, wie sie z. B.

Steenstrup & LuTKEN (loc. cit.) abbilden.

Schon durch die áussere Korpergestalt und die im nachfolgenden

náher zu beschreibende Beschaífenheit der Mundgliedmassen mani-

festirt sich die von mir untersuchte Form, obenso wie die Exempláre

Lubbock's und Brady's, als zum weiblichen Geschlechte gehorig.

Bei der Schilderung des Baues der Gliedmassen konnen wir uns

moglichst knapp fassen, da derselbe kaum von den bei Lernaea durch

Claus festgestellten Verhaltnissen abweicht.

Die beiden Antemienpaare, von denen die des zweiten Paares

zu starken aber kurzen Klammerhaken umgebildet sind, bieten nichts

eigenthiimliches dar.

Die relative Grosse und Gestalt des máchtigen Saugrússels kann

am besten an den Querschnitten (fig. 28. 29. Taf. 2.) erkannt werden,

Ausserdem sei auf die Abbildungen 2. und 3. Taf. 1, und die Claus'sche

Darstellung verwiesen. Die borstenformigen Mandibeln liegeu im Innern

des Mundsiphons (md fig. 29.). Maxillen liegen zwar ausserhalb des

Saugriissels, sind aber auf ein einziges kleines Glied, welches zwei

Borsten tragt, reducirt.

Von den beiden Kieferfusspaaren ist nur das vordere gut ent-

wickelt und stellt ein máchtiges Klammerorgan dar (Taf. 1. fig. 3.

Mxp'; fig. 8.). An seinem Basalgliede besitzt es ebenso wie bei Lernaea

zwei stark chitinisirte klauenformige Fortsatze. Nach der Angabe

Claus' fehlen diese Gebilde am demselben Gliedmassenpaare des

Mannchens von Lernaea hranchiaUs

.

Der zweite MaxiUarfuss, welcher beim Mánnchen von Lem.
hranchiaUs noch gut entwickelt ist, fehlt nach Claus vollkomnie bei

^) Dieselben sind entscliieden viel bcsser als die Abbildungeu ThoíMi'son's

in; Eevised Beport on the Copepoda of Liver2íool Bay. Trans. L'pool. I5iol. Soc.

Vol. VIII. 1893. PÍ. XXVI.
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der weiblichen Form. Bei clem mir vorliegenclen Thiere konnte noch

ein Rudiment diese Gliedmasse nachgewiesen werden mid zwar in

Form eines kleinen aber deutlichen spitzen Hockers (fig. 2. u. 3.

Taf. 1.). Dass wir es liier wirklich mit einem Rudiment des zweiten

Maxillarfusses zu tliun haben, beweist nicht nur die Lage desselben

hinter dem ersten Maxillarfusspaare, sondern aucli der Umstand,

dass der zu demselben fiihrende Muskelbiindel noch erhalten blieb

und dass ausserdem in seiner unmittelbaren Náhe auch die relativ

kleine Schalendriise sich befindet.

Moglicherweise kommt auch bei Lernaea ein solches Rudiment

des zweiten Maxillarfusses vor und ist nur von Claus iibersehen

worden.

Die vier Schwimmfusspaare haben die fiir die Lernaeiden ty-

pische Form. Sie besitzen zweigliedrige Áste, jedoch nur in den

vorderen zwei Fusspaaren sind beide Áste erhalten, wáhrend die

zwei hinteren Fusspaare nur einastig sind (des Endopoditen ent-

behren). Die ojffenbar unrichtige Angabe Lubbock's, als ob bei Baculus

sámmtliche Fusspaare zweiastig wáren (pedes natatorii octo, biremes)

wurde bereits von LtrTKEN korrigirt.

Die Grosse der Schwimmfiisse nimmt nach Hinten zu bedeutend

ab (vergl. Fig. 4—7. Taf. 1.).

Die Verhaitnisse der Borsten auf den Schwimmfiissen sind fol-

gende: Ri tragt da, wo er ausgebildet ist, (an den zwei vorderen

Fusspaaren) am Ri 1 eine Si und am Ri 2 sieben Si.

Re hat auf Re 1 eine Si an den zwei vorderen Schwimmfuss-

paaren, auf Re 2 zwei kurze Se am ersten Fusspaare und je eine

Se am 2—4. Fusspaare. Die Zalil von Si des Re 2 ist auf den vier

Fusspaaren : 5 ; 6 ; 5 ; 4. Bemerkt kann werden, dass besonders die

Endglieder der Áste relativ breit sind, ebenso wie die auf denselben

sitzenden Borsten.

Der ganze Korper ist von einem festen Chitinpanzer bedeckt.

Am Cephalothorax ist dieser jedoch nur wenig dick, kann hier sogar

an einigen Stellen diinner werden, wie er wieder andererseits (z. B.

an den Insertionstellen der Mundtheile etc.) zu starken Chitinleisten

verdickt. Auf Querschnitten durch den vorderen Korpertheil erscheint

die Wand des Chitinpanzers iiberall vollkommen homogen. Anders

verhalt sich die Sache am Abdominalabschnitt des Korpers.

Schon bei schwacher Vergrosserung sehen wir, dass der letzte,

dem Abdomen. entsprechende ungegliederte Korper abschnitt, welcher

an seinem Ende die winzigen Furkalstmnmel trágt, fein quergerunzelt

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Q XLIV. A. Mrázek:

ist und es lassen sicli ungefáhr siebzig seichte Querfurchen auf deiu-

selbeii bei starkerer Vergrosserung aufzahlen. Dieselbe Erscheinimg

wurde auch bei Lernaea von Claus konstatirt und ganz trefíend mit

áhnlichen Sculpturverháltnissea der Cuticula bei Milben verglicben-

Wie uns die fig. 9. zeigt, handelt es sich um in regelmassigen Ab-

standen von einander stebende wellenformig gebogene scharfere Li-

nien, die von einigen schwácheren parallellen dicht anliegenden be- I

gleitet werden.

Auf Querschnitten sielit man, dass die Chitinschicht sehr dick

und dabei keineswegs homogen ist. Es lassen sich zwei Schichten

in derselben unterscheiden, eine dnnere und festere áussere (c' fig. 14.),

die sich starker farbt, und eine zwei- bis dreimal so dicke innere

Schicht (c"), die nur schwach fárbbar ist und auf der Innenseite zahl-

reiche polsterformige Erhebungeu zeigt. Beide Schichten lassen iiber-

dies noch eine mehrschichtige faserige Structur erkennen, besonders

die áussere Schicht.

Mit dieser Eigenthtimlichkeit der Chitincuticula steht im engsten

Zusammenhange die Beschafíenheit der Hypodermis. Wáhrend dieselbe

am Cephalothorax sehr diinn und membranos bleibt, so dass sie sich

nur schwer von áhnlichen mesodermalen Gebilden, mit welchen sie

iiberdies an manchen Stellen innig zusammenhángt, unterscheiden

lásst, erreicht sie im Abdomen eine bedeutende Dicke und wird mehr-

schichtig (vergl. fig. 10. und 14. hy). Offenbar steht diese Erscheinung

mit der spáter erfolgenden eigenthiimlichen Umbildung des Abdomens

in Verbindung.

Der Chitinpanzer ist von Poren durchbrochen. Solche finden

sich spárlich am Cephalothorax, und es liess sich bei Untersuchung

des ganzen Thieres feststellen, dass uber jeder solchen Ófnung stets

ein feines Sinneshaar sich befindet. Hautdrtisen konnten nicht wahr-

genommen werden.

In der Cuticularschicht des Abdomens finden wir vereinzelt

Kanále, welche die innere Chitinschicht durchsetzen und mittels

napfformiger Vertiefungen an der Grenze der beiden Chitinschichten

ausmiinden, leh kann nicht mit Sicherheit entscheiden, ob es sich

hier um Insertionstellen der Hautsinnesborsten oder um Miindungen

besonderer Hautdrtisen handelt (fig. 14. d), doch an einigen Stellen

schien mir die letztere Deutung die richtigere zu sein.

Das mir vorliegende Exemplár war sehr schon pigmentirt, Auch
Claus erwálmt fiir das Begattungstadium von Lernaea hranchialis

eine Pigmentirung desselben. Die Pigmentirung war an dem konser-
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virteii Thiere selir gut erhalten und clie fig. 1. imd 2. Taf. I. geben

dieselbe iiaturgetreii wieder. Die Pigmentschicht liegt im Cephalo-

thorax, da liier der Chitinpanzer díiiin ist, dicht unter der ausseren

Korperwand, wie man an den Querschnitten ersehen kann. Nur an

wenigen Stellen (z. B. fig. 28., 29. Taf. II.) findet sich das Pigment

auch in den tiefern bindegewebigen Zellenlagern, zwischen den Muskel-

biindeln u. s, w. Im Abdomen ist das Pigment dagegen mehr in die

Tiefe geriickt, infolge der dickeren Chitinschiclit.

Im Allgemeinen beschránkt sich das Pigment liauptsachlich auf

die Riickenseite des Thieres, wahrend die Ventralseite bis auf einige

wenige Stellen des Cephalothorax und das Endstiick des Abdomens

pigmentlos bleibt. Auch in der vorderen Partie des Korpers finden

sich nur kleinere nicht zusammenhangende Pigment flecken, was tibri-

gens ganz begreiflich ist, da sich in dieser Gegend das grosse Median-

auge befindet. Im Abdomen bildet die Pigmentschicht zwei seitliche

Langsstreifen, die nur im letzten Viertel auch auf die Bauchseite sich

erstrecken.

Die Verhaltnisse der Mushulatur verdienen eine gewisse Auf-

merksamkeit. Ara stárksten ist die Muskulatur entwickelt im ersten

Korpersegment , was aus physiologischen Griinden ganz erklárlich ist.

Ausser den zu den Antennen, dem Munde und den Mundgliedmassen

fiihrenden Muskeln und den in der hinteren Partie des vordersten

Korpersegments sich zeigenden ventralen Quermuskeln, finden wir in

diesem Segment noch sehr starke Lángsmuskeln (Taf. 1. fig. 3. fig. 10.)

welche die Hauptmasse der Muskulatur ausmachen. Diese Lángs-

muskeln verlaufen theilweise an den Seiten des Korpers, hauptsách-

lich aber verdienen erwáhnt zu werden die máchtigen dorsalen Lángs-

muskelbiindel, die jederseits iiber dem Darmé zu drei vereinigt sich

hinziehen (fig. 10. Im). Von den Lángsmuskeln miissen wir noch

einen kleinen Muskel anfhren, welcher an der Bauchseite, dicht an

dem aus der Bauchganglienmasse heraustretenden paarigen Nerven-

biindel und parallell mit demselb en, resp. nach Dreitheilung desselben,

parallell mit dem mittleren stárksten Zweige desselben verlauft (ml

fig. 11.). In den drei letzten Thorakalsegmenten sind die Lángsmuskeln

schon bedeutend schwácher. Die Hauptmasse der Muskelelemente

bilden hier die schrágen, zu den Schwimmfiissen hienziehenden

Muskeln.

Im Abdomen ist merkwiirdigerweise die Muskulatur fast gánz-

lich riickgebildet, und es lassen sich hier auf Querschnitten hochstens

sehr schwache Lángsmuskeln nachweisen. Diese Erscheinung ist áhn-
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lich wie die fruher beschriebene Beschaffenheit des Chitinpanzers

wohl abhángig von der dem Abdomen des entwickelten iind fest-

sitzenden Weibcliens zukommenden Funktion, welche eine besondere

stárkere Muskulatur tiberflussig macht. Ein Ersatz fíir die dem Ab-

domen abgehende machtigere Muskulatur diirfte wohl die bedeutend

stárkere Entwickelung des parenchymatosen Bindegewebes im Ab-

domen zu sein.

Uber die feinere Struktur des Verdauungskanals fehlen bisher

náhere Angaben, was ganz begreiflich ist, da dieselbe nur mit Hilfe

der Schnittmethode erkannt werden kann.

Der Oesophagus beginnt in der Tiefe der Saugriisselhohle als

ein Kanál mit engem horizontál in die Lange gezogenem Luiiien,

welcher jedoch bald eine mehr ellipsoide Gestalt (im Querschnitt)

erhált und sich in der Partie, in welcher er durch die Ganglienmasse,

resp. zwischen den Gehirncommissuren hindurchtritt, bedeutend ver-

engert. In dieser Partie des Oesophagus sind die Wánde desselben

sehr diinn und die chitinisirte Intima bildet zahlreiche Falten. Die

Kerne der inneren Epithelschicht sind sehr klein. Gleich wie die

Oesophagusrohre aus der Ganglienmasse heraustritt, verdickt sich

ihre Wand bedeutend, wahrend das Lumen derselben eng bleibt.

Dass jedoch dasselbe bedeutend erweitert werden kann, beweist die

starke Faltenbildung der inneren Wand (fig. 35—42. Taf. 2.). Zellen-

grenzen liessen sich hier nicht nachweisen. Die Form der Kerne war

dagegen eine sehr verschiedene. Es kommen hier kleine, verástelte

oder langgezogene Kerne vor (vergl. d. Abb.),

Der Oesophagus verbindet sich mit dem Magendarm an der

Bauchseite desselben und dringt selbst in die Hohle desselben, als

eine etwas vorspringende Papille ein (Taf. 2. fig. 42.). Der Magen-

darm ist in seiner vordersten Partie ziemlich breit und umhiillt noch

einen kurzen Theil des Oesophagus von oben (fig. 39—40.). Eine

deutlichere vordere Aussackung des Magendarmes, wie solche manch-

mal bei Copepoden vorkommt, existirt hier nicht. Die Umrisse des

Magendarmes sind auf den Querschnitten durch die einzelnen Re-

gionen des Korpers recht verschiedenartig gestaltet, was wohl zum
Theil auch von ungleicher Contraction desselben herriihren kann.

Das Verdauungsepithel hat jedoch iiberall dieselbe Beschaffenheit.

Es ist aus niedrigen bláschenformigen Zellen zusammengesetzt. In der

letzten Partie des Cephalothorax wird der Durchschnitt des Darmes
mehr regelmássig elliptisch und es iibergeht hier der Magendarm unmerk-
lich in den durch das ganze Abdominalstiick sich hinziehenden Enddarm.
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Der letztere hat in seinem ganzeii Verlaufe ungefáhr denselben

Querschnitt (fig. 14— 16. Taf. 1.), námlich einen abgerundet dreieckigen.

Das Epithel untersclieidet sich recht deutlich von dem des Magen-

darmes durch seine bedeutendere Holie und Falteubildung (fig. 14.).

In der Analpartie verengert sich wieder der Enddarm und miindet

nach Aussen durch eine vertikále Analspalte.

Bemerkenswerth sind die UmhuUungen des Darmes, und die Art

und Weise wie derselbe in der Leibeshohle befestigt ist. Das ganze

Darmrohr hat seine eigene bindegewebige (man konnte sagen perito-

neale) Hiille, die besonders stark in der Abdominalpartie hervortritt,

woriiber wir noch weiter unten sprechen werden. Ausserdem wird

der Darm noch von besonderen membranosen Lamellen getragen, In

der vorderen Partie des Korpers lassen sich jederseits drei solche La-

mellen unterscheiden (fig. 10. Taf. 1.). Die untere zieht vom Darm
schrág nach unten und aussen zu der Korperwand, die mittlere ver-

lauft wieder im entgegengetetzten Sinne nach oben, lángs der seitli-

chen Lángsmuskelgruppen und kaum von der Umhullung derselben

gesondert, Das dritte Paar endlich steigt nach oben und bildet íiber

dem Darmé eine Art von Lacune, indem es in der Mittellinie des

Korpers zwischen den dorsalen Lángsmuskelgruppen zusammenstosst

und sich dann nach kurzem Verlaufe wieder von einander trennt um
sich an der oberen Korperwand zu befestigen.

In der hinteren Partie des Cephalothorax verschwindet die dor-

sale Lamelle, und auch die seitlichen werden weniger deutlich bis

endlich im Abdomen, am Endarm ganz andere Verháltnisse sich zeigen.

Wir sehen, dass hier die bindegewebige Umhullung des Darmes sehr

stark entwickelt ist, und seitlich durch diinnere oder breitere Briicken

mit den daneben liegenden Geweben verbunden ist.

Die Sclialendriise ist ganz auf die Bauchseite des Thieres ge-

riickt und befindet sich jederseits neben dem Rudiment des zweiten

Maxillipeden, Im Verháltniss zu der Korpergrosse ist dieselbe sehr

klein, zeigt jedoch auf Schnitten das fiir dieses Organ typische Ver-

halten.

Die muthmasslichen im Abdomen vorkommenden Haufdrúsen

wurden bereits oben erwáhnt bei der Besprechung der Porencanále

in der Chitinhaut des Abdomens.

Claus ist es nicht gelungen, bei dem Begattungstadium von Ler-

uaea die Anlage der weiblichen GescMechtsorgane zu beobachten, was

ganz erklárlich, ist da er kein lebendes Untersuchungsmaterial besass

und nur mit der Untersuchung in toto am konservirten Materiál sich
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begníigen musste. Nur das Vorhandensein eines paarigen Eeceptaculum

seminis konnte von Clads konstatirt werden.

Die Ergebnisse meiner Untersuchung der diesbeziiglichen Ver-

háltnisse bei dem Begattungstadium von Pennella zeigen, dass zwar

die Geschlechtsorgane bereits angelegt siiid, aber lange noch nicht die

definitiv Aiisbildung erlangt haben.

Als Anlage der Ovarien deute ich ein Gebilde, welches sich in

der Dorsalpartie der zweiten freien Therakalsegmentes befindet. Es

handelt sich um einen, wie man aus den Querschnitten urtheilen kann

mehrfach gewundenen (ob paarigen ?) Schlauch (Taf. 1. fig. 12. u. 13.),

welcher von Zellen ausgefiillt ist, deren Zellgrenzen meistens ganz

sichtbar sind. Da sonst im ganzen Korper des Thieres nichts ge-

funden wurde, was man mit grosserem Rechte fiir die Ovarialanlage

ansehen konnte, scheint unsere Deutung des beschriebenen Organs

rechtfertigt zu sein. Zu beiden Seiten des fraglichen Organs sieht

man (z. B. fig. 13. h) grossere Zellenanháufungen, die sich auch eine

Strecke weiter nach hinten ziehen. Áhniiche Gebilde finden sich ver-

einzelt auch an einigen anderen Stellen des Korpers und diirften dann

die Anlangen des sich spáter so miichtig entwickelnden Fettgewebes

(Die Leber v. Nord3iann's) darstellen. An der erwáhnten Stelle aber

erscheinen diese Zellenanháufungen am meisten kompakt zu sein und

es kommen in ihnen auch einzelne spárliche Kernmitosen vor, die

einzigen, die itberhaupt im ganzen Thiere konstatirt werden konnten.

Moglicherweise haben wir es hier mit der Anlage der Ausfiihrungs-

gánge der weiblichen Gonade zu thun.

Mit Geschlechtsorganen in Zusammenhange sind gewiss auch

die máchtigen drusenformigen Orgáne, welche im vordersten Korper-

segment auf der Bauchseite sich befinden. In Folge ihrer bedeuten-

den Grosse und Undurchsichtigkeit sind sie schon bei der schwách-

sten Vergrosserung sichtbar und zwar sowohl beim durchfallenden

als auch beim auffallendem Lichte, wo sie sich als zwei weissliche

kugel- oder eiformige Ballen zeigen (Taf. 1, fig. 2.).

Durch ihre áussere Gestalt und Lage errinnern diese Orgáne

auf die Hloden, wie sie von Claús bei der mánnlichen Lernaea be-

schrieben wurden, so dass man sie auch auf ersten Blick fiir Hoden

halten konnte.

Doch wir miissen in Betracht ziehen, dass die Korperform un-

seren Exemplars diejenige eines weiblichen Thieres ist und dass wir

auch in der Bildung der Maxillipeden weibliche Charaktere erkannt

haben. Auch die innere Structur der fraglichen Orgáne erlaubt es
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nicht, dieselben als Hoden zu betrachten. Dasselbe beweist auch die

gáuzliclie Abwesenheit jegliclier Ausfubrungsgánge, die doch im mánn-

lichen Begattimgstadium vorhandeii sein miissen.

Jedeš Organ stellt ein kompaktes unregelmassig eiformiges Ge-

bilde dar, welcbes aiis einer záhen feingranulirten oder feinvacuolirten

Grundsubstanz zusammengesetzt ist. Kerne finden sich nur in der.

Rindenschicht, mit Ausnahme der vordersten Partie des Organs, wo
die Zellenelemente mehr angehauft sind, so dass auf Querschnitten

die Kerne auch weiter gegen die Mitte sich drángen. Durch ein glan-

zendes stark lichtbrechendes Septum war das Organ in zwei Kam-
mern getheilt. Um nach den Querschnitten zu urtheilen, zieht sich

das Septum von der Innenseite schrág nach oben und hinten. Beide

Abtheilungen hangen zusammen mittels eines eigenthmlichen Stranges,

welcher am Septum beginnt und durch die Mitte des zweiten Ab-

schnittes sich zieht. Auf der fig. 10. Taf. 1. sehen wir die Stelle wo
dieser Strang noch mit dem Septum zusammenhángt, und zugleich den

sternformig verastelten Querschnitt des Stranges. Der Strang ist stark

lichtbrechend scheinbar derselben Beschaffenheit wie das Septum und

enthielt im Innern drei kaum sichtbare hellere Ráume (Canále?). Am
Anfange in der Mitte des Organes befindlich nahrt er sich in seinem

spiiteren Verlaufe immer mehr und mehr der Periferie, bis er unweit

vor dem hinteren Ende des Organs mit der Aussenwand desselben

sich verbindet.

Sonst wurde kein Ausfuhrungsgang der fraglichen Orgáne beob-

achtet. Das ganze Organ ist oífenbar dríisiger Nátur und wir konnen

es mit Wahrscheinlichkeit als Kittdriise bezeichnen. Beztiglich des

erwáhnten Centralstranges bin ich in Ungewissheit geblieben, ob wir

es hier mit dem von Sekret der Driise angefíillten inneren Lumen
des Organ zu thun haben oder einer anderen Erscheinung. Im jeden

Falle handelt es sich aber nicht um ein fertiges Organ, sondern nur

um eine Anlage der Kittdriise.

Das bereits von Claus beobachtete Receptaculum seminis ist

auf Querschnitten deutlich zu sehen in Form zweier vorn blind ge-

schlossener Rohren, die dicht vor der Geschlechtsoífnung zusammen-

stossen (fig. 15. Taf. 1. rs).

Das centrále Nervensystem ist sehr stark centralisirt. Das Ge-

hirn liegt ziemlich sehr weit vom Yorderrande des Korpers entfernt,

unweit vor der Vereinigungsstelle des Oesophagus mit dem Magen-

darm, und ist mit der unteren Bauchganglienmasse durch die breiten

und starken Schlundcommissuren sehr innig verbunden (Fig. 36.
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Taf. 2.). Die vordere Partie des Gehirnes breitet sicli dachformig

liber dem Oesophagus aus und es entspringt aus ihr ganz vorne und

dorsal der dreitheilige zum Medianauge fíihrende Nerv, raehr ventral

zwei starke Nerven (nk auf Fig, 35. Taf. 2. stellt den Querschnitt

ihrer Wurzeln dar), welche iii die Kopfpartie sich ziehen und einerseits

die Mundgliedmassen, andererseits die beiden Antennenpaare inner-

vieren {n Fig. 28. Taf. 2.). tJber die Vertheilung der einzelnen Nerven-

elemente im Gehirn und der unteren Ganglienmasse, zu deren iiber-

sichtlichen Darstellung allerdings auch Lángschnitte erforderlich waren,

konnen wir sonst mitzutheilen, dass die Gangiienzellen im Gehirn auf

die vordere Partie desselben und auf die Rindenschicht, in der Baucli-

ganglienmasse dagegen hauptsachlicli auf die ventrale Partie sich be-

schránken.

Die untere Bauchganglienmasse bildet einen einzigen Klumpen,

welcher schon bei schwacher Vergrosserung sichtbar ist. Wie die

Querschnitte zeigen, entspringen aus derselben keine Seitennerven,

wenigstens keine einigermaassen bedeutenderen, was ganz natiirlich

ist wenn man die Lage der Schwimmfíissen, die sich weit nach hinten

befinden, erwágt. Einzig und allein am hinteren Ende setzt sich das

centrále Nervensystem in zwei starke Nervenstránge fot. Dieselben

lassen sich bis in das Abdomen als zwei parallelle, ventral gelagerte

Stránge verfolgen und wurden auch bereits von Claus erkannt (Fig. 2.

Taf. 1.). An Querschnitten sehen wir jedoch, dass diese Nervenstránge

nur eine kurze Strecke einfach bleiben {n Fig. 10. Taf. 1.) und sehr

bald, noch in der hinteren Partie des ersten Korpersegmentes sich

in je drei gesonderte Nervenbiindel theilen, so dass wir auf Quer-

schnitten in der ventralen Medianpartie sechs Nervenstránge íinden

(Fig. 11.). Alle diese drei Nerven jeder Seite verlaufen parallell, doch

die zwei schwacheren seitlichen werden indem sie an die Musku-

latur etc. Zweige abgeben und sich dadurch verjiingern, bald un-

deutlich, wahrend der untere mittlere sich noch bis in die vordere

Partie des Abdomens erstreckt. Zu seiner grosseren Deutlichkeit trágt

auch der Umstand bei, dass er von einen ihm dicht anliegenden

Langsmuskel [ml Fig. 11. Taf. 1.) begleitet ist.

Im Verlaufe der ventralen Nervenstránge wurde keine Ganglien-

bildung beobachtet, auch nicht im Genitalsegment, wo z. B. bei Har-

pacticiden (nach Untersuchungen an Canthocamptus und Maraeno-

biotu.i) die beiden ventralen Nervenstránge, welche das hintere Ende
des Centralnervensystemes entsendet, zur Bildung eines kleinen Gang-

lions sich vereinigen.
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Selir interessant sind clie Verháltnisse des grossen Medianauges,

welclie wir etwas eingeliender bespreclien mussen. Der Bau des Me-

dianauges der Crustaceen, insbesondere der Entomostraken wurde in

jiingster Zeit hauptsiichlicli durch die Arbeiten Claus' erklárt^). Diese

Arbeiten haben aucli die áusserst mannigfaltige Modificierungen welchen

das Medianauge niclit nur bei einzelnen Ordnungen, sondern auch

innerhalb einer und derselben Gruppe unterworfen sein kann ^*') ge-

zeigt. Im besonders liolien Grade ist dies fiir die Copepoden giltig,

doch liegen bisher nur spárliche Untersuchungen liber das Auge der-

selben vor ^'), Aus diesem Grunde mochte ich gerne auf das Pen-

ri(??ía-Auge, resp. Lernaeiden-Auge im Allgemeinen eine besondere

Aufraerksamkeit lenken, umsomehr da sich dieses Medianauge durch

die kleine Žahl seiner Elemente und deren relativ bedeutende Grosse

besonders schon zu Demonstrationszwecken eignet.

Das Medianauge unseres Thieres ist sehr grosš (Taf. 1. Fig. 1.,

2., 3.) und liegt nicht an der Korperwand, sondern ist in die Tiefe

des Korpers geriickt (Fig. 28. Taf. II.). Die Dreitheiligkeit desselben

hat bei Leniaea hrancMdlis bereits Claus richtig erkannt ^^). Die

paarigen dorsalen Augenbecher stellen lángliche am hinteren Ende

abgerundete kegelformige Schlauche dar, deren Lángsachse in die

Langsebene der Korpers fállt. Der ventrale Augenbecher ist bedeutend

kleiner und in der Lángsachse verkiirzt. Da wo die einzelnen Augen-

becher zusammenstossen, legen sie sich flach an Einander (Taf. II.

Fig. 18. etc). Jeder Augenbecher bildet eine vollkoramen geschlos-

^) C. Claus: Das Medianauge der Crustaceen. Alb. Zool. Iiist. Wien. Tom
IX. Hft. 3. pp. 225—264 (6). Mit 4 Taf. 1891.

C. Claus : Ueher die Gattung Miracia JDana mit hesonderer BeriicTcsichtigung

ihree Augen-Baues. Ibid. pp. 267—280. 3 Taf.

Uber das Vorliaudensein des Medianauges bei entwickelten holieren Cru-

staceen vergl. H. C. Bumpus : The Medián Eye of adnlt Crustacea in Zool. Anz.

XVI. No. 447. p. 17G.

^") Eine sebr interessante Modilication bei eineni pelagiscben Ostracoden

beschreibt soeben G. Yv^ Mller in Rep. on the Dredging Oper. off tlie W.
Coast of Centr. America etc. Bull. Mus. Comp. Zool. Harw. CoU. Vol. XXVII.

No. 5. 1895.

'1) In der letzten Zeit hábe ich den Augenbau auch bei einem riesigen

neuen Siisswasser-Centropagiden von der Magalhaes-Strasse (aus der CoUection

des Herrn Dr. Mxchaelsen) studirt, woritber ich jedoch erst spáter, bis die be-

treffendeu Untersuchungen zu Ende geíuhrt sein werden, an einem anderen Orte

beríchten werde.

'-) Die falsche Angabe bei Carrirk : Die Sehorgane der Thiere, S. 200. ist

also zu korrigieren.
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sene Kammer tlie rings von einem dimklen Pigment umgeben ist, vor

deren vorderen Óffnung sich eine Secretlinse befindet. Die jeden Augen-

becher umgebende bindegewebige Hiille war auf den Querschnitten am
deutlichsten in der Náhe der Linsen sichtbar. Die Secretlinsen der paa-

rigen dorsalen Theile sind selir voluminos iind dick, diejenige des

ventralen Bechers dagegen selir diinn und flacli. Es muss bemerkt

werdeu, dass, wie auch an den Abbildungen ersichtlich ist, auch die

Randpartien der Linsen vom Pigmente iiberdeckt werden. Beziiglich

der Pigmentumhiillung kami icli nur das Vorhandensein einer einzigen

Pigmentschicht konstantieren. Claus sagt bei Lernaea: „gleichwolil

aber entlialten die centralen Partien rothlicli braunen Farbstoff, der

nur durch das violette Pigment iiberdeckt wird." Es ist ganz mog-

licli, dass auch bei unserem Thiere eine innere, sog. Tapetum-Schicht

vorhanden ist und nur in Folge nicht passender Conservierung nicht

nachgewiesen werden konnte.

Das Innere der Augenbecher ist von den Sehzellen ausgefiillt.

Wie es besonders schon an den grosseren paarigen dorsalen Theilen

zu sehen ist, bilden die Sehzellen zwei Schichten, eine vordere gleich

hinter der Linse beíindliche und eine hintere, Die Sehzellen der vor-

deren Schicht sind etv/as grosser und es betrágt ihre Žahl 4 (oder 5).

Sie sind von mígleicher Grosse (die an der Aussenseite gelegene ist

am grossten) und die Rhabdome derselben finden sich in der hinteren

Partie derselben, Auch das Plasma dieser Sehzellenschicht scheint

fliissiger zu sein als dasjenige der nachfolgenden Schicht.

Die hintere Sehzellenschicht ist aus sechs Zellen zusammenge-

setzt. Die Kerne derselben liegen in der vorderen Partie der Zellen

und sind zu der Wand geriickt. Die Bhabdome befinden sich an der

Innenseite und sind parallell mit einander und mit der Langsachse

des Bechers. Dieselben erstrecken sich bis an das hintere Ende der

Sehzellen (Fig. 26. u. 27. Taf. IL).

Ganz áhnlich verhalt sich die Sache bei dem unpaaren Ventral-

becher, nur dass hier der Grossenunterschied der Zellen beider Schichten

kaum bemerkbar ist und beide Schichten selbst nicht so deutlich von

einander getrennt sind.

Die Nervenfasern treten an die dorsalen Augenbecher von der

Dorsalseite ziemlich vorne (etwa in ^s d^r Lange des Augenbechevs)

heran. An dieser Stelle finden sich in der Pigmentumhullung Kanále

durch welche die einzelnen Nervenfasern hindurchtreten. Die directé

Yerbindung der Fasern des Sehnerven mit den Sehzellen konnte nicht

ermittelt werden, doch verhalt sich das Auge unseres Thieres gewiss
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wie bei anderen Formen als ein inverses Becherauge, wofiir schon

die Thatsaclie spricht, dass die Nervenfasern nicht aii das hintere

Ende, sondern an die Seite desselbeu ziemlicli vorne lierantreten.

Auf ersten Blick mag das Medianauge der Pennella sich schein-

bar von dem durch Clatjs festgestellten Typus reclit bedeutend unter-

schieden, liauptsiichlicli wenn man die Querschnitte durch die hintere

Sehzellenschicht betrachtet, rait den centrál gelagerten Rhabdomen und

den Kernen an der Periferie, doch es lásst sich sehr leicht von

den bei Ostracoden vorkommenden Verháltnissen ableiben. Man braucht

sich nur die Žahl der Sehzellen im Ostracodenauge reducirt vorstel-

len und die Lage der Rhabdonie (welche ja doch nach Claus „nicht

genau ventral eingelagert, sondern peripherisch der zarten Membrán

von der Innenseite angelagert zu sein scheinen") iiberall dieselbe

(centripetale) denken und erhíilt einen Typus (vergl. Text fig. 2.), aus

welchem sich das Auge von Pomella ganz einfach durch andere Lán-

genverhaltnisse seiner Achsen ableiten lásst.

Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 1. Schematiscber Láiigsschiiitt durcL einen Augeubecher

von Pennella juv. Fig. 2. Schémat. Langsschnitt durch ein

Ostracoden-Auge rait reducirter Sehzellenzahl.

Am Ende der Arbeit miissen wir noch einige Bemerkungen iiber

den zum Medianauge fíihrenden Nerven hinzufíigen. Wie bereits oben

mittgetheilt wurde entspringt dieser Nerv aus der vordersten dorsalen

Gehirnpartie. Schon in seinen tiefsten Wurzehi manifestirt sich dieser

Nerv als dreitheilig. In den einzelnen Theilen lásst sich die Žahl

der scharf von einander getrennten Nervenfasern mit ziemlicher Sicher-

heit erkennen. Dieselbe ist in jedem der drei Nervenbiindeln 10, was

aucli mit der von uns angefíihrten und beobachteten Zalil der Seh-

zellen im jeden Augeubecher íibereinstimmt (Fig. 33—34). Sehr auf-

falend ist die Kleinheit resp. sehr geringer Durchmesser des ventralen

Nervenbiindels. So verhált sich die Sache, solange der Sehnerv noch

in engster Verbindung mit dem Gehirne bleibt, sobald er aber aus
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demselben lieraustritt, so treten niclit nur jecler der drei Nerven-

bíindel, sonden auch jede Nervenfaser derselben auseinander, Wohl
bleiben die einzelnen Fasern noch zuerst zu Gruppen vereinigt, wobei

sie sich in die Fláclie ausbreiten, bald aber trennen sie sich mehr

von einander so dass eine Gruppirung derselben ganz undeutlich ist.

Dabei schwellen die einzelnen Fasern sehr bedeutend an, so dass sie

an Querschnitten als dicke Kobren sich zeigen, umsomehr da sie

nicht in gerader Linie sondern bogenformig zum Auge sich hinziehen,

mithin meistens schief durchschnitten wurden (Fig, 30—33 und no

in Fig. 20—27.). Uber den Eintritt der Nervenfasern in das Auge

wurde schon oben gesprochen.

Prag, Zoolog, vergl, anatom. Institut der hohm. TJniversitut.

Erklárung der Abbildungen.

Fig. 1. Pennella sp. Q Begattungstadium von der Riickenseite. Zeiss.

A. oc. 2.

Fig. 2. Dasselbe von der Bauchseite.

Fig. 3. Erster Korpersegment von der Seite. Z. D. oc. 1. Die vor-

dere Anténn wurde auf der Zeichnung weggelassen. Mx =:

Maxilla, Mxp' Maxilliped des 1 Paares, Mxp" Rudiment des

Maxillipeden des zweiten Paares. SD = Schalendriise.

Fig. 4 — 7. Schwimmfiisse des 1—4. Paares. D. oc. 1.

Fig. 8. Vorderer Maxilliped D. oc. 3.

Fig. 9. Ein Stiick des Chitinoberfláche vom Abdomen. F. oc. 3.

Fig. 10. Querschnitt durch die mittlere Partie des ersten Korper-

segmentes. liy =r Hypodermis, d = Magendarm, Im dorsale

Langsmuskeln, n zzz ventraler Nervenstrang, Je =: Kittdriise.

D. oc. 1.

Fig. 11. Hintere Partie desselben Segmentes. Der Nervenbiindel hat

sich bereits in drei getheilt {n). ml = der lángs des stark-

sten Nerven verlaufender Lángsmuskel. h = Kerne der Hypo-

dermis (oder Bindegewebe ?) Zellen, D. oc. 1.

Fig. 12. Querschnitt durch das 2. freie Thorakalsegment. ov zz: Ova-

rium. D. oc. 1.

Fig. 13. Mittlere Partie eines Schnittes, welcher auf den in Fig. 12.

abgebildeten unmittelbar folgt. D. oc. B. b — die an den

Seiten des Ovarium's sich findenden Zellenanhaufungen,

Fig. 14. Querschnitt durch den Anfangstheil des Abdomens. , c" =
aussere und innere Chitinschicht, d Miindungsstelle eines
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clie Chitinschicht durchsetzenclen Kanals. hy r= Hypodermis.

D. oc. 2.

Fig. 15. Sclinitt dicht vor der Gesclilechtsoffnung. rs = das paarige

Receptaculum seminis. D. oc. 2.

Fig. 16. Sclmitt durch die Gegend der Geschlechtsoífnung. D. oc. 2.

Fig. 17. „ „ das Rectum. D. oc. 2.

Fig. 18—27. Série von Querschnitten durch das Medianauge. Zeiss.

Apochrom. O, 95, 3 mm. C. O. 4. Die vor Fig. 18. gelegenen

Schnitte enthielten nur Querschnitte der Linsen (vergl. Fig. 28.)

Zwischen 25. und 2Q. fehlt ein Schnitt. li = Kerne der Seh-

zellen, s = die Sehstahe derselben. no :=. die einzelnen Fa-

sern des Sehnerven. I =: Linse des untereu unpaaren Ab-

schnittes. Fig. 22. stellt die Grenze zwischen der vorderen

und hinteren Schicht der Sehzellen dar.

Fig. 28. Querschnitt durch den Korper in der Augegegend. a, : Vor-

dere Anténn, w =; Nerv. D. oc. 1.

Fig. 29. Der náchstfolgende Schnitt. md =: Schnitt durch die borsten-

formigen Mandibeln. Aus diesem Schnitt ist das Auge in

Fig. 18 starker vergrossert.

Fig. 30—;34. Schnitte durch den zu dem Medianauge hinzutretenden

Sehnerv (in der Richtung gegen das Gehirn). D. oc, 3.

Fig. 35. Schnitt durch die vordere Partie des Gehirn, nh die Stelle

von welcher der in die vordere Partie des Kopfes und zu den

Antennen aufsteigende Nerv entspringt. D. oc. 2.

Fig. 36. Schnitt durch die Mitte des Gehirns. D. oc. 2.

Fig. 37. Querschnitt durch die vorderste Partie der unteren Bauch-

ganglienmasse.

Fig. 39—42. Querschnitte durch die untere Bauchganglienmasse, durch

den Oesophagus und den Anfangstheil des Magendarmes.

D. oc. 2.

Verlag der kon. buhm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Druck von Dr. Ed. Grégr in Prag 18Uo-
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XLV.

Studie o Isopodech.

Napsal Bohumil Nmec v Praze.

(Se 4 tabulkami.)

(Práce z ústavu pro zoologii a srovn. anatomii c. k. eské univ. v Praze.

(Pedloženo dne 22. listopadu 1895.)

Studie, jichž první ást pedkládám, jsou výsledkem mých
prací konaných v letech 1893—5 v ústavu pro zoologii a srovnávací

anatomii c. k. eské university v Praze. Na radu ctného uitele

svého, p. prof. Vejdovského, zaal jsem v let r. 1893 zabývati se

studiem Asella, hodlaje revidovati naše známosti o nm, po pípad
tyto doplniti. Jako srovnávacího materiálu užil jsem pak našich sucho-

zemských Isopod. Byl to zvlášt slepý, u mravenc žijící rod Typhlo-

niscus Schobl, nálezcem svým, pokud tehdejší prostedky technické

dovolovaly, dkladn prostudovaný^). Zajímavost materiálu tohoto,

pomrn také technicky nejpíhodnjšího, pevedla mne k tomu, že

jsem více se zabýval Oniscodey než Asellem. Chtje z autopsie po-

znati strukturu také ostatních Arthropod, vnoval jsem i tmto po-

zornost a tím se vysvtlí, pro tato práce zaujala tolik asu. Pi-

znávám, že výsledky nejsou ani veliké ani smrodatné. Tím je vinna

i technická nepístupnost a obtížnost materiálu. Myslím však, že

v dob nynjší, kde práce zoologická všude snaží se do podrobností

objekty prozkoumati, nebudou píspvky moje pro vdu bezvýznamné.

') JosEPH Schobl: Typhloniscus. Eine neue blinde Gattung der Crustacea

Isopoda. Sitzber. der kais. Akad. Wien. Bd. XL, 1860. Mezi tiskem tchto studií

o Isopodech pesvdil jsem se, že Typhloniscus Steinii Schobl je identický s Pla-

tyarthrus Hoffmannseggii Brandt. Nechtje zdržovati tisk, nemohl jsem uiniti

v tomto ohledu dslednou korrekturu.

T. mathematicko-pírodovdecká. 1896. 1
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2 XLV. Bohumil Nmec:

Pokud bylo možno, užíval jsem praeparace runí, jako valná

ást dosavadních badatel. Více však spoléhal jsem na série, jež

ovšem daly mi mnohem více práce, ale i vtšinu mých výsledk

umožnily. Materiál zde zpracovaný je v tomto ohledu velmi nepí-

znivý. Houževnatý nebo kehký chitin psobí, že ezání je obtížno

a výsledek hypothetický. Také barvení dlá nesnáze. Barvení na

sklíku není spolehlivé. Ku probarvení hodí se zase velmi málo bavviv.

Nejlépe se osvdila Meyerova lihová kochenilla a parakarmin, lihový

karmin boraxový a vodnatý karmin kamencový. Pikrokarminu užil

jsem ku barvení vypraeparovaných ástí. Jako prostedek konservaní

osvdil se nejlépe lih. Pedmty zalévány s užitím chloroformu

(mén se osvdil xylol) do parafinu.

V této první ásti popisuji soustavu nervovou a tlní pokryv.

Následovati budou zprávy o roue zažívací, soustav cévní, dutin

tlesné, orgánech excreních a žlázách vbec, o pomrech pohlavních

a partie z embryologie. Tmito vlastn ml jsem zaíti. Ale piro-

zený postup práce a okolnost, že lépe porozumíme faktm embryo-

logickým, známe-li pomry organismu dosplého, vedla mne k postupu

opanému. Kde bude nutno, podám poznámky vývojepisné už nyní.

Panu prof. Vejdovskému vzdávám upímné díky za zájem a pod-

poru, které této práci vnoval. Také panu assistentu A. Mrázkovi

za mnohou radu a pomoc.

Isopodi tvoí dosti dobe charakterisovanou skupinu Arthrostrak.

Od AmpMpod, Tanaidy k nim pojených, liší se hlavn tím, že srdce

omezeno je na zadní polovici tla a že abdominalní pívsky lamel-

lésn rozšíené slouží dýchání.

Jich tlo je skoro homonomn segmentováno. Hlava nese dva

páry tykadel, ti páry kusadel a jeden pár kusadlových nožek, jenž

tvoí jakýsi spodní pysk. Tak zvaný hyppopharynx, dvojlaloná, kýl-

natá destika mezi mandibulami a první maxillou,' nemá významu

okoniny. Segment, jemuž náleží kusadlové nožky, druhotn k hlav

se pipojil. Thorax je obyejn sedmilánkový, každý lánek opaten

nohami. (U Anceid i první segment hrudní splývá s hlavou). Abdo-

minalní lánky, jichž pvodn je sedm, ne vždy zachovány. Nkolik

jich mže splynouti k vytvoení telsonu.

Pro Oniscodey, kteí jsou hlavním pedmtem této práce, vý-

znanou je zakrsalost prvního páru tykadel. Souvisí to s tím, že

Oniscodei jsou vtšinou zvíaty suchozemskými ^). U forem vodních

^) Ligia, žijící na bezícli moských, je amphibická. Vydrží ve vod a žije

také na suchu mezi kameny po odlivu. Ciiaeles Cuilton popsal (Oii a mariue
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Studie o Isopodech, 3

jsou tykadla prvního páru nositeli zvláštních orgán smyslových, ná-

ležejících zajisté do oboru Nagelových orgán smyslu chemického ^),

jež u suchozemských redukovan a v pozmnném tvaru picházejí

k platnosti. Tykadla páru druhého jsou mocn vyvinuta, poslední

jich lánek nese zvláštní smyslové šttinky. Také zde lze pozorovati

redukci tykadel vi formám vodním. Tyto mají na tyech basalních

láncích mnoholánkový biík s hmatovými šttinkami. Tento biík

u suchozemských zvíat stále se zkracuje. U Ligidia, nejhygrophil-

ujší naší svinky má deset lánk, u Trichonisca pt, u Onisca ti,

Porcelliona dva a biík Typhlonisca sestává ze lánku jediného. Pro

tyto rody je stupe jich hygrophilnosti naznaen potem lánk bií-

kových. Ovšem není touto adou naznaena ada vývojová (phylo-

genetická).

Sedm lánk thoracalních, mnohem širších než hlava, nese skoro

stejné nohy. Abdomen zkrácené, pedposlední lánek splyne s po-

sledním. Pt prvních pár abdominalních okonin pemnno v žabry,

první pár u samek v orgány kopulaní. Žabry (t. zv. pedes spurii)

skládají se z ásti základní, nesoucí dva plátky, plátek vnjší je krycí,

vnitní je žabrem vlastním. Vchlípením hypodermálním vytvoí se ve

krycích plátcích prostory vzduchem naplnné, podporující dýchání

(brenchialní tracheje).

Nervová soustava skládá se z ásti nadjícnové, splynulé ze tí

segmentalních ganglií, z ganglia podjícnového, odpovídajícího tyem
segmentalním, ze sedmi thoracalních a jednoho ganglia abdominalního,

na nmž se dá rozeznati pt za sebou jdoucích oddíl. U Ligidia,

jež tak mnohé pvodní znaky jeví (pvodními formami myslím tu hy-

pothetické pedky Oniscode žijící ve vod), zachovalo si tchto pt
ástí ješt svou samostatnost. Oi složené, zdánliv aggregované, nebo

unicornealní složené (Trichoniscus, Haplophthalmus). U nkterých pod

zemí žijících rod (Typhloniscus, Titanethes) oi zmizely.

Zažívací roura poíná úzkým pharyngem vedoucím do žvýkacího

žaludku. Ob ásti jsou pvodu ectodermalného, vyložené chitinem.

Jen pyloricalní partie žvýkacího žaludku, kam ústí vaky jaterní (he-

species of Philougria. Pro. of the Lin. Soc. ofNew South Wales. IX. Vol.) v moi
u Sydneye žijícího Oniscodea Philougria marina. Nálezce myslí, že je to forma

druhotn se vrátivší k životu ve vod. Nebo ostatní Philougrie jsou formy sucho-

zemské.

•'') W, A. Nagel : Vergleichend physiologische uud anatomische Untersu-

chuugen Uber den Geruchs- uud Geschmacksinn und ihre Orgáne etc. Bibliotheca

zoologica 18., 1894.

2*
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4 XLV. Bohumil Nmec:

patopancreas), je hypoblastová, podobné jako hepatopancreas. U Li-

gidia ústí ješt na hbetní stran hned za žvýkacíra žaludkem do

zažívací roury do pedu zahnutá žláza. Po celé skoro délce následu-

jící ásti na hbetní stran nalézáme vchlípeninu ne nepodobnou Ty-

phlosolis Lumbricid.

Srdce uložené v zadní polovici tla sahá jen ku tvrtému seg-

mentu hrudnímu. Vydává arterii do zadu, dva páry po stran a na-

ped štpí se ve ti, z nichž stední je nejmocnjší. Z pericardu

otevírají se do nitra jeho dva páry ostií, assymetricky položených.

Krev odkysliená sbírá se v lakunách hlavn po stranách na bišní

stran se nalézajících, jež v zadu ve stední nepárovou se sbírají,

z m'ž krev vstupuje do krycích plátk a z tch do zaber a odtud

velikou lakunou vzhru do pericardu. Dutina tlní ohraniena t. zv.

diaphragmatem pericardialním hlavn vi krevním lakunám, s nimiž

však v zadu souvisí.

Pohlavní orgány jsou párové. Samí ústí na sedmém lánku

tlním, na zvláštních orgánech copulaních. Ti varlata ústí na každé

stran do žlaznaté vesiculy, z níž vedou dlouhá vasa deferentia fun-

gující také jako ducti ejaculatorii, nebo jsou opatena mocnými svaly.

Samicí orgány ústí na pátém segmentu na bišní stran vnit od noh.

Skládají se ze dvou válcovitých ovarií, z nichž vede oviduct uvnit s chi-

tinovým receptaculem seminis, jež vylouila jeho distalní ást. Po

oplození, jak Schobl^j vylíil, perforuje vak tento a sperma vnikne do

ovaria, kdež oplodí vajíka, jež tu také zrají. ást spermat z-
stane tu k oplození následující generace vajíek. Následuje svléknutí

zvíete, pi nmž odhodí se zbytky receptacula a vajíka oviductem

vyjdou do zárodkové dutiny, tvoené vychlípeninou hypodermis na

basi prvních pti pár noh (morfologicky jsou to endity). K vajíkm
pikládají se v zárodkové dutin tak zvané cotyledony, jakési pla-

centy, jimiž se pivádí embryím výživné látky. Rýhdvání je super-

ficiellní nebo discoidalní.

Excrení orgány Oniscode homologisovány posud jako obdobné

jim orgány ostatních korýš se segmentalními orgány Annulat.

GooDRicH-v ^) rozbor excreních orgán Coelomat staví je do jiného

*) J: ScHóBL : Ueber die FortpflanzuDg Isopoder Crustaceen. Sitzber. der

kón. bóhm. Gel. Gess. 1879. — Týž: Ueber die Fortpíiazung isopoder Crustaceen.

Archiv f. mikr. Anat. Bd. 17. 1880.

•) E. S. Goodeich: On the Coelom. Genital Ducts and Nephridia. Quart.

Jonrn. Micr. Se. 1894. Podrobný výklad podám pi líení excreních orgáníi ve

druhé ásti tchto studií.
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Studie o Isopodech. 5

svtla. Nkteré z orgán excreních, jež u ostatních Crustaceí znan
jsou vyvinuty, u Oniscode zakrnly. Místo nich objevují se orgány

nové. Ze žlázy antennalní zbývá malý váek, který už nefunguje.

Žláza skoápená, ústící na druhé maxille dosud je zachována, u Hy-

grophileí mohutn vyvinuta. Z tch nejvíce u Ligidia, kde dosahuje

velikosti pímo enormní. Na basi maxill prvního páru nalézáme váek
podobný zakrnlé žláze antennalní. V segmentu tvrtém, pátém a

šestém nalézáme vaky fungující jako excrení orgány. Zdá se, že jsou

to speciellní adaptací získané ústroje Oniscodeí. Kožních žláz je

množství znané. Hojné jsou i žlázy lepivé, jichž secret na vzduchu

tuhne. Nalézají se zvlášt v abdominu a nejvíce jich ústí na vnjší

vtvi uropod.

Oniscodea jsou zvíata suchozemská, mnohá z nich však siln

hygrophilní. To platí hlavn o Schoblov^) skupin Hygrophilea,

k níž patí rody Trichoniscus, Haplophthalmus a Ligidium, i zmínná
australská Philougria. Pechod ke druhé skupin Oniscinea tvoí

Philoscia, také u nás po rznu se vyskytující. Biologicky zajímavý

je myrmecophilní rod Typhloniscus Schobl a pod zemí žijící Haplo-

phthalmus, týmž autorem nalezený.

Schóblovo rozdlení Oniscodeí je velice pípadné. I histologicky

dají se ob jím stanovené skupiny rozlišiti. Histologicky charakter

Hygrophileí blíží se nápadné formám vodním, u Oniscineí histologie

je rozmanitjší, elementy hustší, celek dlá dojem massivnjší. O morpho-

logických rozdílech budu mít asto píležitost se zmíniti.

Integumeni

Povrch tla Isopod kryt je chitinem, ve znané míe vyvi-

nutým. Zvlášt siln kryje hlavu a hbetní stranu. Strana bišní

opatena je pokryvem mkím, podobn ásti spojující jednotlivé seg-

menty tlní a lánky okonin. Zde jeví chitin také ponkud odchylnou

structuru, blíže se modifikaci žluté, kožnat ohybné ^). Pomry jsou

^) J. SchObl: Korýši stejnouozí (Crustacea Isopoda) ohledem na rody a

druhy v Cechách se nalézající. Živa, roník IX. 1861.

'') O. v. Rath (Ueber die Hautsinnesorgane der Insekten. Zeitschr. f. -wiss.

Zool. Bd. 46) rozeznává v celku dv odrdy chitinu: Svtlou, mkí, ponkud
reagenciím prostupnou a žlutou, tvrdší. U Crustaceí nalézáme obyejn modifi-

kaci prvou, ale inkrustováním stává se chitin velmi houževnatým a neprostupným.

Inkrustace je píinou kehkosti integumentu Crustaceí, kterážto okolnost nej-

více stžuje studium vnitních pomr.
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6 XLV Bohumil Nmec.

u Oniscodeú jednodušší, než jak je Braun ^) a Vitzou ^) vylíili pro

Decapody. U tclito ovšem povrch tla kryt je silným krunýem,

kdežto chitinový pokryv Oniscodeú takového krimýe nikdy netvoí.

Nejresistentnjším integumentem opateny jsou formy ist sucho-

zemské (Porcellios, Oniscus, Armadillidium), hygrophilní rody kryty

jsou vrstvou chitinu dosti slabou, zvlášt Ligidium. Inkrustace nej-

více je vyvinuta u forem hojn pigmentovaných. U Asella nalézáme

asto, zvlášt na krycích lamellách plátk žaberních, terovité váp-

nité concrementy, jaké už Schneider popsal pro podzemní Aselly.

Dosti obšírné vylíení pomr chitinu Oniscodeú podal Leydig.^°)

Ve vtšin pípad mohl jsem jeho údaje potvrditi. U PorcelUona

pedevším padá do oí lamellesní struktura chitinu. To dá se vysv-

tliti postupným tvoením se vrstev z hypodermalní plasmy. Tato

struktura dá se na všech ástech chitinu dokázati. Ostatní vrstvení

podléhá promnám dle rod i druh a doby uplynulé od svlékání.

Povrchní vi'stva chitinu slab se barvívá, odlupují se z ní tásnité šu-

pinky, i lze považovati tuto vrstvu (obr. 57, 1) za odumelou. Pod ní

nalézáme vrstvu homogenní (57, 2) pecházející do ásti, jež jeví

píné proužkování (57, 3). Proužky tyto odpovídají snad Leydigovým

jemounkým pórm, jež prý celou výšku chitinu prostupují. Tchto
kanálk však není. Nalézáme jen druhé, silnjší kanálky Leydigovy,

jež jsou bud prostoupeny plasmatickým výbžkem hypodermalních

bunk do šttin, nebo jsou to ústí kožních žláz (obr. 57). Pozoru-

jeme-li nkteré partie kryté jemným chitinem, vidíme skuten jemné

teky, ty však znaí pouze mlké prohlubinky na povrchu pokožky.

U Ti/pMonisca, jehož chitin je irý, prost všech látek minerálních,

na povrchu tla nalézáme dosti velké jamky, mlké, ploché (obr. 45,

46), velmi pravidehi rozložené. Šestiboké políkování, odpovídající

obrysm hypodermalních bunk jeví se jenom na místech, kde jest

chitin teninký. V ástech intersegmentalních je políkování nepravi-

delnjší, políka obyejn tyrboká. Vrstva pín proužkovaná odpo-

vídá nejspíše vrstv stejného složení u Decapod. Proužkování to sou-

visí s uložením uhliitanu vápenatého v chitinu. U druh, kde incrustace

není, schází také tato vrstva. Nejspodnji dá se nalézti slabá

vrstvika homogenní, jasná, souvisící ješt s plasmou hypodermis

(57, 4).

^) Max Braun: Ueber die histologisclien Vorgánge bei der Háutung von

Astacus fluviatilis,

*) ViTzou: Tegument des Decapodes. Arch. de Zool. exp. et gen. T 10.

'") Leydig: Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Thiere. 1867.
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Leydig^^) považuje chitin pímo za plasmu se zmnnou konsi-

stencí. Názoru tomu svdí mnoho okolností. Mimo jiné zajímavý

fakt WiNKLEREM ^^) u Gamasídú pozorovaný, že chitin sestává tu ze

dvou vrstev, z nichž spodní se barví tak jako plasma.^^) U Ligidia

pozorujeme pi tvoení se reservních zub mandibul, že hypoderraalní

buky vybíhají ve výbžky (obr. 58, 59J, jichž plasma pozbývá po-

zvolna své zrnitosti, až pejde v homogenní, hndavý chitin.

Pokožkové výtvory jeví sice u Oniscode znanou rozmanitost,

dají se však uvésti na dva typy, 1, výtvory chitinu samotného, 2. výt-

vory plasmatických výbžk bunk hypodermalních. První typ v nej-

jednodušší form jeví se jako šupinky Leydigem pro Porcélliony po-

psané.^"*) Šupinkovitost tu mžeme však velmi asto pozorovati. Každé

šupince odpovídá jedna hypodermalní buka (obr. 27). Šupinkovitost

pechází v tásn (obr. 12.) jaké v nejvtší míe na bišní stran nalé-

záme. U Hygrophileí na posledním lánku noh tásnitost nejmarkantnji

je vyvinuta, nejvtšího stupn dosahuje u HaplopJitJialma.

Druhý typ výtvor pokožkových tvoí štétinky sedící nad ka-

nálky v chitinu, jimiž prostupuje plasma bunk hypodermalních. Ka-

nálky nejsou rovné, nýbrž na basi šroubovit vykroužené nahoru se

zužují, pod povrchem však banikovit se rozšíí. Zde tkví také roz-

šíená ást base šttinky, jejíž obal je tu srostlý se stnou baniky

(obr. 13, 24, 42, 57). Takové pomry jeví se u vtšiny Arthropod.^^)

Nalézáme jamku, v níž sedí šttinka obdaná chitinovou blánkou vy-

cházející ze stn jamky. U Crustaceí velmi asto base obdána jest

jemnou pohárkovitou pochvou.^®) Pochva zdvihá se ze svrchního okraje

jamky a nkdy obaluje celou šttinku, jindy jen spodní ást (obr. 13,

24, 25, 42, p). U Ligidia jeví pochva ovální stloustnutí (obr. 55).

U Typhlomsca rozšiuje se do plochy, opatena je jakýmisi dvma až

") Leydig: Zum feineren Bau der Arthropoden. Anat. u. Pliysiol. 1855.

•2) WiNKLEE W.: Anatomie der Gamasiden. Arb. aus d. zoolog. Institut

Wien T. YII.

") Zcela pesvdivý dkaz pechodu plasmy ve výtvory cuticulární podán

u Gordiid prof. Vejdovským (Organogenie der Gordiiden p. 661. Zeitschrift fiir

wiss. Zoologie 1894). Tak zv. subcuticula (faserige Cuticula) zachovává zde i rznou
strukturu plasmy hypodermalních bunk, z nichž vzniká. Pechod cytoplasmy

v subcuticulu zvlášt v nkterých pípadech je markantní.

'*) Leydig: Ueber Amphipoden und Isopoden. Zeitschriit ftir wiss. Zool.

XXX. Suppl.

^°) Hausee G. : Physiologische und histologische Untersuchungen iiber das

Geruchsorgan der Insekten. Zeitschr. fur wiss. Zool. XXXIV.
^®) Claus C. : Ueber Apseudes Latreilli Edw. und die Tanaiden II. Arb.

aus d. zool. Inst. d. Univ. Wien. T. VII. 1888.
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Šesti žebry, jest ozdobn síkována a úpln obdává centrální šttinku

(obr. 45, 47 a) b). Význam pochvy vbec je jist ochranný. Tomu

svdí také pomry u HaplopMhalma. Jak známo, ^'') hbetní strana

tohoto zvíete opatena jest podélnými adami hrbolk, po tyech
v každé ad. Na každém hrbolku (obr. 40) sedí nahoru se rozšiu-

jící tlísko s centrálním kanálkem a šttinkou. Pozorována s vrchu

jsou tlíska ta ellipsovitá (obr. 49) na zadní stran" opatena rýhou,

v níž se vlastní šttinka nalézá. Tlísko šttinku polokruhovit objí-

mající zdvihá se s povrchu chitinu hrbolek tvoícího, šttinka však

vystupuje z jamky. V nkterých pípadech je možno konstatovati, že

šttinka obdána je pochvou, jakou nalézáme u PorcelUonú. Pozoru-

hodno je, že ochranné tlísko stojí vždy ped šttinkou. Lístkovité

pochvy šttinek Typhlonisca zahnuty jsou na frontální stran vzhru,

na hbetní do zadu (obr. 1). Výtvory tyto, jak z obraz jich vysvítá,

ve vnjší form a sculptue se dosti mní. Kedukce ochranné lamelly

u Typhlonisca na normální pochvu šttinek podporována je okolností,

že nkdy nalezneme mezi obyejnými jich formami pochvy jehlanco-

vit kol base šttinky se zdvihající. U Haplophtlialma opateny mo-

hou býti šttinky tyto normální pochvou i polokruhovitým tlískem.

Zde také máme co init se smyslovými orgány, nebo hypodermalní

buky pod šttinkami liší se od ostatních a nkdy i nerv pistupu-

jící pod šttinku lze vidti (obr. 41), Mžeme ostatn supponovati,

že nejvtší ást pívsk a výtvor pokožkových funguje jako orgány

hmatové, umožující ití popud mechanických, což by pi tle jinak

úpln krytém chitinem bylo nemožným.

Hypodermis skládá se z jedné vrstvy malých bunk dobe od

sebe oddlených (obr. 56). Plasma je hustá, hrub zrnitá, jádra tvaru

kulatélio až vejitého opatena jsou nkolika intensivn se barvícími

tlísky. Ale v žaberních plátcích (vlastních) nabývají buky hypoder-

malní neobyejné velikosti, plasma je jemn zrnitá /a jeví corticalní

proužkování. Zde také podailo se mi dokázati, že dlení je pímé.

V žaberních plátcích dlení je dosti vzácné, v normální hypodermis

pro malé rozmry element zjev ten snadno nám uniká. Pímé d-
lení se jader pozoroval jsem u Asella a Porcelliona (obr. k8). Jádro

se protáhne, zaškrcuje, spojovací mstek stává se stále tenším, až se

ob poloviny odtrhnou a nabudou ist kulaté formy. Také nucleolus

se rozdlí a pejde mstkem do jedné poloviny. Tento pípad tedy

^'') ScHOBL J. : Haploplithalmus, eine neue Gattung der Isopoden, mit be-

sonderer Berúcksichtigung der Mundtheile untersucht. Zeitschr. fiir wiss. Zool.

X. 1«fio.
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nespadá v obor „nucleolariiílio dlení se jader", jak je Frenzel vy-

líil pro jaterní vaky korýš. Ve vacích jaterních je amitotické dlení

ve spojení se secretorickou inností tchto orgán, zde jsou productem

jeho normalni, života schopné buky. Názor hájený Flemmingem, Zie-

GLEREM a O. v. Rathem, Že amitotické dlení nemá rázu regenerativ-

ního, neplatí tedy pro všecky pípady. Ze regenerace dje se obyejn
mitotickým dlením hlavn Babfurth a Ziegler dokázali, pes to po

tak mnohých údajích o pímém dlení, nelze pochybovati, že i toto

má význam regenerativní, a ve mnoha pípadech znamená skuten
„degeneraci, aberraci, nebo je výsledkem pizpsobení se jádra urité

funkci" (Flemming). Pi líení vak hepatopankreatických budu míti

píležitost o vci obšírnji se zmíniti.

Chitin, jakožto nejpevnjší ást tla Isopod, slouží také pipev-

ování se sval. Tyto pipevují se na p. na hbetní stran na rovnou

plochu chitinu, nebo na zvláštní výnlky tvoené vchlípením se hy-

podermis (obr. 35). Ve hlav nalézáme dosti vyvinutý endoskelett,

sestávající hlavn z veliké vchlípeniny prostírající se pod žvýkacím

žaludkem (obr. 34, ch. sv.), a dvou lateralních vchlípenin u base

antenn druhého páru (obr. 14, ch. sv.). Na bišní stran vchlipuje

se hypodermis a tvoí homolovité solidní výnlky (obr. 60), na nichž

pipevují se svaly bišní podélné i šikmé. Hypodermis je tu zacho-

vána i jádra jednotlivých bunk. Jednotlivé svazeky pín pruho-

vaných sval spojují se s vlákénky prostupujícími plasmu hypoder-

malních bunk a pikládajících se k chitinovému komolci (lamellesní

složení chitinu lze tu velmi dobe sledovati). Tato vlákénka nejsou

bezpochyby contractilní, spíše povahy vazivové. Je známo, že vlákna

svalová pozvolna pecházejí v elementy pojivové ^^ a tyto neliší se

chemicky píhš od plasmy. Pijmeme-li, že ani chitin není podstatn

rzný od plasmy, nebude nám obtížno inserci sval v podobných pí-

padech pochopiti. Pomry identické s vylíenými popsal Schneider '^)

pi roztahovaích recta hmyzu. Della Valle^^) popisuje u Gammarinú
inserci sval pomocí pojivových výbžk jednotlivých bunk hypoder-

malních, jež pecházejí ve vlákna svalová. Takovýchto pípad u Onis-

code jsem nepozoroval.

'^j Flejdung W. : Ueber Formen und Bedeutung der organischen Muskel-

zellen. Zeitschr. fr wiss. Zool. XXX. Suppl.

^^) Schneider: Ueber den Darmkanal der Arthropoden. Zoologische Bei-

tráge. II.

*°) Della Valle: Gammarini del Golfo di' Napoli. Fauna und Flora des

Golfes von Neapel. "20.
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Svlékání chitinu dje se u Isopod, zvlášt nedosplých, asto.

Obyejn praskne pokožka mezi tvrtým a pátým segmentem thora-

kalním na hbetní stran. Nejdíve svlékne se ást zadní, po njaké

dob i pední. Nový cMtin, jenž ve slabé vi'stv už ped svlékáním

byl pítomen, vyvíjí se pak velmi rychle. Kusadlové zuby, k jichž

vývoji je teba delší doby, už dlouho ped svlékáním se tvoí (obr. 58).

Hypodermis vchlípí se vákovit, buky se prodlouží a na distalním

konci vytvoují zuby, takže zvíe hned po svléknutí má k disposici hotové

pevné zuby.

Biologicky zajímavý zjev pozoroval jsem u druhu Porcellio

scaber. Individuum jedno, konservováno brzo po svléknutí, mlo zaží-

vací rouru vyplnnu rozžvýkaným chitinem, jenž oividn pocházel

z exuvie, ponvadž se tu jiných souástí nedalo nalézt. Že to byla exu-

vie téhož individua samotného soudím z toho, že zadní polovice zažívací

roury vyplnna byla kusy ze zadní ásti chitinového pokryvu tla, pední

polovina kusy z antenn, kusadel atd.

Nervová soustava.

Nervová soustava Isopod ve starší dob zkoumána byla hlavn

Brandtem, Lereboulletem, Leydigem a Sarsem. Údaje tchto badatel

spoívaly hlavn na method runí praeparace a podávaly nám po-

mrn jen povrchní obraz bišní pásky Isopod. Methodami moderními

pracovali Packard, Bellonci a Claus. Tito první snažili se jedno-

tlivé ásti — hlavn mozku — morfologicky oceniti a ve spojení s po-

mry u jiných Crustaceí známými uvésti. Pokud se týe detailních

prací neurologických, zabývajících se structurou a prbhem nervo-

vých element interessují nás vedle prací Rbtziusových studie We-

berovy, Biedermanmoyt a Friedlandrovy.

Zaudiny nadjícnové. Pi studiu mozku Crustaceí jedná se pe-

devším o ást popisnou, vyliující podobu, lenitost a polohu jeho,

vedle toho však také o morfologickou analysu tchto ástí. Jde o to,

udati prvotní rozlenní, význam a homologii jednotlivých ástí se

stanoviska srovnávacího. Tu také embryologie mnoho hledisek po-

skytuje. Teba sledovati hlavn první stadia, kde nervová soustava vy-

stupuje jako jednoduchá ztluštnina ectodermu, nebo pozdji rychlým

vzrstem jednotlivé oddíly splynou a oddlí se teprve ve stavu do-

splém. Ve mnohých otázkách pomáhá nám srovnání s pomry u forem

primitivních, jakými jsou na p. Phyllopodi, skupina to formám homo-

nomn segmentovaným nejbližší.
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Pi líení svém budu se hlavn držeti pomr u Typhlonisca^

ponvadž zde u samiek lenitost nejlépe vystupuje.

Nadjícnová ganglia Isopod možno rozlišiti ve ti ásti od pedu
k zadu po sob jdoucí. Nazveme je protocerebrum, deutocerebrum a

tritocerebrum. Názv tchto použil pro Insecta a Crustacea prvn
ViALLANEs. Embryologie rozdlení toto ve mnohých pípadech potvr-

dila. Pro Myriopody a Arachnidy snažil se uriti homologie tchto

ástí Saiítt Remt.^^) Pro Arachnidy vc není dosud definitivn rozluštna.

Zvlášt Jaworovskiho embryologické nálezy na Trochose ukázaly na

potebu nových, rozsáhlejších zkoumání.

Protocerebrum (P) je lalok dosti nepatrný, ale markantní. Leží

z celého mozku nejvýše, vynívaje siln do pedu a vzhru (obr. 2).

Na podélných ezech sagittalních jeví se dosti samostatným. Claus

ve své práci o Apseudu (1. c.) nedovedl ho odlišiti od laloku dorsal-

ního (Dorsalanschwellung). Gangliové buky protocerebra ponenáhlu

pecházejí v obal lobu optického (obr. 49), jednak kryjí frontální stranu

mozku. Na hbetní stran lobu optického nápadný je lalok tvoený

gangliovými bukami (Clausv Nebenlappen), (obr. 48, 31 LL). Claus

jej poítá ke tractu optickému. Proti tomu svdí okolnost, že u Typh-

lonisca, kde oko zmizelo, je z Oniscode nejlépe vyvinut. Vlastní

lobus opticus u TypJilonisca (obr. 48 LO) obdán je epikovitou
vrstvou gangiiových bunk, nevychází však od nho žádný nerv. Ten,

jakož i ganglia retinalní, i oko samotné úpln degenerovaly. Nemáme
tu ani nejmenších stop po tchto orgánech. Jinde, jako u Glyptonota

a NipJiarga aspo rudimenty nalézáme, u Crangonyxe pigmentovou

skvi'nu místo oí, a t. d., zde zmizel celý trakt optický a oko samo

úpln. Z Isopod je ješt slepým jeskynní rod Titanethes, nebylo mi

však možno pro nedostatek materiálu pomry u tohoto rodu prozkou-

mati. Eaton ^^ udává, že sice pigment u TypMonisca zmizel, ale oi
že tu jsou a že zvíe svtlo zcela dobe ije. Poslední vc je možná,

heliotropické zjevy u zvíat slepých nejsou niím vzácným, ale or-

gán specielních, svtlo ijících Typhloniscus již nemá. Také však

není správno, že Typhloniscus intensivn svtlo ije. Zdvihneme-li

kámen, pod nímž se nalézá kolonie mravení s Typhloniscy, jsou tito

spíše mechanicky podráždni než svteln. Ze jich nikdy nenalézáme

na povrchu, vysvtlíme si tím, že pod zemí skytá se jim vtší vlhko,

k jich existenci potebné. Chováme-li živé TypMoniscy v uzavené

^') Saint Remy: Sur la structure du cerveau chez les Myriapodes et les

Arachnides. Revue biol. du nord de la France. 1889.

22) Eaton: Platyarthrus Hoffmannseggii : Acn. and Mag. of Nat, Hist. Vol. 10.
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lahvi doma, lezou velmi hojn na povrchu kamení a po stnách ná-

doby, nejevíce mnoho heliofobismu. Zakrnlost zraku u Crustaceí

dosti je hojná. Známe ji u Copepod, Amphipod, Isopod i Deca-

pod.^^) O rudimenterních oích Isopod podává podrobnjší zprávy

pouze Packard. ^^) U forem jím zkoumaných jsou však orgány zrakové

ješt dosti dobe zachovány. Weberv Trichoniscus Leydigii^ prý také

slepý, v tomto ohledu byl popsán nedostaten.

Ti práv popsané loby: frontální, lateralní a optický poítám

ku protocerebru. Je to ást nervové soustavy, jež se zakládá nej-

pednji a representuje zauzlinu prvního segmentu tlního jsouc homo-

logická nadjícnové zauzlin erv (Scheitelplatte trochophorové larvy).

U Crustaceí asto odpovídá jí jen lobus opticus s lateralním lalokem,

s nímž lalok frontální mže splynouti. Protocerebrum u Branchiopod

zachováno je dosti zeteln. Je to ku p. u Cladocer ta ást mozku,

z níž vychází nerv k nepárovému oku a t. zv. organm týlním. Ray

Lankaster nazval ji archicerebrem, u Packarda (1. c.) odpovídá jí

procerebrum -\- ganglia optická.

Jak již eeno, vlastní ganglia retinae u Typlilonisca zmizela.

U forem s oima dobe vyvinutýma lobus opticus, tedy ást patící

centrálnímu nervstvu, pesn je oddlena vi periferickým gangliím

zrakovým. Velmi dobe se dají pomry ty sledovati u Ligidia, kde

lobus opticus je siln prodloužen. K nmu kladou se po sob jdoucí

3 ganglia retinae uvnit s nervovým sítivem a vlákny ve 3 skupinách

(obr. 17, 9 R). Svazek nervových vláken sem vstupující rozdluje se

ve mnoho vtví k bukám na dorsalní stran tractu. Z ventralních

bunk sbírají se zase vlákna do následujícího ganglia. Ganglion po-

slední kryto je epikovit gangliovými bukami, k nimž síovit roz-

dluje se svazek nervových vláken sem vstupující. Mezery mezi

vtvemi vyplnny jsou sítivem nervovým, U Porcelliona jen dv ganglia

retinalní mžeme rozeznati (obr. 15), u Haplophthalma jediné, táh-

noucí se pímo až pod oko. Myslím, že se na retinalní ganglion dá

také uvésti podivný pívsek na optickém tractu nkterých Porcellion

(obr. 7, P O), jejž Leydig nesprávn jako žláznatý kreslí. ^^) Také

Bei.lonci zmiuje se o nm u 8phaeromy ^'') a Claus u Apseuda (1. c.)?

-3) Gráffe v BoU. Soc. Adr, Se. Nat. Trieste. Vol. 8, podává seznam v terst •

ském zálivu žijících slepých forem.

2*) An the structure of the Bi*ai in of the sessile-eyed Crustacea. Mem. on

the Nat. Academ. of science, 1894. III.

^^) Leydig : Tafeln zur vergleichenden Anatomie.

2^) Belloncí G. : Systema nervoso e organi dei sensi dello Sphaeromo

serratum. Atti dello R. Acad. dei Lincei. Róma 1881.
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Z gangiiových bunk tvoícícli ástené povrch tohoto appendixu vy-

cházejí nervová vlákna k distalní ásti tractu, do nitra pak, jež je

vyplnno sítivem nervovým, rozvtvují se vlákna picházející z centra

lobu optického.

U Crustaceí s typickýma složenýma oima, zvlášt tam, kde oi
sedí na stoncích, nalézáme vždy nkolik ganglií retinalních za sebou.

Na tyto pomry tractus optický u Ligidia nejvíce pipomíná. U nho
také jsou oi nejvíce vyvinuty. U HaplopMalma a Trichonisca jsou

pomry nejredukovanjší.

Deutocerebrum skládá se z laloku dorsalního (D L) a ventral-

ního (V L), od nichž innervovány jsou antennully. Oba tyto laloky

vyskytují se u Apseuda i SpJiaeromy. U Asella jsou pomry ponkud
jiné než u Oniscode, i vylíím je obšírnji na jiném míst.

Laloky dorsalní nalézají se mezi laloky lateralními ponkud níže

položeny a jsou u všech Isopod siln vyvinuty (obr. 2, 4, 5, 48, 49).

Oproti lalokm lateralním úpln jsou samostatný. Tvoí na každé

stran skupinu bunk v zadu širší, od níž jde dol do stední ásti

nervového sítiva jeden vnitní svazek nervových vláken, jenž se kíží

s obdobným svazkem strany druhé (obr, 48) a svazek vnjší, pojící se

se svazkem picházejícím se strany druhé. Tyto svazky pojí se ásten
s výbžky nervovými z laloku ventralního (obr. 2), ásten pechá-

zejí do kommisury circumoesophagealní.

Laloky ventralní (obr. 2, 48, V L) jsou slab ve dv partie

rozdlené, znan veliké. Oividn odpovídá lalok ten gangliu, z nhož
u Apseuda a Asella vychází nerv pro antenny prvního páru. Po tomto

nervu u Typhlonisca marn jsem pátral. Bud je tak degenerovaný, že

prostedky, pomocí nichž jsem nervovou soustavu TypJilonisca zkoumal,

nestaí k jeho nalezení, nebo zmizel jako nerv zrakový. Možnost

druhá je pravdpodobnjší. Antennula sama je u Typhlonisca nepatrným

komolcem beze sval, vyplnným jen pojivem tvoícím krevní lakunu.

Ganglion antennullarní je také od base antennully dosti vzdáleno.

Degenerace tykadel prvního páru souvisí u Isopod suchozem-

ských se zmnou zpsobu života. Jsou, jako Crustacea vbec, p-
vodn zvíaty vodními. ^') U Crustaceí vodních je antennuUa nositelem

smyslových orgán, jen ve vod psobících. Zajisté patí orgány ty do

Nagelovt (1. c.) kategorie orgán smyslu chemického, jak již v úvodu

'") O Jaworowskiho názoru (Die Entwicklung der sogenannten Lungen bei

den Arachniden etc. Zeit. f. wiss. Zool. Bd. 58, 1894), že Crustacea jsou pvodn
zvíaty suchozemskými, promluvím obšírnji ve druhé ásti této práce.
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povdno. Když Isopodi vodu opustili, pozbyly tyinky ty svého vý-

znamu a degenerovaly, s nimi pak také jejich nositel. U Ligidia,

které vodním formám organisací i biologií stojí nejblíže, je také anten-

nuUa nejlépe zachována. U nho také zcela dobe zachován jest nerv

antennuUarní, a znan je slabší než homologický nerv k. ^r. Ásella.

U Porcellionú je na posledním lánku tykadel devt až deset tyinek,

které povstaly z ichových tyinek Leydigových, jaké nalézáme k. p.
u Asélla. Na první pohled liší se od tchto tím, že po celém povrchu

kryty jsou chitinem, kdežto distaíní konec jich u vodních forem má
otvrek krytý snad nkdy chitinovým terkem.

U Ligidia^ kde nervová soustava vbec tsn je pitlaena k in-

tegumentu, ventralní lalok zatlaen je na strany (obr. 6). Nerv z nho
vycházející pibírá vlákna svá ásten z tohoto, ásten z laloku

dorsalního (obr. 4). Dorsalní lalok je také posunut na stranu

a buky jeho kryjí frontální stranu mozku, spojujíce se s lalokem

ventralním (obr. 5). Zajímavé je pro tento druh postavení proto-

cerebra, které je ponkud do zadu zahnuto. Zcela podobné postavení

protocerebra má Aséllus (obr. 14).

Protocerebrum a deutocerebrum tvoí vlastní mozek Crustaceí.

Partie následující druhotn se k nmu pipojily a tvoí Packardovo

(1. c.) syncerebrum. Mžeme sledovati postupn, jak tritocerebrum po

kommissue posunuje se nahoru a pojí se k mozku. U Phyllopod

a Decapod nejlépe je intermedierní postavení tritocerebra (ganglia

antennalního) vidti. Proti tmto factm nelze nieho namítati.

Sporná je však otázka, zda ásti vylíené jako protocerebrum

a deutocerebrum skuten také odpovídají dvma gangliím segmen-

talním. Pedmt tento discutován asto a od rzných autor. Pede-

vším je nápadná okolnost, že ást tato je tak lenitá. Nemáme pí-

kladu, aby jediné segmentalní gangiion jevilo tak složité pomry. Za

druhé vidíme, že cerebrum vlastní nenucené dá se rozdliti na dv
partie, z níž každé náleží jeden periferický nerv. Piložíme-li tmto
dvodm víru, skládá se vlastní mozek Crustaceí ze dvou pár ganglií

patících dvma segmentm tlním. Prvý segment je bez okonin,

druhému patí antennully, jež se embryonáln zakládají jako typické

okoniny Crustaceové. Že prvý segment okonin nemá, nemusí nás

uvádti v podiv. U Chaetopod první segment nenese ani šttin ani

chaetopodií, u Arthopod ostatních prvý segment také nenese okonin.

Antenny u Peripata a Hexapodú jak známo zakládají se postoráln,

teprve druhotn zmní se vzájemná poloha stomodea a tykadel tak,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Studie o Isopodech. 15

Že tyto leží pedústn. (U Arachnidú Jaworowski ^^) snaží se doká-

zati, že ped Chelicerami nkolik segment se zakládá, jež okonin

nenesou.)

Sledování vývoje nervové soustavy Crustaceí definitivn dosud

otázku nerozhodlo. Ejngsley ^^) pro humra udává, že se protocerebrum

a deutocerebrum zakládají jako samostatná gangiia, toto s antennullami

postoráln. Tento údaj podporoval by náš názor o dvojftlennosti vlast-

ního mozku crustaceového. Naproti tomu z nkolika stran brán byl

KiNGSLEYtrv údaj v pochybnost a zvlášt Nusbaum, jenž specieln se

zabýval embryologií Isopodú^ popírá správnost jeho. Ve skutenosti

nemáme práva pochybovati, dokud positivn údaje ty nebudou vy-

vráceny. Pro Ligii udává Nusbaum, ^°) že rozdlení prvotního, jednot-

ného základu mozkového ve dv partie je druhotné. Stomodeum za-

kládá se za tímto základem mozku. To ovšem svdilo by názoru

Clausovu (1. c), jenž považuje protocerebrum i deutocerebrum za

ganglion homologické jedinému gangliu segmentalnímu, jež se dife-

rencovalo druhotn. V žádném pípadu nemžeme za správný považo-

vati Clausv názor, že tykadla prvého páru odpovídají tykadlm

prvního segmentu Poli/chaetú; zakládat se antennulla jako typická

okonina a ve stadiu naupliovém také jako okonina funguje. Ray

Lankasteb, udává, že se zakládá antennulla postoráln, jako antenna

hmyzu a Peripata. Kobschelt a Heideb ve své uebnici embryologie ^^)

rozeznávají na mozku Crustaceí ást primerní : procerebrum -\- oi -|-

frontalní orgány smyslové a druhotn se pipojivší ást skládající se

z ganglií tykadel prvního a druhého páru. Nusbaumovy údaje ztrácejí

ponkud své ostí, uvážíme-li, že jsou výsledky pozorování plošných

praeparat z embryonk, kde pehlednutí snadno je možné. Konen
možno snad uvésti Gbabbovy a Nusbauma samého údaje o nkterých

Hexapodech, kde jednotný základ nervové soustavy rozdlí se nej-

díve v makrosomity a ty teprve ve pravé ásti segmentalní (mikro-

somity). Také nedje se v embryonálním vývoji Arthropod segmen-

tace vždy isochronicky, i mže se snad pijmouti, že základ mozku

segmentuje se vi ostatním partiím základu nervové soustavy hetero-

*8) Jawobowski: Uber dle Extremitáten, deren Dríisen und Kopfsegmeu-

tirung bei Trochosa singoriensis. Zool. Anz. XV.
") EoNGSLEY J. S. The developement of Craugon vulgaris. 1887-9.

^'') Nusbaum J. Materyaty do embryogenii i histogenii róvnonogów (Iso-

poda). Rozpr. Akad. Umj. Kraków. XXV. 1893.

'') KoKscKELT & Heider : Lehrbuch dervergleicliendeii Entwicklungsgeschichte

der -wh-belloseii Thiere. 1890.
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chronicky, pozdji (Cfr. Bratjer o chelicerovém segmentu Scorpiona).

Možno zde také vzpomenouti pípad teratologických. Hofer ^^) popsal

pípad, kde u íního raka místo jednoho oka vyvinuta byla dvoj-

vétevná okonina, ádné innervovaná. (Pípad tento není ojedinlý.)

První segment tlní nenese žádné okoniny, ale jako každý segment

nésti ji mže. Tato, dávno a obyejn již neuskuteovaná možnost

zde jako vrácení se k pvodním, nebo aspo morfologicky možným
pomrm se uskutenila. Nechci tím íci, že by odpovídal stvol oní
okonin. Tvrdím jen, že pední partie tla Crustaceí, na níž jsou oi,

mže dle tohoto pípadu považována býti za segment samostatný, jenž

mže vyvinouti okoninu.

Výklad mozku (vlastního) Isopod a Crustaceí vbec mohl by

zníti ješt jinak. Jak známo skládá se první segment Oligochaet

ze dvou oddlených ástí , z nichž pední zoveme praestomiem.

Vejdovský ^^) dokázal, že se zakládá první segment u Lumbricid

jako jediný, nerozdlený lánek, jenž do pedu silnji roste a tak

vytvoí lalok pedústní, pozdji od vlastního prvního segmentu za-

škrcením odlišený. I bylo by možno vykládati pomry u Crustaceí tak,

že se tu zakládá pedústn pouze jeden segment, který vzrstem do

pedu smujícím vytvoí ást homologickou praestomiu Oligochaet.

U Oligochaet týká se tento vzrst do pedu pouze tlního vaku

s jeho svalstvem, kdežto mozek (segmentalní ganglion prvního lánku

tlního) nevyrstá do pedu v žádný odlišený lalok, naopak posunuje

se do zadu. U Crustaceí musili bychom míti za to, že jednoduché

ganglion prvního lánku tlního druhotn oddluje ku pedu proto-

cerebrum a lalok lateralní. Proti názoru tomuto svdí okolnost, že by

pak ást druhotn z mozku vyrostší byla složitjší a nkde i ob-

sáhlejší (pihlédneme-li k mohutným lobm optickým) než ást pvodní

a že bychom nemli pak první segment bez okoniny, jak to u Arti-

culat posud všude bylo shledáváno. Claus, který naše protocerebrum

a deutocerebrum dohromady považuje za homologické jedinému gangliu

segmentalnímu, hledl z této píiny, jak už podoteno, vyložiti anten-

nuUy za smyslový orgán, ovšem s nezdarem. Já erpal jsem dvody
názoru svého ze srovnávacího studia pomr dosplých Crustaceí.

Enibryologie snad uiní vc nepochybnou.

*^) Hofer B. : Ein Krebs mit einer Extremitát statt eiues Stielauges. Verh.

d. deut. Zool. Ges. 4. Jahresversam.

"'') Dr. F. Vejdovský: Eutwicklungsgeschichtliche Untersuchuugen. Piag

1888-92. Pag. 250.
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Další ástí, jež rzným zpsobem u korýš pipojena je ke

vlastním zauzlinám nadjícnovým, je gangiion antennální, z nhož jsou

innervována tykadla druhého páru. Embryonáln všude se zakládají

postoráln. Za jícnem leží také jejich píná kommisura. Ale posunují

se vzhru po circumoesophagealní kommissue, takže se mohou ko-

nen úzce pipojiti ke vlastnímu mozku. Pes to všude si zachovávají

uritou samostatnost. U Typhlonisca leží po stran jícnu (obr. 2,

G Aj, 4, 14, 31) gangiiové buky nalézají se na svrchní a frontální

stran nahromadny. Na spodní stran vysýlají mohutný nerv do ty-

kadel páru druhého.

Claus (1. c.) nalezl gangiion toto ješt úžeji spojeno s cerebrem.

Podivuhodno však, že si zde zachovalo ješt svou pvodní kommi-

suru zajícnovou. Ta posunovala se stále ku pedu a,ž k jícnu, dále

nemohla. Takový stav nalézáme posud zeteln u Phyllopod a Deca-

pod. Také u Asella zachovala se zajícnová kommisura (obr. 14, C Aj),

a slabá a zejm seslabena. U Oniscode zmizela úpln. Místo ní

vyvinula se di*uhotn kommisura tritocerebra ped jícnem (obr. 3, 31).

Na píných ezech lze dokázati, že skuten spojuje tata ganglia,

vedle toho je oddlena od kommisury mozku vlastního cévou (obr. 3,

31, Ag) pín skrze mozek ku pedu z rozšíeniny aorty medianní

(obr. 3, RA) vystupující.

Všecky popsané ásti tvoí mozek Oniscode v širším slova

smyslu, symmetricky bilateráln rozlenný, spojený kommisurou pední,

zadní a u nkterých Isopod ješt zajícnovou (Ca, Cp, Cs).

Tvar mozku ostatních Oniscode celkem nepatrn se liší od

popsaného mozku Typhlonisca. U Ligidia jak povdno, pitlaen je

množstvím sval plnících hlavu tsn k hypodermis a má také formu

celkem štíhlejší, jednotlivé partie jsou delší. Lateralní lalok je tu

velmi slab znatelný. Ponvadž lobus opticus siln je protáhlý, protáhl

se také lateralní lalok a pozbyl tím své distinktnosti. Ventralní lalok

deutocerebra svaly probíhajícími k tykadlm je prodloužen a posunut

na stranu (obr. 6). Antennully jako u ostatních Oniscode posunuty

jsou k basi antenn. Frontálním výnlem hlavy a basalním lánkem

antenn, siln vyvinutým, jsou jaksi ukryty a chránny. Pak se zde

i spíše vlhkost njaká udrží a tím funkci jejich, pvodn vod pi-

zpsobenou, umožní. Tritocerebrum je více než u Typhlonisca od deuto-

cerebra oddleno.

U Trichonisca nápadným je siln vyvinutý lalok dorsalní, po-

dobn u Haplophthalma. Mozek PorcelUona a Onisca podobá se ve

form i složení skoro úpln mozku Typhlonisca.

T. madiematlcko-píroilovdocká. 1895. 2
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Zmíním se ješt o pohlavních rozdílech v relativní velikostii

mozku. U samek mozek skoro úpln vypluje dutinu hlavy. U sa-j

mlek mozek zcela voln udržován je v dutin hlavy sítivovým po-

jivem dutinu plnícím. Na uritém stupni postembryonalního vývojej

nejsou patrný rozdíly ve velikosti mozku u obou pohlaví. Odtud všal

mozek samek roste ve stejném pomru k tlu dále, u samiek roste|

tlo dále pomrn mnohem více. Veliký — relativn — mozek sa^

mek upomíná nás vždy na individua nedosplá. Kdyby tlo samek^
pohlavn dosplých rostlo dále, až by dosáhlo velikosti tla samiek,

mozek se však již nezvtšoval, nebylo by rozdíl relativních mezi

obma pohlavíma v tomto ohledu žádných. Zjev tento je dležitý pro

nkteré otázky, jež se nám namanou pi pozorování orgán a pomr
pohlavních. U Arthropod (hlavn hmyzu) známo je už dávno, že

smyslové orgány, hlavn oi, orgány tykadlové, Johnstonovt ^^j atd.

mnohem více jsou vyvinuty u samek než u samiek. Nevím, zda-li

byl kde již konstatován pohlavní rozdíl ve velikosti mozku, ovšem

nehled k periferickým gangliím smyslových orgán.

Pásmo bišní: Kommisura spojující ganglion antennalní s mandi-

bularním je velmi mocná, ze samých vláken nervových složená. Ganglia

mandibularní (obr. 2, 32 G Md) jsou položena vlastn na circum-

oesophagealní kommisue. Jeví podobnou snahu jako tritocerebrum,

vystupovati po kommisue vzhru. Na zjev ten už Packard (1. c.)

upozornil. Splývá zadním krajem svým s gangliemi segment obou

pár kusadel a kusadlové nožky v jedno ganglion podjícnové, je však

od nich oddleno silným svalem prostupujícím mediann k žaludku

žvýkacímu. Všecky tyi odstavce dají se dobe rozpoznati. Nejvtší

je ganglion maxilly prvního páru (obr. 32, G Mxj), slabji vyvinuto

je ganglion maxill páru druhého. Ganglion nožky kusadlové leží

vlastn za basí této, je mnohem širší než pedešlé ti odstavce, po-

dobá se vbec gangliím thoracalním, k nimž pvodn patilo. I v té

okolnosti, že položeno je vlastn již mimo hlavu, jeví se svdectví, že

segment nožky kusadlové druhotn pipojil se k hlav. Stedem

obou polovin tchto ganglií probíhá mocný svazek nerv pojící se ke kom-

misue circumoesophagealní a touto vzhru do mozku vystupující, kdež

ode všech ganglií pijímá ásti své. První ganglion thoracalní blízko

je položeno gangliu kusadlové nožky. Následuje pt dobe oddlených

pár ganglií spojených tlustými kommisurami podélnými (obr. 50).

^^) CHiiD Ch. M. : Ein bisher wenig beobachtetes antennalea Sinnesorgan

der Insekten, mit besonderer Beriicksichtigung der Culiciden und Chironomideu

Zeit. f. wiss. Zoologie. Bd. 58, 1894.
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Pkné a správné obrazy bišní pásky Oniscode podali Leydig,

Bkandt/^) pro Ligidium Lereboullet. ^'') Struktura tchto ganglií je

velmi jednoduchá. Gangliové buky concentrovány jsou na bišní

stran, leda že vystoupí vzhru u base nervu periferického. Jedna

partie jejich leží uprosted (obr. 50) a je bezpochyby ve spojení

s nepárovým nervem t. zv sympathickým. Pomry jsou zde tak jedno-

duchý, jak je popsal Claus ") pro Phronimu.

Sedmé gangiion thoracalní pipojeno je ke komplexu ganglií ab-

dominalních, nejúžeji u Porcellíona a Typhlonisca. U Ligidia jeví se

pomrná pvodnost formy té v tom, že za sedmým gangliem thora-

calním ješt následuje pt samostatných malých ganglií abdominalních.

Poslední z tchto je spojeno s prodlouženým ponkud gangliem ped-
posledního a posledního lánku abdominalního. Ve splynulých abdo-

nalních gangliích PorcelUona a Typhlonisca na podélných ezech

sagittalních dají se rozeznati podle partií nervového sítiva tyi až

pt ástí, jež však jinak, zvlášt v uspoádání bunk gangliových.

nejeví žádné samostatnosti. Samostatné jich zakládání v embryích

možno zcela dobe konstatovati.

Nervy periferické. U lenitých každému gangliu segmentalnímu

patí jeden, obyejn však více nerv periferických. Tam, kde peri

ferických nerv není, musíme pijímati, že bu degenerovaly, nebo

splynuly s nervy vedlejších ganglií segmentalních. Protocerebru, prv-

nímu gangliu segmentalnímu náleží u Oniscode jediný nerv perife-

rický, nerv zrakový. U druh s oima dobe vyvinutýma znamenit

je vyvinut, gangliové buky, jež sensibilní nervy provázívají, ve velkém

množství pítomny, takže mohou tvoit i nkolik za sebou jdoucích

ganglií „retinainích". U Typhlonisca, jak bylo vylíeno, celý tractus

zmizel, u Haplophthalma, kde oko pomrn nejslabji je vyvinuto,

také tractus optický je jednoduchý a nepatrný. U Ligidia^ kde ze

všech našich Isopod oi nejvíce jsou vyvinuty, také tractus opticus

nabývá znaných rozmr i komplicace. O gangliích retinainích je

dokázáno, že vznikají samostatn zduením epiblastu, jako na píklad

dle NusBAUMovÝcH (1. c.) údaj u Ligie, nebo proliferací, jako u Bran-

chipa; ^^) leckde ješt zvláštní vchlípení ectodermalné ganglia zvtšuje

'^) Branbt und Ratzebukg: Medicinische Zoologie 11.

^^) Lereboullet: Mémoire sur la Ligidia Personi Brandt. Ann. de se. nat.

2. sér. T. XX.
^^) Claus : Der Organismus der Phronimiden. Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ.

Wien. T. n. 1879.

^^) Claus: Claus zur Kenutnis des Baues und der Entwicklung von Bran-

chipus síagnalis und Apus cancriformis. 1873.

, 2*
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(dle Parkera u humra). Vbec u všech Arthropod ganglia optická,

kde vývoj jich byl zkoumán, vznikají úpln samostatn od centrálního

nervstva. To vše vede nás nutn k závru, že ganglia optická jsou

ganglia periferická, jež teprve druhotn tsn se pipojují k centrál-

nímu nervstvu. Názor tento už Hatschek ^^) vyslovil pro Lepidoptera.

Grobben hájil ho pro Crustacea.

Ganglia optická tedy, chceme-li naznaSit fylogenetický vývoj jejich,

byla pvodn obyejnými periferickými ganglii smyslovými, jaká jsem

v nkolika párech v každém segmentu nalezl. Dležitá a výhodná jich

poloha vykázala jim veliký úkol. Máme-li s Nagelem (1. c.) za to,

že epiblastové buky konaly pvodn funcci všech smysl (Universal-

sinnesorgane), reagovaly pirozen buky nad smyslovými ganglii peri-

ferickými také na svtelné popudy. Pirozený výbr psobil, že se

innos bunk smyslových jakožto svtlo ijících v prvním segmentu

tlním stále zvtšovala, pak localisací a eliminací popud jiných stala

se partie tato specielln zrakovou. Pochopitelné, že smyslové gangiion

correlativn se smyslovými svými bukami rostlo, také centrální ást

píslušící mu v mozku (lobi optici).

Periferický nerv deutocerebra, nerv antennularní u Oniscode

bud zmizel, nebo ve slabém zbytku je pítomen. Tvoí pod smyslo-

vými šttinkami na posledním lánku tykadel malé gangiion smyslové

U TypMonisca^ kde nerv antennuUarní není pítomen, máme interes-

santní zjev, že vlastní mozek nemá žádného nervu periferického.

Tím lépe vyvinut je nerv autenny druhého páru. V rozšíené

basi jeho pozorujeme velký shluk sítiva nervového. Již v základním

lánku objevují se na periferii gangliové buky, ve druhém lánku

pak rozšíí se v obsáhlé gangiion, jež i do následujících lánk se

prostírá. Odtud teprve vystupují vlákna nervová pro smyslové šttinky

a v ástech na rozhraní jednotlivých lánk nervy pikládající se ku

prosté, normální hypodermis, podobn jako vylíím pro další okoniny.

Antennalní ganglia pozoroval Claus také u Apseuda (1. c). Zdá se,

že smyslová ganglia v okoninách u všech Crustaceí jsou rozšíena.

Na basi nervu antennalního vycházejí u Typhlonisca dva, u Porcel-

liona ti nervy zakonující pod pokožkou gangiiovými plexy. Pedevším

je to nerv kolmo vzhru za lobem optickým vystupující (obr. 1.), jenž

zakonuje dosti rozšíeným gangliem v ostrém frontálním výnlku
Typhlonisca (P F, obr. 1, 30, 31), u PorceUiona ponkud zadnji až

na hbetní stran hlavy. Druhý nerv vystupuje blízko u pedešlého

^'^) B. Hatschek: Beitrage zur Entwickluiigsgeschichte der Lepidoptereu.

Jen. Zeitschr, f. Naturw. 11. 1877.
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(obr. 30, P L) a koni mezi basí antenn (obr. 31) a epimeritem

I
hlavy. U Porcelliona vystupuje ješt jeden nerv kratší horizontáln

a koní gangliovým plexem na spodní partii hlavy. Basalní ásti nerv
tchto vidl a nakreslil už Letdig, *") zakonení jejich ovšem neznal.

I

S nkterým z tchto nerv homologické jsou nejspíše Milne-Edward-

jl SOVY nerveš tegumentaires u Astaca.

V místech, kde kommisura circumoesohpagealní pechází do ganglia

mandibularního, vychází z ní do pedu dosti silný nerv (obr. 5, K P),

\
posázený na vnjší stran gangliovými bukami, jenž objímá oeso-

phagus a ped ním práv asi v místech, kde oddluje se záezem tak

,
zvaný svrchní pysk, naduuje v ganglion nepárové, jímž spojuje se

i s obdobným nervem ze druhé strany picházejícím (obr. 3, 14, 20,

I
G P). Máme tu interessantní „kruh pyskový". Žaddachem u Apusa '*^)

I

a Clausem (1. c.) u Apseuda nalezený. Clausovi význam jeho nebyl

' zcela zejmý, ponvadž neznal nerv z nho vycházejících. Pedevším

vystoupí do pedu slab divergentn dva nervy (obr. 32, P N), z nichž

každý koní pod integumentem smyslovým gangliem (obr. 12, 20, S G),

! nad nímž ní do pedu rovné tyinky smyslové (obr. 12, S), jichž

i

stojí vždy ada na pední stran svrchního pysku. Výbžky ze zmí-

I nných smyslových ganglií k bukám pod tyinkami ležícím na píz-

: nivých ezech snadno se dají dokázati. Ale vzhru v medianní áe
podél oesophagu vystupuje z pyskového ganglia nerv (obr. 20, 53^

N Oe), o nmž možno se pesvditi, že innervuje svaly. ást ele-

ment pyskového kruhu funguje tedy jako sensitivní, ást jako moto-

rická. Tytéž nervy vystupující ze kruhu pyskového nalezl Zaddach

u Apusa. Možno, že podobné pomry dají se konstatovati u vtšiny

; Crustaceí. Cuvierem u Homara a Brandtem u Astaca popsané kruhy
' nerv sympathických, jež vycházejí z koraisury a vysýlají množství

nerv na oesophagus a žvýkací žaludek, jsou kruhu pyskovému homo-

logické.

Claus zmiuje se u Apseuda o gangliu pímo ped žaludkem

!
žvýkacím na oesophagu ležícím. Toto ganglion nalezl jsem také

j

u Oniscode. Je vtší ješt než-li ganglion kruhu pyskového (obr. 3,

;

32, 37, G S) a také zde leží ped žvýkacím žaludkem na jícnu.

Vnjší strana jeho kryta je bukami gangliovými, nejvtší ást však

i

tvoí sítivo nervové. Neznám pípadu, že by u Arthopod bylo nale-

zeno sítivo nervové v njaké ásti periferické. ^^) Svdí to zajisté

^°) Leydig: Tafeln zur vergleichenden Anatomie. T. VI.
'

**) Zaddach : De Apodis cancriformis anatomia et historia evolutionis. 1841.

I

*^j Nervové sítivo nalezl jsem sám ješt ve smyslovém gangliu velikých
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!

pro znanou samostatnost dotyného ganglia. Claus vidl také oba
i

nervy po stranách tohoto útrobního ganglia vystupující. Mél za to,
|

že jimi spojeno je s nervstvem centrálním. Mn podailo se dokázati,

že nerv, jenž po každé stran od ganglia kolem žvýkacího žaludku '

šikmo do zadu se ubírá, vydává vtévky ke svalm žaludkovým (obr.

11, 37, N L), naež rozdlí se ve dva svazky, z nichž každý pikládá ij

se k jenomu vaku hepatopankreatickému, po nmž táhne se až ke •]

konci. Dotýká se však vaku pouze na vypouklých partiích, tvoe pes i|

zaškrcené okružními svaly ásti mstky. Vydává slabé vtévky ke

svalm opádajícím síovité podivné tyto orgány, zvlášt v zadní polo-

vici tla.

Popsaná ganglia a nervy z nich vystupující tvoi útrobní nervtsvo.

Bezpeného více jsem nemohl nalézti. Upozorním zde však na zjevy,

jež mohou býti ve spojení s innervací srdce. V posledních tech i

gangliích thorakalních nalézáme nad septem pericardialním po stranách i

pericardu na každé stran skupinu bunk, jež gangliovým velice jsou i

podobny. Doufám, že na píznivjším srovnávacím materiálu podaí

se mi význam zmínných tí skupin bunk vysvtliti.

Brandt (1. c.) kreslí dv sympathická ganglia za mozkem Onisca)

Leydig u PorcelUona frontální ganglion nepárové. Tato ganglia ne-

existují.

Z ganglia mandibularního vycházejí dva páry nerv. Jeden sla-

bounký do hypopharingu , kdež koní smyslovým malým gangliem

(obr. 35, G Hy). Druhý, velmi silný, innervuje svaly mandibularní

(obr. 5, N Md). Z ganglia segmentu první maxilly vystupuje silný*

nerv ke svalm maxillarním, do lamellovité maxilly samotné slabší,

konící opt gangliem smyslovým (obr. 9). Tytéž dva nervy nalézáme

>

u ganglia maxill páru druhého a maxilliped. Packardv (1. c.) obraz

periferických nerv ganglia suboesophagealního u Asella^ není správný,

Kreslí pouze nervy vstupující ve spojení s periferickými ganglii

smyslovými ústních okonin. Kdežto nerv, innervujících svaly tchto

okonin nekreslí vbec. Nervy poslední jsou silnjší než ony sensitivní

a vbec do vnit kusadel nevstupují, innervujíce svaly, které se nale-
i

zají v dutin hlavy a jejichž inserce na basi kusadel se nalézá.

U Gammarin popisuje Della Valle (1. c.) mén nerv vycházejících

z podjícnové massy nervové. U Leucothoe spinicarpa k. p. -vychází

ješt z kommisury nervy pysku svrchního (pyskový kruh?), jeden pán

pro mandibulu, dále slabší nervy pro hypopharynx, ti páry pro ku-i

smyslových šttin na posledním lánku tla u Scolopendrelly. Hesse konstatoval

pítomnost jeho ve smyslových gangliích v praestomiu Lumbricid.
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sádla a kusadlové nožky a poslední pro první pár thoracalních noh,

I
jehož ganglion zde splynulo s gangliemi ústních orgán. Je také možno,

I že nkteré nervy pro periferická ganglia smyslová v kusadlech odvt-

vují se od silnj^ch nerv, jejichž hlavní ást pistupuje ke svalm.

Periferická ganglia smyslová nalézáme v maxillách i maxillipedu. Tam,

kde jsou na konci destiek kusadlových vyvinuty zvláštní smyslové

šttinky a tyinky (k. p. u TypMonisca ve druhé maxille) vstupují

do nich vlákna nervová z tchto ganglií. Jinde koní prost v hypo-

dermis (obr. 9, Ligidium).

Ped rozhraním hlavy a prvního segmentu thoracalního nalézají

se na dorsalní stran pod hypodermis tyi plexy gangliové (obr. 34,

SD, SL). Nervy k nim se pojící dají se sledovati u TypMonisca,

ke gangliu nožky kusadlové, kdež vycházejí nad nervem motorickým.

Podobn jako nervy spojující periferické plexy gangliové s gangliem

antennalním, i tyto dají se uvésti na periferická ganglia normálních

segment tlních, jež níže popíšu.

Z ganglií thoracalních vychází po každé stran silný nerv, který

záhy se dlí ve dva, z nichž jeden vstupuje do nohy, druhý pak in-

nervuje svaly. Vedle tchto vychází zvláštní nervy z každé podélné

kommisury, ubírají se šikmo do zadu, v následujícím pak segmentu

hlavní ást vtví se ubírá vzhru ke stran dorsalní. Díve než pe-
stoupil nerv kommisuralní, nerv pímo z ganglia vystupující rozdlil

se, žádná však jeho ást nespojuje se s nervem pod ním z ganglia

probíhajícím, jak Leydig kreslí a také Gerstaecker ^^) opakuje. Ve

množství sval, které vyplují postranní ásti dutiny tlní, je nemožno

sledovati prbh nerv na praeparatech in toto, na ezech pak jest

mýlka zde velmi snadná. Mám za to, že nerv vystupující pímo
z ganglia segmentalního innervuje vtšinou bišní svaly, jedna jeho

vtev vstupuje pak do okoniny, kdež tvoí ganglia sensitivní. Kom-
misuralní nervy rozvtvují se siln, ást vtví innervenuje hypo-

dermis bišní strany, ást vstupuje do epimerit a poslední obra-

cejí se vzhru ke stran dorsalní, kdež pojí se s gangliovými

plexy.

Co se týe periferických nerv vycházejících z ganglií abdomi-

nalních, shledal jsem u druhu PorcelUo laevis pomry následující:

Poslední ganglion thoracalní oddleno je od vlastních splynulých gan-

glií abdominálních kratikou kommisurou, z níž vystupuje nerv kom-

misuralní jako z kommisur ostatních. Následuje na periferii dobe

*"') Gerspaeckee a.: Arthropoda, Bronn-Klassen imd Ordnungen des Thier-

roichs. Bd. Y, 2. Abtli.
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oddlené první ganglion abdominalní, z nhož vystupuje opt normální

nerv nejdíve v dv vtve se dlící a pozdji k rzným svalm abdomi-

nalním se kladoucí. Následující nerv vychází již ze zúžené splynulé

ásti zadní, mžeme ho však podle rozvtvení považovat za kommi-

suralní nerv patící k prvnímu gangliu abdominalnímu. Po každé

stran vychází pak ze splynulé massy ganglií abdominalních ti silné

nervy, z nichžto nejsilnjší, jako jej u Ašella kreslí Sars,"*^) je po-

slední; tento ubírá se k uropodm.

Z abdominalních ganglií u Ligidia vycházejí vždy dva a dva

nervy periferické nad sebou (obr. 33, I Sv), jež ihned pistupují ke

svalm bišním podélným (nerv hoení) a svalm nožním, které u to-

hoto zvíete velmi hbit se pohybujícího v enormním quantu jsou

pítomny. Bezpochyby vznikly tyto nervy rozdvojením se jediného

z ganglií obyejn vystupujícího mohutného nervu. Intersegmentalní

(kommisuralní nervy) jsou u abdominalních ganglií Ligidia slabounké

a innervují bišní integument (obr. 39).

Periferické plexy gangliové popsal jsem již pi líení nerv
mozkových. Podobné plexy písluší každému segmentu tlnímu a sice

ve tech párech. Dorsalní (obr. 52) nalézají se na hbetní stran po

obou stranách srdce neb aorty medianní, U Haplophthalma mají

tvar válcovitý, který se pímo pod hypodermis slab rozšiuje.

U Typhlonisca (obr. 32) jsou konické, základnou pipojené k integu-

mentu, u Porcelliona (obr. 22, 23) rozdlují se ve dv až ti vtve,

které oddlen k hypodermis se pipojují. Podobn uspoádány jsou

lateralní plexy periferické, ležící ponkud níže asi uprosted mezi plexy

dorsalními a epimeritem.

Nejvtší a nejsložitjší jsou plexy gangliové v epimeritech. Nerv

sem vstupující (obr. 21, NP) rozdluje se ve dv velká, dlouhá a

jedno stední, slabší ganglion, táhnoucí se až pod integument. Postranní

velká ganglia mohou se také ješt rozvtviti, takže plexy picházejí na

dosti veliké ploše ve styk s hypodermis.

Zmínil jsem se již, že zvláštní vtev nervová vstupuje do noh.

Jest to vtev ist sensitivní, nebo nervy z ní neinnervují žádného

svalu. Po celé skoro délce (v noze) posázena je gangliovými bukami, je-

vícími normální charakter bunk periferických, jak pozdji obšírnji jej

vylíím. Mimo to v prvním, druhém i tetím lánku naduuje v ganglia,

z nichž zvlášt ganglion lánku druhého jest veliké (obr. 36, P O).

*'*) Sars: Histoire natiirelle des Crustacés eau douce de Norvége, 1. Les
Malacostracés, I8fi7.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Studie o Isopodech. 25

Na rozhraní lánk nožních vystupují z tchto ganglií nervy, konící

v hypodermis.

Zakonení periferických gangliových plex jest vysoce zajímavé.

Nikdy nemohl jsem nalézti ve spojení s nimi njakých specifických

orgán smyslových. Vlákna nervová z nich pocházející zcela prosté

kladou se k normálním bukám hypodermalním (obr. 36, 39). Nkdy
distalní konec takového ganglia široce (obr. 9) pipojuje se k hypo-

dermis, jako zvlášt u Ligidia v obou párech maxill. Nkdy rozdlí

se vlákno nervové v nkolik vtví, tyto spojují se s bipolarními bu-
kami nervovými, jejichž jeden pólový výbžek koní v hypodermis

(obr. 39). Nejlépe dají se tyto vci studovati u nedosplých indivi-

duí Ligidia, dokud není vyvinut pigment a dokud svaly nezatlaí vše

stranou.

Zajisté jsou nervy periferické zde vylíené sensitivní. Spojení

se svaly ani se žlázami nedá se na nich dokázati. Nekoní však ve

specifických orgánech smyslových. Funkce jejich, je-li smyslová, musí

tedy býti ješt primitivní, všeobecná. Ve stadiích embryonálních máme
tu co initi s epithelialním nervstvem, které ani u dosplých individuí

úpln se neisoluje. Jest oprávnna domnnka, že plexy periferické

odpovídají morfologicky epithelialnímu nervstvu sítovitému, jak je po-

psali Hertwigové ^^) u Medus. Veliká ást nervstva toho u vyšších

Metazoí se koncentrovala, už u nkterých Medus nalézáme koncentro-

vané kruhy nervové. U lenitých zvíat koncentrovala se ve bišní

pásku, k níž náleží i ganglia nadjícnová. ást zbylou, necentraliso-

vanou, pedstavují nám práv gangliové plexy periferické.**')

Zprávy moje podány jsou na základ praeparat zcela obyejným

zbarvením jaderným (pomocí pikrokarmínu, kamencového, boraxového

karmínu, parakarmínu, kochenilly a haematoxylinu) barvených. Otázky,

v jakém pomru stojí fakta mnou uvedená k názorm našim o nervové

soustav nabytým hlavn z prací Retziusových, Lenhóssekových, Smir-

novových atd. musí býti rozešena užitím specifických barviv pro nerv-

stvo užívaných.

U Trichoniscid Weber ''^) užíval chloridu zlatového k zbarvení

periferických nerv, hledaje innervaci pigmentových bunk. Údaje

*^) O. und H. Hartwig: Das Nervensystem und die Sinnesorgane der Me-

dusen. 1878.

*^) Po ukonení této práce dostala se mi do ruky Hardyho studie o nervstvu

Branchipa [Philos. Trans. Eoy. Soc. London, 1894], kde se autor zmiuje, že po-

dobného nco pozoroval a také jeden obrázek zakonení plexu gangliového v hy-

dermis podává.
'•'') Weber M. : Anatomisches iiber Tricbonisciden. Zugleich ein Beitrag
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jeho O spojení síových bunk pojivových, jež pecházejí do pigmen-

tových, s nervovými vlákénky a o výbžcích tchto bunk do šttinek

a chloupk chitinových zní dosti podezele. Zde zvlášt dlužno uvá-

žiti, že pojivové elementy velmi asto spolu s nervovými se barví

a jak již podoteno práv u pigmentových bunk, jež vlastn jsou bu-
kami mesenchymatickými, mýlka snadno jest možná, zvlášt když pigmen-

tové buky (obr, 21) vysýlají výbžky své i mezi buky hypodermalní.

Smyslové orgány. Nejdležitjší a také nejzajímavjší ze smy-

slových orgán Oniscode jsou oi. Zde, oproti všem vyšším korýšm
nenalézají se oi na stoncích a jeví také mnohé morfologické odchylky

od typických oí lateralních u korýš. Podobn je tomu také u Am-
phipod, kteí s Isopody tvoily skupinu Edriophthalmních korýš

(vrostlookých), akoliv na p. památná skupina Tonaid má oi na

stoncích.

Typické lateralní oi korýš jsou složené. Nalézáme tak všude,

kde redukcí oko se nepozmnilo. A práv v tomto ohledu jsou Iso-

podi zajímavými. Oi jejich považovány byly za aggregované, dle kte-

réhožto názoru ode všech korýš Isopodi tvoili výjimku. Grenacher

jehož nálezy, pokud jsem je mohl sestaviti podle rzných citací, pro

Ligidium i Porcelliona mohl jsem potvrditi, první poukázal na okol-

nost, že kišálové tleso u Isopod je dvojdílné a retinula že se

skládá ze sedmi ástí. I nutno dle toho považovati oi Isopod za

složené, ponvadž tu retinularní buky jsou sestaveny v jednotlivé

skupiny, ovšem druhotné znan zjednodušené. Již jsem se zmínil, že

tractus opticus u Ligidia dosti upomíná na tract vedoucí k oím na

stvolu ležícím a facettováným (typicky složeným), u Porcelliona, kde

oí jest také mnohem mén než u Ligidia, máme již pomry jedno-

dušší, nejredukovanjší u Trichonisca a Haplophthdlma. Oi posledních

dvou rod jsou unicornealní oi složené, jež upomínajl na oi Arach-

nid (obr. 18, 19). Pochod, jenž od typických složených oí Crusta-

ceových vede k oím na p. Ligidia a Porcelliona, splynutím corneí vede

k oím Trichonisea a Haplophthalma. Podobným pochodem vykládá se

také vznik oí Arachnidových.

Uvedená fakta dávají nám mnohá východiska, uvažujeme-li o po-

stavení Isopod vi ostatním korýšm. Vedou nás k názoru, že Iso-

podi, vlastn Oniscodi, pedstavují skupinu velmi aberrantní, netypickou.

Oproti ostatním píslušníkm staré skupiny Malacostrac pedstavují

zvláštní samostatnou vtev. Podivuhodné tedy je, že se na základ

zur Frage nach der Bedeutung der chromatoph oren Pigmente und verzweigten

Zellen der Hautdecke. Archiv fúr mikr. Anat. Bd. 19, 1881.
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ne dosti prozkoumaných (na p. embryologických) fakt, jevících se

u Isopod, staví dalekosáhlá theorie o postavení korýš mezi Arthro-

pody vbec. Je to sice originelní, ale sotva správné považovat Iso-

pody za píslušníky primitivních, pvodních korýš. Detailnjší práce

embryologické zajisté potvrdí názor mj, ovšem také jinde již vyslo-

vený, že Isopodi jsou skupina ne-li redukovaná, tedy aspo od primi-

tivnosti njaké velice vzdálená.

ekl jsem již, že velikou ást šttinek a cuticularních výtvor

vbec u Arthropod dlužno považovat za orgány smyslové, teba se

nám ne vždy podailo dokázati jejich innervaci. Smyslové šttinky

rozšíeny jsou po celém povrchu tla, na nkterých partiích velikost

i poet jich však je vtší než jinde. Zvlášt výhodnou polohou, umož-

ující šttinkám místa toho ití intensivnjší, nebo , uritého zpsobu,
— je-li okolnost tato pro existenci zvíete výhodná — nkteré více

se vyvinou, vzrostou. Stejnomrné skoro rozšíení smyslových pí-

vsk cuticularních nalézáme na hbetní stran Typhlonisca. U Haplo-

pMhalma na hrbolcích v uritých adách nkteré šttinky se specifikují

a za úelem ochrany differencují. U Porcelliona, Onisca a Ligidia

na nkterých segmentech vyvíjí se nápadn jedna šttinka v zadním

rohu epimeritu (obr. 37). Neliší se od ostatních šttinek než svým

pravidelným postavením a velikostí. Nalézáme tu (obr. 24, 25, 55)

pochvu (p) zdvihající se s povrchu chitinu, ze které vynívá dlouhá,

ke konci se sužující šttinka, jejíž chitinový jemný obal v banikovité

rozšíenin v chitinu ke stnám této se pojí. Na basi jich nalézáme

však velikou buku smyslovou (obr. 24), velikostí, hustou, jemn
zrnitou plasmou a intensivn se barvící plasmou od sousedních bunk
hypodermálních se lišící. Zajímavo je, že se vyskytují jenom na epi-

meritech uritých segment. U Onisca nese na p. smyslovou šttinku

epimerit druhý, tetí, pátý, šestý a sedmý. U Porcelliona první a

druhý, pátý, šestý a sedmý. Také šttinky na pedu svrchního pysku

Typhlonisca a Porcelliona (obr. 12) mají svj uritý úel. Úel ve

spojení s polohou dodávají jim typický tvar stanovený vzhledem

k možnosti percepce a ochrany. Pomry pro jednotlivé rody i druhy

se mní. Nápadná je podobnost pomr tchto u Typhlonisca a Ha-

plophthalma, pak u Porcelliona a Onisca na druhé stran. Blízky

jsou si také Trichoniscus a Ligidium. Ne však všecky cuticularní

pívsky mají funkci smyslovou. Jsou na p. orgány sloužící pidržo-

vání, jak Leydig ^*) specieln pro Porcelliony dokázal. Uritou úlohu

*^) Leydig: Ueber Amphipoden und Isopoden. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd.

XXX. Suppl.
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hraje tu i výbr a pomr pohlavní,*^) mimicry atd. Sledování všech

zjev sem spadajících musí se díti ve spojení s biologickým pozoro-

váním, aby nabylo hlubšího významu.

Leydig (Tafeln zur vergl. Anatomie) udává, že nerv, jenž vlastn

vstupuje do antenn, innervuje zvláštní smyslové orgány. Tyto orgány

jsou však rosettovité žlázy, jaké u Amphipod Nbbeski, G. Haller,

Claus, Della Vai;Le a j. pozorovali a jež u Porcelliona, Typhlonisca,

Haplophthálma a Triclionisca ve hlav se vyskytují. Domnle nervy

k nim pistupující jsou vývody žláz.

Histologie. Prúhh nervových vláken. Histologie nervstva Onis-

code nepodává mnoho rozmanitého. Je pímo nápadno, jakou jedno-

duchost a monotónnost tu nalézáme. Jednoduchost opakuje se také

v uspoádání jednotlivých element k sob, i v prbhu nervových

vláken. Histologické údaje o nervstvu Crustaceí rozptýleny jsou v rz-
ných pojednáních. Jedna z nejlepších prací je Kriegerova ^") o nervstvu

íního raka. Dležitá je též Clausova citovaná již práce o Phroni-

midech, Dietlova,^^) Bergerova ^^) atd.

Gangliové buky jsou podoby ponejvíce sférické nebo hruško-

vité a mají všecky relativn velká jádra, odpovídající do jisté míry

tvarem svým tvaru celé buky. Užijeme-li silných zvtšení, pozoru-

jeme, že plasma jeví koncentrické proužkování (obr. 38), jinak jest

jemné, stejnomrn zrnitá. Proužkování pechází také do výbžk
bunk. Jakkoli nejsou obdány buky žádnou zvláštní blanou, ani po-

jivovými membránami, jak Krieger pro raka udává, zachovávají vždy

svou samostatnost. V centrálním nervstvu nalezl jsem buky jen

s jedním výbžkem nervovým. Za to na píném ezu bukou gan-

gliovou pozorujeme nkolik výbžk t. zv. plasmatických, jež u sou-

sedních bunk se proplétají a vedle sebe se kladou, Claus bezpo-

chyby na základ tchto výbžk, jež nejsou všecky stejn dlouhý,

nkteré buky centrálního nervstva Phromny prohlásil (1. c.) za bi-

polarní. Vlastní výbžek nervový skládá se z primitivních íibrill

nervových, které, jak jmenovit u obrovských gangliových bunk dobe
lze se pesvditi, pecházejí do plasmy, podobn jak to popisováno

pro gangliové buky obratlovc. U Ligidia dosti asto pozoroval jsem

*^) Weber (1. c.) upozoruje na rozdíly pohlavní v této píin u Trichoniscid.

^'') Kriegee: Ueber das Centralnervensystem des Flusskrebses. Zeitschr. f.

wiss- Zool. Band 33.

^^) Dietl: Die Gewebselemente des Centralnervensystems bei wirbellosen

Thieren. 1878.

^^) Berger: Untersuchungen uber den Bau des Gehirns und der Retina der

Aithropoden. Arbeiten aus den Zool. Inst. d. Univ. Wien. 1876.
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buky vnitní vrstvy hraniící s centrálním nervovým pletivem, jichž

jádro vysýlá do nervového vlákna výbžek (obr. 16 jv, 26). Také Krie-

ger a dosti nem^it, u raka (1. c.) zmiuje se o zjevech, kde „možno

pomýšleti na výbžek jádra". Jemu však jenom práv na špatn

konservovaných praeparatech zjev tento se ukázal, kdežto já mohl.

jsem ho asto a na dobrých praeparatech pozorovati. Nepikládám

však tmto pípadm principielního významu njakého. Možno si my-

sliti, že taková podoba jádra vyvolána je tvarem buky. asto jsem

se pesvdil, že tvar buky má uritý vliv na tvar jádra. Podobné

pípady konstatovali B, Hallbr a Nansen. (Cfr. Vej dovský : Entwicke-

lungsgeschichtliche Untersuchungen.)

Veliká vtšina bunk gangliových stejnou má velikost. Dle veli-

kosti nemohl jsem žádných skupin rozpoznati, jak se asto u Arthro-

pod s nimi setkáváme. Ale mezi normálními bukami sem tam, však

vždy na uritých místech setkáváme se s obrovskými bukami uni-

polarními (obr. 5, 8, 10, 32, 33) a to v mozku i pásce bišní. Jako

Claus u Phronimi/, nalezl jsem také zde, že v gangiiích pásky bišní,

kde leží zadní partie ganglia (cfr. Michelsovy ^^) zprávy o nervstvu

Orycta), výbžek jich pímo, tedy bez kížení se, pechází do peri-

ferického nervu (obr. 8). V mozku nalezl jsem je v protocerebru

a dorsalním laloku u Ligidia, kdež vždy dal se od nich silný výbžek

nervový sledovati do centrální pleten nervové. Jádra tchto bunk
jeví dvé i více dobe odlišených jadérek, kdežto v normálních jádrech

bunk gangliových chromatin soustedn je v neurit conturovaných

uzlících jaderného reticula.

Bipolarních bunk gangliových, jak eeno, nepodailo se mi

v centrálním nervstvu nalézti. Za to velmi hojné jsou v periferických

gangiiích a gangliových plexech. Nervové vlákno se rozšíí, ve dvrku
takto vzniklém spoívá ovální jádro (obr. 29), kolem nho je shro-

máždna zrnitá plasma. V gangliových plexech jeden výbžek tchto

bunk (obr. 39) ubírá se k hypodermis. Tvar jader je tu vždy po-

dlouhlý, v periferických gangiiích okonin (obr. 36) nezídka jeden

pól v ostrý zobáek vytažen.

Kolossalních vláken nervových, jaká asto nalézáme u Decapod

a o nichž Friedlander ^*) dokázal, že to jsou vlákna s deovou pochvou,

u Oniscode jsem nenalezl.

^^) MicHELs: Beschreibung des Nervensystems von Oryctes nasicornis im

Larven-, Puppen- und Káferstande. Zeit. í. wiss. Zoologie. Bd. 34, 1880.

'^) FkiedlInder: Uber die marklialtigen Nervenfasern uud Neurochorde der

Crustaceen und Anneliden. Mitth. d. zool. Stát. Neapel. Bd. 9. 1889.
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Nervové sítivo (reticulum, Leydigova Punctsubstanz) má u Onis-

code normální vzhled jemn zrnité massy, v níž probíhají nervová

vlákna. Píný prez takových svazk vláken nervových liší se

však znan od vlastního reticula, takže uvádti reticulum na

píné prezy vláken nervových ^^) je nesprávným. Vypluje mezery

mezi vlákny nervovými, jak zvlášt krásn vidti lze v posledním

gangiiu retinalním u Ligidia. To odpovídá také jeho vzniku. U embryí

nejdíve se vyvinou vlákna nervová, mezi nimi pak jádra jednotlivých

bunk vzrostou, mén intensivn se barví, až konen se rozpadnou.^*')

Na embryích Ligidia dá se celý pochod velmi pkn sledovati.

V gangliích bišních tvoí reticulum dv skupiny hlavní, jež prostírají

se i do base postranního nervu periferického (obr. 50, P S), a partie

menší obklopující píné kommisury.

O významu nervového reticula nedovedeme mnoho íci. Leydig

(Zelle und Gewebe, 1885) praví, že je podprno-pojivou hmotou,

s neurogliou obratlovc rovnocennou. Interessantní a dležité však je,

že dle Kriegera a Biedbrmaníta ^^) periferické nervy ásten v nm
se rozvtvují a koní. Mohlo by tedy míti jakýsi sprostedkující

význam mezi nervstvem periferickým a centrálním. B. Haller^^) po-

važuje je také za pojivové a pímo tvrdí, že vzniká z perineuria.

Nansen považuje je za pojivový, vlákna nervová isolující element.

Isolaními elementy jako u ostatních Arthropod jsou zde neu-

rogiiové pojivové buky, jichž stlaená jádra nalézáme v centrálních

i periferických ástech nervstva. Nkteré z tchto jader barví se

mnohem intensivnji, než ostatní, tato pak jsou vtší, obsah jich jeví

i jaderné sítivo. Principielního rozdílu mezi obma asi není. Pojivové

elementy oddlují také gangliové buky od centrální pleten nervové

a na hranici obou vždy nalézáme stlaená jádra podobná neurogliovým.

Celé nervstvo obdáno je jednoduchou blanou pojivovou, odpoví-

dající perineuriu, u vtšiny Arthropod mnohem složitjšímu než-li zde.

Ona pechází také na nervy periferické a na konených jednoduchých

vláknech nervových tvoí zvláštní pochvy (Schwannovy?). Prbh ner-

vových vláken vylíen u Crustaceí Kriegerbm, Clausem pro Phronimu^

Biedermannem atd. Biedermann (1. c.) podal celkový obrázek vláken

^°) Hatschek B. Lehrbuch der Zoologie.

^'^) Vejdovský F.: Entwicklungsgeschichtliche Untersuchuiigen. 1888-rl892.

") Biedermann W. Uber den Ursprimg und die Endigungsweise der Nerven

in Ganglien wirbelloser Tbiere. 111. Zeitscbr. f. Naturw. Bd. 25, 1891.

=**) B. Hallek : Uber die sogenannte Leydigscbe Tunktsubstanz im Central-

nervensystem. Morpb. Jabrbucb. Bd. XII.
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nervových, barvících se methylovou modí pro Onisca. Oniscodei nejsou

však píliš vhodným pedmtem, ježto zde gangliové buky splývají

dohromady. Mnohem lépe hodí se Asellus, u nhož gangliové buky
na bišní pásce v urité skupiny jsou rozlišeny. Zde mohl jsem Clausem

pro Phronimu vylíené pomry potvrditi. U Oniscode v celku má
se stav vci takto : Kommisurami circumoesofagealními vstupuje dol
mocný svazek nerv, jenž pijal ásti své ze všech partií mozku.

Svazek táhne se celou bišní páskou, pibírá zde však vlákna nervová

od pedních i zadních lateralních bunk gangliových. Z nho (obr. 51)

nkterá vlákna kíží se v pední kommisue jednotlivých ganglií

(obr. 50, C) a vstupují do periferických nerv hlavních (z ganglia

vystupujících), jiná vstupují do nerv kommisuralních (obr. 51, N Co).

Jiná vlákna nekížíce se vstupují do hlavních nerv, ze pední strany

i zadní. Ze zadní strany kommisurou picházející nervy také se

kíží (50, 51, C,). V této zadní kommisue kíží se i vlákna pi-

cházející ze pedu, i vstupují bud do hlavních nerv periferických

nebo, a to vtšinou, pipojují se k centrálnímu svazku vláken podél-

ných. Do kommisuralních nerv vstupuje také svazek vláken (obr. 51,

2) ze zadu picházejících. Všechna tato kížení se nerv mají zajisté

úelem jednotnost a spojitost všech ástí soustavy nervové.

Nepárový nerv (sympathicus) probíhající mezi kommisurami (obr,

50, 51, N N) neztrácí v gangliu svou samostatnost, jak také z Bieder-

mannových obrazc vidno. V bližší spojení však vstupuje s bukami
gangliovými ve stedu mezi podélnými svazky vláken a obma kom-

misurami ležícími (obr. 50), podobn jako u Hexapod.

K podrobnému vyšetení drah, center a významu jednotlivých

vláken nestaily methody moje. Je pravdpodobno, že bipolarní buky
v periferických gangliích mnou nalezené, jsou sensitivní elementy dru-

hého ádu, vsunuté, teba nkolikráte za sebou, mezi elementy peri-

ferické a centrální (prvního ádu). ^^)

Výklad tabulí.

Tabule I.

1—3, 8—12 Typhloniscus Steini Schobl. 4—6, G, 10 Ligidium

agile Pers. 7 Porcellio laevis Latr. 13 Porcelio scaber Brandt.

Obr. 1. Mimostedný podélný ez sagittalní (dosp. Q). Zeis oc. 2,

obj. D.

°^) v. KoLLiKER : Neryenzellen und Nervenfasern. Biol. Centralblatt. Bd-

12, 1892.
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LO lobus opticus, NAg nerv antennalní, PF periferický

plexus frontální spojený s nervem antennalním, C^ postranní

vtev frontální cévy, Ch chitin, C a rozšíená céva ped
vstupem do antenny, R rosettovité žlázy.

Obr. 2. Stedu bližší podélný ez sagittalní (dosp. Q). Z. 2 D.

P protocerebrum, DL lalok dorsální, VL lalok ventralní

GA2 Ganglion antennalní, Ž žvýkací žaludek.

Obr. 3. Medianní ez z téže série. Z, 2 D.

Ca kommisura anterior mozku, Cp kommisura posterior

mozku, GS ganglion sympathické ped žaludkem žvýkacím

ležící, GP ganglion kruhu pyskového, AC aorta cephalica,

RA rozšíená aor. ceph. s cévami z ní vystupujícími: A^

mezi dorsalními laloky, A^ mezi pední a zadní komm.

mozkovou, Ag vzhru ped mozkem, A^ do svrchního pysku,

C céva frontální, Oe oesophagus, PS cirkularní jeho svaly,

Oe i\ a Oe i\ svrchní a spodní roztahova oesophagu.

Obr. 4. Mimostedný podélný ez sagittalní (dosp. 9)- Z, 1 b.

DL dorsální lalok, P protocerebrum, NA^ nerv antennul-

larní, N Aj nerv anntennalní.

Obr. 5. Stedu bližší ez sag. z téže série. Z, 1 C.

GA2 ganglion antennalní (tritocerebrum), KP kruh pyskový,

NMd nerv mandibularní, SP svrchní pysk.

Obr. 6. Podélný ez frontální antennullami a spodní ástí deuto-

cerebra (dosp. (^). Z, 2 C.

VL lalok ventralní, n A.^ nerv antennullami, A n^ anten-

nulla, Ag antenna.

Obr. 7. ez distalní ástí tractu optického (dosp. (J) Z, 1 E.

PO pívsek optického tractu, GR ganglion retinulae, NO
nervus opticus.

Obr. 8. Rez píný zadní polovicí ganglia mandibularního, hned za

výstupem mandibularního nervu. Z, 2 E.

OB obrovská buka gangliová, NMd nerv mandibularní.

Obr. 9. Z podélného sag. ezu dosplou 9- Z, 1 E.

PG periferické ganglion innervující hypodermis, L lympho-

cyty, Hy hypodermis.

Obr. 10. Obrovská gangliová buka s nervovým výbžkem, vedle dv
buky velikosti normální (NB), z protocerebra Ligidia. Z,

2 Imm. J.

Obr. 11. Vtévka nervu sympathického na žaludku žvýkacím, inner-

vující sval circularní. J Z Doyérská destika s jádry. Z, 2 F.
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Obr. 12. Podélný ez sagittalní svrchním pyskem. Z, 2 F.

SG, smyslové ganglion, Š smyslová štétinka, TP tásnité

pívsky cuticularní.

Obr. 13. Smyslová šttinka ze hbetní strany. Z, 2 Imm J.

B banikovitá dutina z chitinu na basi šttinky, P vnjší

pochva.

Tabule n.

14 Asellus aquaticus L. 15, 21—24, 29 Porcellio scaber Brandt,

16, 17, 26, 27 Ligidium agile Pers. 18 Haplophtalmus elegans Schobl,

19 Trichoniscus pusillus Brandt, 25, 28 Porcellio laevis Latr.

Obr. 14. Podélný ez frontální hlavou (skoro dosp. Q) 2, 2 D.

GAj ganglion antennullarní, P protocerebrum, C^ kommi-

sura anterior, CO kommisura lob zrakových, Cg kommisura

posterior, CAg zajícnová kommisura ganglia antennalního

(GAJ, GP ganglion kruhu pyskového, Oe oesophagus, RAg

rudiment antennalní žlázy, Ch Sv endoskelett vzniklý vchlí-

pením se hypodermis.

Obr. 15. Podélný ez frontální hlavou (nedosp. 9) Z, 1 C.

NO nervus opticus, GR ganglia retinalní, DL dorsalní lalok,

P protocerebrum.

Obr. 16. Píný, trochu šikmý ez hlavou. Z, 2 C.

jv jádro gangiiové buky s výbžkem do vlákna nervového,

LL lalok lateralní.

Obr. 17. Píní ez deutocerebrem a tractem optickým (dosp. (^) Z,

2 A.

Obr. 18. Tractus opticus a oko (O) Haplophtalma. Z, 2 E.

Obr. 19. Oko Trichonisca. Z, 2 E.

Obr. 20. Medianní ez podélný svrchním pyskem. (Porcellio amoenus

Koch) Z, 2 D.

GP ganglion pyskové, SG smyslové ganglion spojené s py-

skovým, pi pigment.

Obr. 21. Podélný ez frontální epimeritem prvního lánku tlního. Z,

1 Imm J.

PE periferický plexus epimeralní, NP nerv pistupující ku

plexu.

Obr. 22. Píný ez sedmým lánkem tlním (polosch). Z, 1 A.

PD periferické ganglion dorsalní, S srdce, H vaky hepato-

pankreatické, Z r zažívací roura, N nervová páska bišní.

Obr. 23. Gangliový plexus (PD) ze pedešlého ezu. Z, 2 E.

T. mathematicko-pirodovdecká. 1895. 3
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Obr. 24. Smyslová šttinka na epimeritu pátého segmentu. Z, 2

Imm J.

Obr. 25. Smyslová šttinka epimeritu in toto. Z, 2 Imm J.

ch v vnitní chitinový obal šttinky.

Obr. 26. Jádro gangliových bunk s výbžky do vláken nervových.

Z, 2 Imm J.

Obr. 27. Píný ez šupinkovitým integumentem nohy. Reichert, 2, 8.

Obr. 28. Píný ez okrajem žaberního plátku s jádrem pímo se d-
lícím. Z, Imm J 2.

Obr. 29. Bipolarní buka gangliová z epimeralního plexu. Z, 2 Imm J.

Tabule m.
31—35, 45—47 Typhloniscus Steini Schobl, 33, 36, 39 Ligidium

agile Pers. 37 Porcellio scaber Brandt, 38 Porc. laevis Latr. 40—44

Haplophtalmus elegans Schobl.

Obr. 30. Píný ez hlavou Typhlonisca. Z, 1 D.

Z base nervu antennalního (GAg) vycházejí dva nervy,

konící gangliovým plexem frontálním (PFj a lateralním

(PL).

Obr. 31. Ponkud šikmý ez hlavou, ku znázornní vzájemné polohy

ástí mozkových. Z, 1 C.

Ca kommisura posterior, GA^ ganglion anntennalní (trito-

cerebrum), DL laloky dorsalní, LL lalok lateralní.

Obr. 32. Podélný ez hlavou Typhlonisca, málo mimostedný. Reichert?

oc. 2, obj. 5.

VL lalok ventralní, PK pyskový kruh, od nhož jde nerv

(PN) ke smyslovému gangliu, GMd ganglion mandibularní, OB
obrovské buky gangliové tohoto ganglia, GMx-^ ganglion

maxill prvního páru, G Mxg ganglion maxill druhého páru,

GMxp ganglion maxilliped, Md mandibula, Mxj maxilla

první, Mxp maxilliped, Hy hypopharynx.

Obr. 33. Píný ez druhým abdominalním gangliem Ligidia, jehož

dva nervy na každé stran nad sebou vycházející innervují

(JS) svaly bišní, OB obrovské buky gangliové. Z, 1 E.

Obr. 34. (Polosch) Rez zadní ástí hlavy. Na hbetní stran perife-

rické plexy gangliové (CD, PL). ChSv endoskelett k upínání

sval, GP Mxp ganglion periferické v maxilliped.

Obr. 35. Frontální podélný ez svrchním pyskem, mandibulami a hy-

popharyngem. Z, 1 C. f
ChOe chitinový výnl k upnutí se roztahovau oesophageal-
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nich, Hy hypopharyux, GHy ganglion periferické z hypo-

pharyngu.

Obr. 36. ez basalním a ástí druhého lánku nohy Ligidia (nedosp.)

s periferickými gangliemi (PO), jehož výbžky innervují

hypodermis (J Hy). x zobákovit oste vytažené buky
gangiiové. Z, 1 F.

Obr. 37. ez píný žvýkacíra žaludkem. Z, 2 E.

GS ganglion sympathické, jehož lateralní nerv (NL) inner-

vuje svaly žaludkové a vstupuje na vaky hepatopankreatické.

Obr. 38. Gangiiové buky pín íznuté z ganglia bišního. Plasma-

tické výbžky a concentrické filarní kroužkování plasmy.

Z, 2 Imm J.

Obr. 39. Innervace hypodermis bišní strany. Z, 2 Imm J.

Obr. 40. Smyslové šttinky s ochrannými tlisky Haplophtalma. Jedna

ada hbetní. Z, 1 CG.

Obr. 41—44. Rzné formy šttinek tchto s ochrannými tlísky. Z,

Imm J 2.

c s smyslová šttinka, 1 p ochranné tlísko. (4, 3 pohled

s hora.

Obr. 45—47. Smyslové šttinky Typhlonisca. Z, Imm J 2.

j ch jamky v chitinu, (47 b se strany).

Tabule IV.

48—50, 52, 56 Typhloniscus Steini Schobl. 51, 54, 57, 60 Por-

cellio laevis Latr. 53 Porcellio scaber Brandt. 55, 58, 59 Ligidium

agile Pers.

Obr. 48. Píný ez hlavou Typhlonisca v partii jejího postranního

výnlku. Z, 2 D.

Obr. 49. Podélný ez frontální hlavou Typhlonisca (dosp. (5*) Z, 2 D.

D deutocerebrum (lalok dorsalní), NOe nerv z ganglia

pyskového kruhu vzhru po oesophagu ke gangliu sympa-

thickému vystupující.

Obr. 50. Podélný ez bišní páskou (dosp. cf). Z, 2 D.

c^ pední kommisura, c^ zadní kommisura bišního ganglia,

NN nepárový nerv (sympathicus), PS nervové sítivo prostí-

rající se do base postranního nervu gangliového.

Obr. 51. Prbh nervových vláken, jež neberou vznik v gangliových

bukách této zauzliny. Z, 1 E.

NCo nerv kommisuralní, do nhož i ze zadu vchází svazek

nervových vláken (z).

3*
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Obr. 52. Píný ez prvním segmentem tlním (ást hbetní). Z, 1 D.

PD periferické plexy dorsalní, Zr zažívací roura, Svp po-

délné svaly hbetní.

Obr. 53. Píný ez oesophagem (Oe). Z, 2 D. (Viz obr. 43).

Obr. 54. Epimerit se smyslovou šttinou. Reich. oc. 2, obj. 3.

Obr. 55. Epimeralní smyslová šttinka. Z, Imm J 2.

p elipsoidn stlustlá pochva, c s centrální šttinka, pod ní

buka smyslová s intensivn se barvícím jádrem.

Obr. 56. Hypodermis z mandibuly Ligidia. Z, 2 F.

Obr. 57, Píný ez chitinem. Z, Imm J 2.

ZU vývod kožní žlázy, CŠ kanálek pod šttinkou nahoíe

bakovit se rozšiující.

Obr. 58. Mandibula Ligidia s tvoícím se zubem ve váku vzniklém

vchlípením se hypodermis. Z, 1 D.

Obr. 59. Buky hypodermalní z váku, vytvoující zub. Z, 2 F.

Obr. 60. Upínání se sval na chitinový výnl z bišní strany. Reich

Imm X, oc 2.

Hy hypodermis prostoupená íibrillami, Ch sv výnl chitinový

jevící lamellesní strukturu chitinu.

(Obrazy kresleny pomocí kamery.)

Resumé des bohmischen Textes.
(Studien uber Isopoden I.)

In den verflossenen zwei Jahren untersuchte ich im Laboratorium

meines geehrten Lehrers des H. Prof. Vejdovský unsere einheimischen

Isopoden, was ihre Embryologie, Anatomie und Histologie anbelangt.

Nun lege ich den ersten Theil meiner Resultate, das íntegument und

Nervensystem betreffend, vor. Es erscheint meine Arbeit in mancher

Hinsicht nur als Bestáttigung álterer Angaben Leydigs, Claus', Bel-

loncis u. s. w., aber in manchen, nicht unwesentlichen Punkten ent-

hált die vorliegende Studie auch neue Befunde. Ich wendete meine

Aufmerksamkeit hier besonders den Oniscodeen zu, da AseUus aqua-

ticus, den ich auch eingehend studirte, in mancher Hinsicht abweichend

und selbststándig ist.

Es diente mir in erster Reihe der interessante Typhloniscus

Steini als Untersuchungsmaterial, aber nicht weniger wendete ich mein

O Wahrend des Druckes bin ich zur Úberzeugung gekommen, dass Typhlo-

niscus Steinii Schobl wirklich mit Platyarthrus Hofifmaunseggii Brandt identisch

ist. Ich bitte in dieser Hinsicht den Text zu corrigiren.
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Augenmerk verschiedenen Arten von Porcellio, Trichoniscus, Ligidium

agile und Haploplitalmus elegans zu. Oniscus und Armadillidiiim sind

zur Untersuchung weniger giinstig.

Die Chitinhaut der Oniscodeen ist meist hart, briichig, wenn sie

Mineralsubstanzen enthált, weicher, fiir die Reagentien durclilassig, ent-

halt sie solche nicht (Typhloniscus, Ligidium). Eine lamellose Schichtung

liisst sich iiberall nachweisen. Die áussere Schicht fárbt sich zuweilen

und stellt eine abgestorbene Partie dar. Dann folgt eine meist homo-

gene, unter ihr eine fein quergestreifte Schicht, welch letzterer Um-
stand wohl auf der Einlagerung von Kalksalzen beruht, wie es bei

Decapoden der Fall ist. Auf diese Querstreifung sind Leydigs feine

Porencanale zurúckzufiihren, denn wirkliche feine Poren, die das

ganze Chitin durchlaufen, fand ich nie. Was in Fláchenansicht als

dunkle Píinktchen erscheint, ist wirklich nur eine oberfláchliche ein-

gestochene Punktirung. Die grosseren Poren sind entweder Haut-

driisenausmtindungen, oder Canale, an welchen in ampullenartigen

Erweiterungen Haare sitzen. Sinneshaare haben hier eine áussere, von

der Chitinoberfláche sich erhebende Scheide, welche der gewohnlichen

Capsel an der Basis der Crustaceenhaargebilde entspricht. Bei Typhlo-

niscus ist es diese Scheide, welche sich lamellenartig verbreitet und

zierliche Structuren annimmt. Von ihr ganz umgeben ist die eigentliche

innere Borste. Bei Haplophtalmus sitzen an Chitinerhebungen am
Riicken Sinnesborsten, vor welchen immer ein nierenformiges Schutz-

korperchen sitzt. Aber zu jeder Borste fiihrt nur ein Canal. Sehr oft

íindet man die Oberfláche schuppig gefeldert. Jeder Schuppe ent-

spricht dann eine Hypodermiszelle. An einzelnen Epimeriten findet

man grosse, an einem bestimmten Orte sitzende Sinnesborsten, welche

aber im Bau den gewohnlichen kleinen Borsten gleichen. Bei Porcellio

sitzen sie am ersten, zweiten, fiinften, sechsten und siebenten, bei

Oniscus am zweiten, dritten, fiinften bis siebenten Epimerit. An der

Frontalseite der Oberlippe steht eine Reihe von Borsten, welche vom

Lippenringe aus innervirt werden.

Die Hypodermiszellen sind gut von einander geschieden, ihr

Plasma grob granulos. An den eigentlichen Kiemenlamellen konnte

ich eine directe Kerntheilung constatiren. Die Achse der Theilung

geht immer dem Umriss der Lamelle parallel. Es entstehen hier

durch directe Kerntheilung normále lebensfáhige Zellen. Der Nucleus

theilt sich auch und geht in beide Theile iiber.

An der Chitinhaut inseriren auch die meisten Muskeln. Es gibt

im Kopfe der Oniscodeen ein Endoskelett, welches als Hypodermis-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



38 XLV. Bohumil Nmec:

einstíilpung entsteht, an der Bauchseite solide Chitingriffel, oder es

dient eine normále Chitinfláche zur Insertionsstelle. Die Hypodermis-

zellen sind an solchen Stellen gut erhalten, es ziehen von den^ein-

zelnen Muskelfibrillen durch ihr Plasma Fibrillen, vielleicht ~jon
bindegewebiger Nátur, welche sicb an das Chitin anlegen,

Das Abwerfen der Korperdecke geschieht sehr oft. Es entsteht

der Bruch meist zwischen dem vierten und fiinften Segmente und es

háutet sich zuerst die hintere Hálfte, nach einer gewissen Zeit auch

die vordere. Bei einem gerade nach der Hautung conservirten Por-

cellio scaber stellte sich heraus, dass er seine Exuvie gefressen hatte.

Die Mandibularzáhne werden frh vor der Hautung in einer Hypo-

dermistasche neu angelegt, Die Zellen dieser Tasche gehen in lange

Ausláufer aus, die sich am distalen Ende in das Chitin verandern,

Am Nervensystem interessirten mich besonders die Gehirnganglien.

Es lasst sich da ein vorderster Abschnitt (Protocerebrum) unter-

scheiden, der ganz selbststandig vor dem Antennularganglion steht.

Zu dem Protocerebrum gehoren noch die Lobi optici mit ihren Neben-

lappen, welche wohl an der speziellen Sinnesfunction der Augen-

anschwellungen keinen grossen Antheil nehmen, da sie bei Typhlo-

niscus, der blind ist, besser cntwickelt sind als bei einer anderen

Form. Bei Typhloniscus haben wir keine Spur von Augen, Augennerven

und Ketinalganglien. Diese Orgáne sind gánzHch zu Grunde gegangen.

Am besten entwickelt ist der optische Tract und das Auge bei Ligi-

dium. Hier erinnert er auch einigermassen an die Verháltnisse bei

Formen mit gestielten Augen. Einfacher ist die Sache bei Porcellio, am

einfachsten bei Trichoniscus und Haplophtalmus. Bei den letzten zwei

Gattungen sind die Augen zwar zusammengesetzt, aber unicorneal. Sie

erinnern in einiger Hinsicht an Arachnidenaugen. Winzig klein ist das

Auge bei Haplophthalmus, wie es aus den Abbildungen ersichtlich ist

(Taf. 2, Fig, 18), wo beide Augen in gleichem Masse gezeichnet sind.

Das Deutocerebrum besteht aus den Dorsal- und Ventrallappen

(leh gebrauche hier der Clausschen' Benennung einzelner Theile, wie

man sie in der Arbeit iiber Apseudes und die Tanaiden findet.) Es

ist immer machtig entwickelt, aber bei Typhloniscus sendet es keinen

Nerv aus. Nur bei Ligidium konnte ich einen Antennullarnerv nach-

weisen, velcher relativ sehr schwach und augenscheinlich degenerirt.ist.

Wie bei Wasserisopoden, tragen auch die Antennen des ersten Paares

bei den Oniscodeen spezifische Sinnesorgane, welche zwar den soge-

nannten Leydigschen Geruchsstabchen sehr áhnlich sind, aber von einer

Chitinhiille gánzlich umhuUt sind, also der distalen kleinen Óífnung,
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die man bei Wasserformen coustaut findet, entbehreu. Gewiss ist dies

und die rudimentáre Form der Antennen des ersten Paares eiiie Folge

der veránderteu Lebensweise.

leh diskutiere im bohmischen Texte ausfíihrlicher die ersten

zwei Partien der Gehirngangiien, fiihre die Meinungen von Claus, Ray

Lankaster, Grobben u. s. w. an und komme zum Schlusse, dass diese

Theile zwei Segmentalganglien liomolog sind. Icli hatte keinen

Grund Kingsleys Angaben zu bezweifeln und die anscheinend wider

sprechenden embryologisclien, von Reichenbach, Nusbaum u. s. w.

konstatirten Thatsaclien, bringe ich mit meiner Ansicht dadurch in

Einklang, dass ich der Heterochronie in der Segmentirung bei Arthro-

poden gedenke, wie sie zum Beispiel unlangst von Brauer bei Scorpio

in Betreff des Chelicerenganglions bewiesen wurde, Was die Ansichten

uber die Bedeutung des Augenstieles anbelangt, bin ich derselbe

Meinung, wie Claus, aber das erste Segment hat, wie andere Seg-

mente, die Moglichkeit, einen gegliederten Anhang zu entwickeln, wie

dies in dem von Hofer konstatierten Falle geschehen ist.

Das Tritocerebrum, Ganglion der Antennen des zweiten Paares,

ist bekanntlich secundár zum eigentlichen Gehirn in innige Yerbin-

dung getreten. Dennoch bewahrt es bei den Oniscodeen seine Selbst-

stándigkeit, obzwar es seine urspriinglich hinter dem Oesophagus ge-

legene Commissur verloren hat uud statt dieser eine vor dem Oeso-

phagus, von den eigentlichen Gehirncommissuren durch eine aufsteigende

Arterie getrennte secundáre Commissur entwickelte. Nur bei Asellus

findet man hinter dem Oesophagus eine schwache Commissur (Taf. 2,

Fig. 14), welche den Ganglien der zweiten Antennen gehort.

Das ganze Gehirn weist einige Schwankungen, was die Form

der einzelnen Theile und ihre gegenseitige Lagerung betrifft, bei ein-

zelnen Gattungen und auch Arten auf. Bei Typhloniscus kann man
sehr gut gewahrnehmen, dass das Gehirn der Mánnchen relativ viel

grosser ist als dasjenige der Weibchen.

Die circumoesophageale Commissur verbindet das Tritocerebrum

mit den Mandibularganglien, deren vorderer Theil schon auf den

Commissuren liegt. Es ist mit den folgenden drei Ganglien der Mund-

gliedmassen ganz verschmolzen, aber durch einen zum Kaumagen

durch dies Ganglion aufsteigenden Muskel als urspriinglich selbst-

standiges erkennbar. Das Ganglion des Maxillarfusses liegt immer

hinter dieser Gliedmasse.

In der verschmolzenen Abdominalganglienmasse las sen sich bei

einigen Formen vier, bei anderen fiinf Theile nachweisen.
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Was die peripheren Nerven anbelangt, wurde schon gesagt, dass

bei Typhloniscus der optische Tract und der Nerv der ersten Anténn
ganz verschwunden sind. Derjenige Nerv, der nach Leydig ein eigen-

thíimliches Sinnesorgan innerviren soli, ist der Antennennerv. Das ver-

muthliche Sinnesorgan sind rosettenformige Driisen mit ihren Aus-

fiihrungsgángen. Aus dem Tritocerebrum entspringen jederseits drei

Nerven, welche unter der Hypodermis in einem Ganglienplexus endigen.

Der Lippenring, den Zaddach bei Apus, Claus bei Apseudes beschrieben

hat, ist hier gut vorhanden. An der frontalen Seite des Oesphagus

bildet er ein Ganglion, v^elclies zwei Nerven zu den Sinnesborsten der

Oberlippe und einen unpaaren zum sympatliischen Ganglion vor dem

Kaumagen entsendet. Das sympathische Ganglion besteht aus einem

Ganglienzellenbelag mit innerer Nervengeflechtsubstanz. Jederseits

geht von ihm ein Nerv ab, welcher die Kaumagenmuskeln innervirt.

und dann die Hepatopancreassacke iibersteigt. Er zieht sich bis zu

ihrem Ende ihre Vertiefungen briickenformig úbertretend und entsendet

zu dem Muskelnetze feine Nervenástchen. Brandts sympathische und

Leydigs sternformiges Frontalganglion existieren nicht.

Jedeš der Mundgliedmassenganglien entsendet ein Nervenpaar

zu den Muskeln der entsprechenden Gliedmasse und die drei hinteren

auch ein Nervenpaar, welches in einem Sinnesganglion endet. In den

Hyppopharynx treten vom Mandibularganglion zwei schwache in einem

Sinnesganglion endigende Nerven. Ausserdem wendet sich ein Nerven-

paar des Maxillarfussganglions hinauf und tritt vor dem Rande der

Riickenbedeckung des Kopfes mit Ganglienplexus in Verbindung.

Aus der Abdominalganglienmasse tritt ein Nervenpaar, das sich

als ein Gangliennerv des ersten Abdominalgangiion erkennen lasst,

dann ein Commissuralnerv und aus der hinteren Masse drei Nerven-

paare, von welchen das letzte das stárkste ist und wáhrscheinlich zu

den Uropoden geht. Diese Verhaltnisse sind bei Ligídium viel ur-

spriinglicher. Es lásst sich an den nicht verschmolzenen Abdominal-

ganglien konstatieren, dass aus dem einzelnen Ganglion jederseits zwei

iibereinander liegende Nerven (Taf. 3, Fig. 33) entspringen, welche

die Bauchmuskeln innerviren.

In jedem Segmente fand ich unter dem Integumente an gewissen

Stellen Ganglienplexus. Im Kopfe ist ein frontal gelegenes, ein laterales

(Fig. 30, 1, 31) und ein hinter den Antennen bauchwarts liegendesTaar.

Am hinteren Rande der Rúckenseite des Kopfes sind deren zwei

Paare (Fig. 34). In jedem Segmente gibt es ein dorsales (Fig. 22, 23,

52), laterales und ventrales Paar, in jedem Epimerit ist ein reich
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entfalteter (Fig. 21) Gaiíglienplexiis. Die besprocheneu Ganglien en-

digen mit ibren Aiisláiifern in einer ganz normalen Hypodermis (Fig.

39). Oífenbar liandelt es sicli hier um sensitive Nervenelemente.

Man tindet in den Ganglien gut ausgeprágte bipolare Ganglien-

zellen, wie man solche im Centralnervensystem nie konstatieren kann.

Diese stellen wobl Nervenelemente der Kolliker-schen zweiten Ord-

nung dar. Áhnliche Ganglien fand ich in einzelnen Gliedmassen. (In

den Antennen sind sie schon lángst bekannt.) Sie endigen hier aucli

in indifferenter Hypodermis (Fig. 36, G). Ich meine, wir haben hier

mit nicht centralisirten Theilen des urspriinglichen epithelialen Nerven-

systems zu thun, wie man solches bei Medusen findet. (Die betref-

fenden Ganglien entstehen bei den iintersuchten Oniscodeen als Ecto-

dermverdickungen.) Ihre Fimction ist noch nicht speciahsirt. Homolog

diirften ihnen die peripheren Sinnesganglien (auch Eetinalganglien)

sein, welche embryonal áhnlich entstehen.

Bei Besprechung der Sinnersorgane machte ich schon darauf

aufmerksam, dass bei Ligidiiim der optische Tractus nnd die Grosse

sowie Lage seiner Augen (Fig. 17) auf die Verháltnisse bei Forraen

mit gestielten mid typisch zusammengesetzten Criistaceenaugen am
meisten erinnert. Man kann bei den iibrigen untersuchten Formen

den Grád der Reducierung gut beobachten. Trichoniscus und Haplo-

pthahnus (Fig. 19, 18) haben unicorneale zusammengesetzte Augen,

welche einigen Typen der Arachnidenaugen nahé stehen, Auch diese

Thatsachen beweisen. dass die Isopoden eine von den iibrigen Cru-

staceen sehr abweichende Gruppe darstellen.

Die histologischen Verháltnisse des Nervensystems sind ziemlich

einfach. Fast alle Gangiienzellen sind gleich gross, nur an bestimmten

Stellen findet man grosse Zellen, die unipolar sind und deren Nerven-

faser sich in den Bauchganglien migekreuzt in die peripheren Nerven

begibt (Fig. 8, 10, 32, 33). Im Centralnervensystem fand ich nur

unipolare Zellen, welche wohl zahlreiche plasmatischen Fortsatze (Fig.

38) besitzen. Ófters beobachtete ich Kerne, welche in die Nervenfaser

einen Fortsatz senden (Fig. 2(3). Es war diese Erscheinung an ganz

gut conservirten Práparaten zu beobachten. Die Kerne der peripheren

Gangiienzellen sind oval, oft spitzig ausgezogen (Fig. 36). Das Nerven-

reticulum (Leydig'sche Punktsubstanz) ist von Faserquerschnitten gut

zu unterscheiden. Ich konnte an Embryonen auch seine Entstehung

beobachten, und Vejdovský's Befunde an Oligochaeten bestátigen.

Das bindegewebige Perineurium ist sehr einfach. Es verbreitet sich

auch iiber periphere Nerven.
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Zur Uutersucliimg des Nervenfaserverlaufes mittelst Methylblau-

fiirbung eignet sich am besten Asellus aquaticus. Figur 51 gibt den

Faserveiiauf in einem Bauchganglion voii Porcellio laevis Latr. an.

Interessant ist, dass der sogenannte Commissuralnerv auch einen Faser-

Biindel von hinteii (2) aufiiimnit.

Erklárung der Abbildungen.

Tafel I.

1—3, 1—12 Typliloniscus Steini Schobl. 4—6, 9, 10 Ligidium

agile Pers. 7 Porcellio laevis Latr. 13 Porcellio scaber Brandt.

Fig. 1. Sagittaler, etwas excentrischer Lángssclinitt.

LO lobiis opticus, NAg Antenneiinerv, PF frontaler Ganglien-

plexus mit dem Antennennerv verbímden, C, Lateralzweig

des frontalen Blutgefásses, Ch chitin, Ca verbreitetes Blut-

gefáss vor der Anténn, R rosettenformige Driisen.

Fig. 2. Der Medianlinie naherer Sagittalschnitt.

P protocerebrum, DL Dorsallappen, VL Ventrallappen, GAj
Antennengangiion, Z Kaumagen.

Fig. 3. Medianer Sagittalschnitt.

Ca Commissura anterior des Gehirns, Cp com. posterior, GS
sympathisches Gunglion vor dem Kaumagen, GP Lippenrings-

ganglion, AC aorta cephalica mit ihrer Yerbreitung RA;^ aus

welcher Blutgefásse A^AgAgA^ aussteigen, C frontales Blut-

gefass, Oe Oesophagus mit Ringmuskeln PS und seinem

oberen (Oe r^) und unteren (Oe i^) Dilatator.

Fig. 4. Saggitaler, excentrischer Lángsschnitt. NA Antennullarnerv.

Fig. 5. Der Medianlinie naherer Schnitt.

GAg Antennengangiion (Tritocerebrum), KP Lippenring, NMd
Mandibularnerv, SP Oberlippe.

Fig. 6. Frontaler Langschnitt durch die ersten Antennen (Anten-

nullae) und das Deutocerebrum.

VL Ventrallappen, n A^ Antennullarnerv, An^ Anténn des

ersten, Aug des zweiten Paares.

Fig. 7. Distaler Theil des optischen Tractus.

'

PO Anhang des Tractus, GR Ganglion retinulae, NO Nervus

opticus.

Fig. 8. Querschnitt durch den hinteren Theil des Mandibularganglions.

OB grosse Ganglienzelle, NMd Mandibularnerv.
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Fig. 9. Maxilla des ersten Paares (Aus einem sag. Langsschnitt).

PG periplieres Ganglion, das die Hypodermis innervirt, L
Lympliocyten, Hy hypodermis.

Fig. 10. Grosse Gangiienzelle mit einem Nervenfortsatz, nebeii ihr

zwei Zellen von gewohnlicher Grosse (NBj aus dem Proto-

cerebrum von Ligidium.

Fig. 11. Ein Aestclien des sympatischen Nervens, welches einen Kau-

magenmuskel innervirt. JD Doyersche Platte mit Kernen.

Fig. 12. Sagittaler Langsschnitt. Oberlippe.

SG Sinnesganglion, Š Sinnesborste, TP gefranste Cuticular-

anhánge.

Fig, 13. Sinnesborste vom Riicken, mit basaler flaschenformiger Ver-

tiefung. P iiussere Hiille.

Tafel II.

14 Asellus aquaticus L., 15, 21—24, 29 Porcellio scaber Brandt,

16, 17, 36, 21 Ligidium agile Pers., 18 Haplophtalmus elegans Schobl,

19 Trichoniscus pusillus Brandt, 25, 28, Porcellio laevis Latr.

Fig. 14. Frontaler Langsschnitt durch den Kopf.

GAj Ganglion der ersten Anténn (deutocerebrum), P Proto-

cerebrum, C^ com. anterior. Co Commissur der optischen

Loben, Cj com. posterior, CAj hinter dem Oesophagus lie-

gende Commissur der Antennenganglien (Tritocer. GAg), GP
Lippenringganglion, Oe Oesophagus, RAg Rudimentáre An-

tennaldriise, ChSv Endoskelett.

Fig. 15. Frontaler Langsschnitt.

NO Nervus opticus, GR Retinalganglien, DL Dorsallappen,

P Protocerebrum.

Fig. 16. Querschnitt (etwas schrág durch den Kopf gefhrt).

LL Nebenlappen, jv ein Kern, welches in die Nervenfaser

einen Fortsatz sendet.

Fig. 17. Querschnitt durch das Deutocerebrum und den optischen

Tract.

Fig. 18. Der optische Tract und das Auge von Hyplophtalmus.

Fig. 19. Das Auge von Trichoniscus pusillus Brandt.

Fig. 2Q. Ein medianer Lángschnitt durch die Oberlippe (Porcellio

amoenus Koch).

Fig. 21. (Frontaler Langsschnitt) Epimerit des ersten Segmentes.

PE peripherer Epimeralplexus mit seinem Nerven (NP).
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44 XLV. Bohumil Nmec:

Fig. 22. Querschnitt durch clas siebente Segment.

PD Peripheres Dorsalganglion, S Herz, H Hepatopancreas,

Zr Darm, N Bauchganglion.

Fig. 23. Peripherer Plexus aus dem vorigen Schnitte.

Fig. 24, Epimeralsinnesborste des funften Korpersegm.

Fig. 25. Epimeralsinnesborste in toto, chv innere Chitinhtille.

Fig. 26. Gangiienzellenkerne mit Fortsatzen in Nervenfasern.

Fig. 27. Scliuppiges Integument am Basalgiiede eines Thoraxbeines.

Fig. 28. Querschnitt durch den Rand einer Kiemenlamelle mit einem

direct sich theilenden Hypodermiskerne.

Fig. 29. Bipolare Ganglienzellen aus einem Epimeralplexus.

Tafel ni.

30-35, 45—47 Typhloniscs Steini Schobl, 33, 36, 39 Ligidium

agile Pers., 37 Porcellio scaber Brandt, 38 Porc. laevis Latr., 40—44

Haphioptalmus elegans Schobl.

Fig. 30. Kopfquerschnitt. Vom Antennengangiion (GAg) entspringen

zwei ISÍerven, welche in peripheren Ganglien endigen (PF,

PL).

Fig. 31. Etwas schrág gefúhrter Schnitt, um die gegenseitige Lage

einzelner Gehirntheile zu zeigen,

Fig. 32. Wenig excentrischer sag. Langsschnitt.

VL Ventrallappen, PE Lippenring, von welchem zu einem

Sinnesganglion ein Nerv (PN) geht, GMd Mandibularganglion,

OB grosse Ganglienzellen dieses Ganglions, GMx^ Gangiion

der ersten, GMxg der zweiten Maxillen, GMxp Gangiion

der Maxillipeden, Hy Hypopharynx.

Fig. 33. Querschnitt durch das zweite Abdominalganglion. Die vier

austretenden Nerven innerviren (JS) Bauchmuskeln, OB
grosse Ganglienzellen.

Fig. 34. Querschnitt durch den hinteren Kopftheil.

PD dorsaler, PL lateraler Plexus, GPMxp Sinnesganglion

der Maxillipeden.

Fig. 35. Frontaler Langsschnitt durch die Oberlippe, Mandibeln und

Hypopharynx.

ChOe Chitingriífel auf welchen die Oesophagus Dilatatoren

inseriren, Hy Hypopharinx, GHy sein Sinnesganglion. .

Fig. 36. Schnitt durch den Fuss eines jungen Ligidium.
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PO periphere Ganglien, deren Auslaiifer die Hypodermis in-

nerviren (JHy), X spitz ausgezogene Ganglienkerne.

Fig. 37. Querschnitt durch den Kaumagen.

GS sympathisches Ganglion, dessen lateraler Nerv (NL) au
die Hepatopancreasschláuche tibertritt,

Fig, 38. Querschnitt durch Ganglienzellen eines Bauchgangiions mit

plasmatischen Fortsatzen.

Fig. 39. Innervation der Hypodermis der Bauchseite von Ligidium.

Fig. 40. Eine Riickenreihe von Sinnesborsten.

Fig. 41—44. Verschiedene Formen dieser Bosten (c. s.) mit ihren

Schiitzkorperchen (1. p.).

Fig. 45—47. Sinnesborsten von Typhloniscus. jch Chitingriibchen.

Tafel IV.

48—50, 52, 56 Typhloniscus Steini Schobl, 51, 54, 67, 60 Por-

cellio laevis Latr, 53 Porc. scaber Brandt, 55, 58, 59 Ligidium agile

Pers.

Fig. 48. Querschnitt durch den Kopf von Typhloniscus in der Partie

seines Seitenfortsatzes.

Fig. 49. Frontaler Lángsschnitt.

D deutocerebrum (Dorsallappen), NOe der vom Lippen-

ganglion zum sympathischen Ganglion ziehende Nerv.

Fig. 50. Lángschnitt durch zwei Bauchganglien.

Ci vordere Commissur, Cg hintere Commissur, NN unpaarer

Nerv, PS das sich in die Basis des peripheren Nerven ver-

breitende Neuralreticulum.

rig. 51. Nervenfasernverlauf in einem Bauchgangiion.

NCo Commissuralnerv, in welchen auch von Hinten ein

Faserbndel tritt.

Fig. 52. Querschnitt durch das erste Korpersegment.

Fig. 53. Querschnitt durch den Oesophagus, iiber welchem der un-

paare Nerv geht (NOe).

Fig. 54. Epimerit mit einer Sinnesborste.

Fig. 55. Epimeralsinnesborste.

p Ovále áussere Hiille, es centrále Borste.

Fig. 56. Hypodermis aus der Mandibel.

Fig. 57. Querschnitt durch das Integument.

ZU Hautdríisenofifnung, CŠ Canal unter einer Borste.
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Fig. 58. Mandibel mit neu sich in Hypodermissáckchen bildenden

Zahnen.

Fig. 59. Hypodermalzellen dieses Sáckchens.

Fig. 60. Muskelinsertion an eiiiem Cliitingriffel (Bauchseite eines Por-

cellioweibchens).

Hy hypodermis mit bindegewebigen Fibrillen. Ch sv lamell(fs

strukturirter Chitingriffel.

(Die Figuren wurden mit Hilfe einer Camera gezeichnet.)

Nákladem Králoí-ské «ské Spolenosti Náiik. — Tiskem dra. Kd. Grégra v Praze 1895.
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Aut. ad B.at.del
Litn.Farsta/vPnrz..-.

Vstník kal. ceske
spolenosti !#• Trida mathemat pírodovd. 1895
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Vstník král eské spolenosti naul Tída mathemat pírodovd. 1895.
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XLVI.

O hadci 0(1 Dobešovic.

Podává dr. Jindich Lad. Barví v Praze.

(Pedloženo 6. prosince 1895.)

Jakožto nalezišt pyropv oznaují mimo jiné také místo „na

granátnici" u ervených Pecek blíže Kolína.^) „Na granátnici" íkají

však vlastn stráni pode dvorem Hranice za vesnicí Dobešovicemi,

sev. záp. od ervených Pecek asi 2 Jim vzdálené.

Strá „na granátnici" leží pod samým dvorem Hranicí smrem
sev. západním. Vyskytuje se zde hadec uložený v rule, ve kteréžto

vyskytuje se také ve zdejším okolí blokam a plagioklasická bidlice

amfibolová, jak lze souditi dle kamen, roztroušených po stráních

a na polích.

Hadec sám jest bidlinat rozpukán a vtšinou vývojem velmi

pokroilý, i jest nesnadno nalézti místa, jež by obsahovala zetelné

zbytky pvodní horniny, ze které vznikl. Ba sám jest již na svrchu

zvtralý na železitou pdu barvy ervenohndé, ve které lze místem

pozorovati zbylé hojné pyropy dosud nerozložené. Mimo to lze na

puklinách hadce nalézti žíly vápencové a kemenné, pak chlority,

aktinolit i jiné obyejné nerosty, vznikávající rozkladem hadce i jeho

horniny matené.

Hadec má barvu šedozelenou, zrno jemné, asto bývá svtleji

a tmavji proužkován a porznu obsahuje vtroušená zrnka bastitu,

tém mosazn žlutá. Tato bývají 2 až 10 mm dlouhá, i vtší, po-

déln rýhována, zhášejí svtlo polarisované vždy rovnobžn dle smru
rýhování a skýtají na odloupaných lupéncích v konverg. polarisova-

ném svtle obraz opt. dvojosý o rzn velkém úhlu os optických

') J. Klvaj\'a: Nerosty král. eského. V Uh. Hradišti 1886, str. 102, —
Porovn. V. v. Zepharovich : „Mineralog. Lexikon von Osterreich. I. Bd. Wien
1859, str. 178.

Tr. mathematicko-pírodovdecká. 1896. 1
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2 XLVI. Jind. L. Barví:

a negativním opt. charakteru. Menší z nicli bývají na prezu pí-
ném šestihrann omezena a poukazují tím, že vznikla z nerostu (rom-

bického pyroxenu) aspo pibližn krystalograficky omezeného. Že pak

baštit vbec obsahuje obyejn jen málo železných rud vyloueno,

vznikl patrn aspo hlavním dílem z enstatitu.

Pyropy nevyskytují se v hadci všude, nýbrž, pokud lze souditi,

hlavn v ástech horniny pokrajních, kteréhožto úkazu dlužno si po-

všimnouti. Obyejné mají barvu tmav krvavou a celkový vzhled jako

jiné eské pyropy, jsou vyvinuty allotriomorfn a tu i tam bývají ob-

dány až na V2 wiw tlustým rámcem paprskovitého nebo nezetelného

slohu. Velikost pyrop tch bývá rzná, vtšinou jsou 1 až 2 mm
veliký, nezídka však i vtší, ba ojedinle dosahují velikosti až kolem

1 cm. Ped dmuchavkou roztápí se obtížn a poskytují hmotu mikro-

skopicky krystalickou, v nížto vyskytují se podlouhlé lištny rovno-

bžn zhášející, o délce opt. positivní a dvojlomu zetelném, a ne

práv silném, ty pak náleží snad enstatitu nebo bronzitu. V perli

boraksové pyropy dají zetelnou reakci na chrom. — Nkterá drobná

zrnka pyropová bývají zbarvení znan slabšího.

Zahíváme-li hadec Dobešovický delší as s kyselinou solnou,

obdržíme prsvitnou hmotu barvy blošedé se vtroušenými (v pyropo-

nosných partiích) ervenými pyropy a svtle zelenými zrnky aktino-

litu. Zrnka aktinolitu bývají castji pes V2 *'^'"^ veliká a vyskytují

se jak v sousedství granátu tak i dále od nho ve hmot hadcové.

Štpné lamely jejich jsou zelenav prhledný, jeví vtší absorpci pro

paprsky chvjící
1

1 c nežli pro paprsky, chvjící _L ku c a úchylku

zhášení kolem 13°.

O nerostech, vyskytujících se na puklinách hadce Dobešovického

pipomínám zde pouze následujícího.

Kemen na puklinách tch osazený bývá šestistrann (it E)

zakonen, irý neb amethystov pibarven. Vápence nalezl jsem b-
lavé i iré krystaly až 1 cm široké, známé kombinace 00 E .

— ^/gi?,

ptistrannými plochami omezené. Chlority na puklinách bývají shlou-

eny na kusy pomrn dosti pevné, mají barvu tmavozelenou až žluto-

zelenou, sloh lupenatý, lupénky bývají 2 až 10 mm široké i širší,

a jsou vtšinou nepravideln omezeny. Lupénky ty jeví v mikroskopu

velmi jemné rovné pukliny, dle tí smr k sob o 120° resp. 60"

naklonné, mezi kíženými nikoly zstávají tém temny a v konver-

gentním polar. svtle skýtají koncentrické barevné kruhy s erným
kížem, jehož, ramena pi toení kolem osy tém se nerozevírají.
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Opt. cliarakter — ; Priiezy kolmo na plochu spodovou uinné zhá

sejí rovnobžné a propouští 1| ku 001 paprsky zelené, _L ku OOÍ pa-

prsky žluté. Náleží patrn ku penninm. Ped dmucliavkou velice se

rozlupují, nabývají barvy bronzové a posléze tají na hranách na ze-

lenavý email, který zvolna jsa chlazen dává hmotu mikroskopicky

krystalickou, dvojlomnou, v nížto tu a tam lze nalézti lištnu rovno-

bžn zhášející, o podélném smru opt. +, snad rombický pyroxen-

AkUnolU na puklinách hadce se vyskytující bývá syt zelený

a jeví se býti ve tlustších štpných destikách ponkud pleochroiti-

ckým : kolmo ku c chvjí paprsky ist zelené, leží-li však c rovno-

bžn ku smru chvní paprsk, procházejících dolejším nikolem, jeví

se býti zeleny s nádechem do hndá. Jemné lupínky vypadají velmi

slab zbarvené a nejeví tém žádného pleochroismu. -

Mikroskopická povaha.

Hadcová hmota jest obyejný hadec šupinkovitý, jehož šupinky

zhášejí v úzkých prezech vždy rovnobžn a mají délku tchto

úzkých prez vždy opt. positivní. Tlustší prezy jsou zeteln pleo-

chroiticky: jsou-li délkou rovnobžný ku smru chvní paprsk dolej-

ším nikolem procházejících, jeví se býti zelenavými, jsou-li však dél-

kou tou kolmo položeny, mají zbarvení žlutavé. Sloh horniny serpen-

tinové bývá bu vtšinou smykový, menší ástí okénkový anebo vt-

šinou okénkový a pak bývá místem mnohem jemnjší nežli u serpen-

tinu se strukturou smykovou.

Ve pletivu serpentinovém vyskytují se zbytky olivínu a rombi-

ckých pyroxen (enstatitu a bronzitu), pak bastitová zrnka, aktinolit,

tu a tam, ale velmi spoe, také zrnko syté zeleného diopsidu a v par-

tiích pyroponosných také pyrop. Z rud spatíme druhotný magnetit

a drobounká zrnka dílem pvodního dílem druhotného picotitu. Se-

skupení zbytk pvodních nerost bývá obyejn všesmrné, nikoli

ve sloh rovnobžný. Pvodní .velikost podstatných souástek horniny

:

rombických pyroxenv a olivínu dosahovala asto '/2 ^^*^^^ i i^co více,

pokud lze souditi ze souasn zhášejících skupin zbytk jednotlivých

druh nerostných. Tu a tam bylo však vyloueno znan vtší zrnko

rombického pyroxen resp. pyropu. I lze nazvati sloh pvodní hor-

niny makroskopicky drobnozrným se vtroušenými vtšími zrny rom-

bického pyroxen resp. pyropu. Pokud nalezl jsem souástky dosud

nerozložené ješt pi sob, jeví vtšinou obrysy allotriomorfní, okrouhle

lalonaté a jen zídka obrysy ponkud idiomorfní.
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Rombické pyroxeny náležely n náleží jednak enstatitu jednak

bronzitu. Bronzitová zrnka bývají místem ponkud naervenale pr-

hledná, enstatit jeví se býti ve výbruse bezbarvým. Ze bronzitu vy-

luuje se pi tvoení serpentinu místem hojné magnetitu. Ani pyro-

xeny ty ani olivin neobsahují bublinek se plyny nebo tekutinami.

Jako malé uzaveniny vyskytují se v obojích nerostech tu a tam ma-

lounká allotrioraorfní zrnka picotitu nebo chromitu, olivin jevívá nkdy
drobné podlouhlé dutinky, vyplnné tmavou nepolarisující hmotou,

snad rudami (chromitem?). V pyroxenech bývá však uzaveno místem

také allotriomorfní zrnko olivínu. Bastitové pseudomorfosy bývají na

trhlinách nahndle pibarveny od hydroxyd železa a místem bývají

také zprohýbány, nejspíše následkem psobení tlaku, vznikajícího roz-

kladem okolních nerost na serpentin. Magnetit vyskytuje se jak oby-

ejn v hadcích, in žilky a hromádky zrnek, kterážto mívají výbžky

krystalograficky omezené.

Pyropy bývají v tenkých výbrusech tém bezbarv prhledný,

mezi kíženými nikoly jeví se býti isotropními a uzavírají tu a tam

malá, jen nkdy nco pes Ve ''^^'^^ dosahující zrnka olivínu, obyejné

allotriomorfn omezená, pak allotrioraorfní zrnka pyroxen zdejších

a místem i hojné velmi tenké jehlice ponkud pihndlé, které dle

oo O bývají spoádány a vysokými barvami polarisanírai upomínají

na rutil, než nezhášejí rovnobžné nýbrž šikmo (úchylka pozorovaná

c : c iní pes 20"). Bublinek se plyny nebo kapalinami pyropy neob-

sahují. Nkterá zrna pyropová nemají žádné zvláštní obruby, mnohá

však, jakož, bylo eeno, jsou obdána obrubou až na Ve ^^^ tlustou^

místem i znan tlustší.

Pyropové obruby ty mikroskopem jsouce pozorovány, jevívají

asto dv zóny : vnitní jemn vláknitou, nahndlou a kalnou, se vlákny

kolem pyropu paprskovit v chomácích seadnými, a zevnjší zónu

hrubji paprskovitou, v tenkém prezu zelenav prhlednou. Na n-
kterých místech však jedna nebo druhá zóna obruby mže scházeti.

Nahndlá partie jeví dle spsobu šikmého zhášení, dle velikosti dvoj-

lomu a dle nedostatku pleochroismu vlastnosti amfibolu aktinoliticMho.

Hndavé zakalení hmoty jinak skoro bezbarv prhledné pochází od

pejemných práškovitých pimísenin, které pi silném zvtšení zdají

se býti prsvitnými a isotropními a náleží nejspíše práškovitému pico-

titu. Nezídka však ztratí se prášek úpln, vlákna nabývají barvy hn-
davé a jeví patrné rozdíly absorpce i zmnu barvy pi otáení na<l

spodním nikolem: ||c mají absorpci znanou a zbarvení hndé, J_ c
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absorpci malou a zbarvení žlutohndé. Jest to hndavý amfibol bez

vyloueného picotitu,

Zelenav prhledná zevnjší ást obruby pyropové jest opt
amfibol aktinolitický, jenom že hrubšího slohu. Zrnékm jeho jest

pimíseno nco mnohem drobnjších allotriomorfních zrnéek picotitu

bud nahndlých nebo nazelenalých, vtšinou v mikroskopu dobe ze-

telných, i když vnitní zóna obsahuje jen hndavý amfibol bez pico-

titu. Na nkterých místech bývá lze spatiti místo zetelných zrnek

picotitu zase pejemný nahndlý prášek, ímž nabývají místa ta barvy

hndavé a v obyejném svtle upomínají na vnitní ás obruby.

I soudím z toho, že prášek vnitní zóny náleží nejspíše také picotitu,

akoli kyselinou fluorovodíkovou pi delším psobení (snad pro svoji

jemnos) pece se porušuje. ')

Nkde obruba pyropová uzavírává malé partie serpentinu v sob
a není vidti puklin zvláštních, které by serpentinové partie ty spo-

jovaly s ostatním serpentinem. Ponvadž serpentin jest nerost dru-

hotný, vzniklý psobením vody, následuje z toho, že ani nerost jej

uzavírající není nerostem pvodním. Obrysy zevnjší celé kry pyro-

pové bývají místem hranaté a skoro rovné, i upomínají pak na obrysy

obyejných krystal granátových. Zrnko pyropu uvnit kry uzavené

mívá i pak obrysy nepravideln lalonaté, i lze právem souditi, že

kra pyropová vznikla pemnou pyropu. Vzniká tudíž kra pyropová

z pyropu a sice pomocí vody, jakož svdí serpentin v ní uzavený,

a serpentin ten jsou pemnné nkdejší uzaveniny pyropu samého,

totiž olivin nebo kosotv. pyroxen.

Ostatn pozoroval jsem v jednom pípadu tvoení se paprsko-

vitého nerostu; jaký skládá vnitní zónu kor pyropových, také uvnit py-

ropu samého na puklinkách, patrn dlo se tam také na úkor hmoty pyropové.

S aktinolitem granátové kry souvisívají partie hrubšího aktino-

litu, který picotitu neobsahuje, leda nkdy velmi málo, a obrysy partií

takových nepoukazují na pvod z pyropu. Ten aktinolit dlužno tudíž

odlišovati od aktinolitu kry pyropové a nalezneme zrna jeho nebo

skupiny allotriomorfních zrnek porznu roztroušené ve pletivu had-

covém i mimo sousedství pyropu. V tenkém výbruse mívá vždy vzhled

velmi erstvý, obsahuje místem pedrobné úzké dutmky, tu i tam

zrnko magnetitu nebo picotitu, ba dokonce i nco serpentinového ple-

') Obruby z amboJu a picotitu složené pozoroval již Beckk v nkterých

serpentinech Doinorakouskvch. (Tschkumak, Miner. Mitth. IV., .^,24—o2G, VII.,

•2.53—255.)
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tiva. Posledn jmenovaná uzavenina jest sice dosti vzácná ale pozoru-

hodná zvlášt, nebo dokazuje druhotný pvod aktinolitu zdejšího

i v hornin samé.

Eovnobšné mahroshopické prouzliováni hmoty serpentinové bývá

místem vyznaeno také v mikroskopickém slohu hmoty této, Lupénky

serpentinové seadny jsou totiž velkou ástí skoro rovnobžn dle

tohoto proužkování a jevívají v nkterých proužcích zárove pletivo

znan hrubší nežli v jiných. Zbytky nerost pvodních zde uložené

jevívají však nápadn hojné rozpukání a zrna bastitová znané zpro-

hýbání, což jsou známky, že psobil na místech tch pi jich vývoji

znaný tlak, následkem ehož vznikl druhotn rovnobžný sloh v n-
kterých partiích horniny. Bastity a delší zrna enstatitová bývají také

na místech takových položena podélným smrem svým aspo pibližn

dle proužkování toho.

Ze^n vznikající rozkladem serpentinu má barvu hndou, místem

siln ervenavou (ervenohndou), jest sypká a obsahuje hojná zrnka

uhliitan zejména vápenatého a magnesnatého. Prvnjší prozradí se

ovšem již kyselinou solnou, nebo kápneme-li na zemi tu kyselinou

eenou, šumí siln a dosti dlouho. Patrn dje se pemna horniny

psobením vod uhlinatých. Hndé a ervené barvy zem nabývá od

pimísených rud železných, které jsou v ní rozšíeny vtšinou jakožto

hndel. Pimíseniny jiné jsou hlavn rozkladem vzniklé lupénky chlo-

ritu, pak opál a chalcedon, dílem i zbytky drobného magnetitu a pi-

cotitu, vtší zrnka a zrna pyropu atd. V drti hadcové nalezneme n-
které pyropy pemnny na chlority, ásten pak i na paprskovitý

chalcedon.

Matená hornina hadce od Dobešovic sestávala tudíž pvodn
z olivínu a z kosotverených pyroxenv enstatitu a bronzitu, byla slohu

všesmrn zrnitého, vtšinou drobnozrná s vynikajícími vtšími zrny

enstatitu a v ástech snad hlavn jen pokrajních také s vynikajícími

vtšími zrny pyropu. Hadec ten jest povšimnutí hoden nejen pro pkné
pyropy, jaké zde byly sbírány, nýbrž i jako nový doklad, že z hor-

niny olivín a kosotverené pyroxeny obsahující místem vyvinuje se

také uvnit pemnou hmoty aktinolit druhotný, nerost to, jenž v n-
kterých horninách krystalických bidlic hojn se vyskytuje a ásten
snad i podobného pvodu býti mže jako zde.

Také z pyi'opu vyvinuje se zde aktinolitický amfibol a sice spolu

s picotitem a inívá kolem pyropu obruby kelyfitm podobné. Takové
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obruby vznikají zde rozkladem za pítomnosti vody a nejsou pvodu
téhož jako n. p. pyroxenické kelyfity, popsané ze serpentinu od

Zátek, ') kteréž bývají objaty nerozloženým diopsidem nebo bronzitem.

') Vstník král. eské spol. nauk 1893, íslo XVIII, sep. otisku str. 45—47.

— Spolu poznamenávám, že prohlížel jsem mikroskopem také velmi pkné kely-

fity ze známého serpentinu od Kemže v jižních Cechách, jež sbíral jsem u cesty

mezi Lhotkou a Eoušínem záp. od Kemže. Tam vyskytují se pyropy pes 1 cm

velké, obalené hndou obrubou paprskovitého slohu, nkde až pes IVa ™™ širokou.

Jednotlivé paprsky jeví znaný dvojlom, astji pozorována šikmos zhášení pes
oO", malé rozdíly absorpce, smr podélný vždy opt. -f-j znaky to, upomínající na

jednoklonné pyroxeny, a shodující se také s údaji v. Lasaxjlxe o povaze kelyfit

Kemžských ve Sitzungsberichte der niederrh. Gesellschaft etc. in Bonn, 1882,

str. 114.

^^^

Nákladem Král. eské Spolenosti Nauk. — Tiskem dra. Edv. Grégra v Praze 189S.
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Elektrolytický superoxyd stíbra*

0. šulc v Praze.

(Pedloženo dne 6. prosince 1896).

Úvod.

Podnt k pítomné práci poskytla cli'a Vlád. Nováka „Studie

o voltametru na stíbro"^) nesoucí se sice v prvé ad k poznatkm

fysikálním, dležitým pro mení intensity elektrického proudu volta-

metrem na stíbro, le obsahující velmi závažné údaje o tak zvaném

superoxydu stíbra vznikajícím elektrolysí roztoku dusinanu stíbr-

natého.

I z práce té s dostatek vysvítá, že pochod pi elektrolysí té

není djem tak jednoduchým, jak se prvotn pedpokládalo, a jak by

se na prvý pohled zdáti mohlo. Elektrolysujeme-li mezi platinovými

elektrodami, pokrývá se kathoda kovovým stíbrem, na anod pak se

vyluuje ernává hmota, která se obyejn oznauje názvem „super-

oxyd" stíbra, jakoby jí píslušelo jednoduché složení dané vzorcem

AgaOg. Vylouené stíbro se váží za úelem stanovení intensity prou-

dové, superoxydu však fysikové z pravidla nevnovali vtší pozornosti.

A po chemické stránce, a látka ta známa jest bezmála jedno století,

není povaha její taktéž vyjasnna. Byloí sice pomrné záhy poznáno —
jak níže podrobnji dolíeno bude — že látka ta obsahuje dusík, ale

analyse chemik s ní se zanášejících se neshodovaly, tak že vbec
nerozhodne trvalo, zda dusík ten pochodí snad jen z elektrolytu, jsa

mechanicky njak hná jako kyselina dusiná neb jakožto dusinan

stíbrnatý v krystallující superoxyd upoután, aneb zda tvoí integru-

jící ást jednotné chemické sloueniny. Nad to vysvítá z prací che-

mik superoxydem tím se zanáševších, jakoby byli mli co initi

s látkou pomrn dosti nestálou, vzdorující získání shodných výsledk

') Eozpravy eské akademie. Ro. I. Tída II. . 21. (1892).

Tr. (niitliematlcko-pírodovódeckií. 1895. 1
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analytických, ímž se ovšem rznost názor, k nimž dospli, s dostatek

vysvtluje.

Vzhledem k tomu všemu poukázáno jest ve zmínné hned na po-

átku „studii" k okolnosti dležité, že pracovníci oni užívali pi
elektrolysi roztoku dusinanu stíbrnatého proud pomrn silných.,

a že užitím proud slabých za dodržení uritých podmínek získati

lze superoxyd daleko stálejší — snad nyní urité individuum che-

mické. Taktéž naznaeny jsou tam nkteré dvody rázu chemického,

z nichž vysvítá, že initi bylo s látkou ponkud rznou od super-

oxyd v litteratue dívjší popisovaných.

Vzhledem k tomu všemu objevilo se urité problema studovati

po stránce chemické látku vznikající na anod elektrolysi roztoku du-

sinanu stíbrnatého za obyejné teploty mezi platinovými elektrodami

užitím proud jistým podmínkám vyhovujících — nebo zdá se, že

initi tu jest s reakcí závislou co do koneného výsledku na pod-

mínkách elektrické pole charakterisujících.

Píspvek k ešení tohoto problemata, které ostatn hodlám pak

pojati v oboru rozšíeném, snažil jsem se podati pítomnou prací.

Vzhledem k tomu, že hodlám v ní pokraovati, budiž dovoleno tento

prvý referát založiti na ponkud širších základech.

litteratiira.

Ježto tedy prací touto má býti podána pehledná monografie

elektrolytického tak zvaného superoxydu stíbra, vlastními pokusy

rozšíená a doplnná, nutno zprvu sledovati a v struném pehledu

zopakovati údaje posavadní litteratury zejména vzhledem k zpsobu

pípravy superoxydu, k jeho vlastnostem a k získaným výsledkm

analytickým, aby srovnání s výsledky práce této bylo bezprostedné

možné. Litteraturu samu,, pokud mi bylo lze se jí dopátrati podávám

tuto v pehledu chronologicky upraveném:
* la.) KiTTER. Gehlen's Journ. d. Chem. III. 561. — Brugnatelli,

Chem.-galv. Beobachtungen,

* Ib.) 1809. RiTTER. Gilberts Ann. 33. 176. — Oelilen's Journ.

ír Chem. u. Phys. I. 70. [dle Journ. f. pr. Chem. 55. 237.].

* 2.) 1828. Fischer. Kastnes Archiv, f. die ges. Naturkunde

16. 210.

* 3.) 1830. Fischer. Das Verháltniss der chemischen Vé'rwand-

schaft zur galvanischen Elektrizitát.

* 4.) 1840. Fischer. Úbersicht der Arbeiten der schlesischen Gc-

sellschaft.
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5.) 1844. E. Wallquist. (Forhandl. vid de Skaiidinaviske Natur-

orsk. Illge Mote i Stockholm. Juli 1842). „Uber das Silbersuper-

oxyd" Journ. f. pr. Cliem. 31. 179.

6.) 1844. Fischer, Uber das Silbersuperoxyd. Journ. f. pr. Chem.

32. 108.

7.) 1844. Fischer. Uber die Nátur des (sogenannten) Silbersuper-

oxyds, ein Beitrag zur Geschiclite des Silbers. Journ. f. pr. Chem.

33. 237.

8.) 1852. F. Mahla. Uber Silbersuperoxyd. Lieb. Ann. 88. 289.

(Dle jeho inanguraní dissertace v Gottingách 1852.). — Výtahy

z této práce: Jahresb. iiber die Fortschr. der Chem. 1852. 423.;

Jahrb. pr. Pharm. 25. 205.; Pharm. Centralbl. 1852. 385.; Journ. f.

pr. Chem. 58. 57.; Gaz. Chem. 1852. 261.; Ann.. ch. phys. [3].

36. 229.

9.) 1858. ScHONBEiN. Journ. f. pr. Chem. 74. 325. (Dle : Verhandl.

der naturforsch. Ges. in Basel I.) — Referáty: Jahresb. tiber die

Fortschr. der Chem. 1858. 189.; chem. Centralbl. 1858. 11^.

10.) 1864. ScHiEL. Ann. Ch. Pharm. 132. 322. — Referáty:

Jahresb. íiber die Fortschr. der Chem. 1864. 118.; Chem. Centralbl.

1865. 144.; Bull. soc. chim. [2]. III. 286.; Phil. Mag. [4.]. 29. 376.

11.) 1867. H. Rose. Handbuch der anal. Chem. (6. vyd. Lipsko

1867.) I. 347.

12.) 1868. F. WoHLBR. Ann. Chem. Pharm. jf4^. 263 (Dle: Nach-

riehten der k. Ges. der Wiss. zu Gottingen 1868. Nro. 5.) — Refe-

ráty: Jahresb. liber die Fortschr. der Chem. 1868. 192.; Chem. Cen-

tralbl. 1868. 889.; Bull. soc. chim. [2]. X. 352.

13.) 1870. J:í. Bottger. Zeitschr. Chem. 1870. 82. — Referáty:

Bull. soc. chim. [2.] 13. 508.; Jahresb. liber die Fortschr. der Chem.

1870. 373.; N. Rep. Pharm. 24. 563.

14.) 1873. R. Bottger. Bericht liber 46. Verš. deutscher Nátur

-

forscher u. Árzte zu Wiesbaden. — Referáty: Berl. B. 6. 1398.;

Jahresb. liber die Fortschr. der Chem. 1873. 179.

15.) 1875. Gmelin-Kraut. Handbuch der Chemie III. 914.

16.) 1877. Troost, Hautefedille. Berl. B. 10. 1172.

17.) 1879. A. Volta. Gaz. chim. it. 9. 521. — Referáty: Jahresb.

liber die Fortschr. der Chem. 1879. 192.; Berl. B. 13. 203.

18.) 1880. Berthelot. Bull. soc. chim. [2]. 34. 135.; Ann. ch.

phys. [5.] 21. 164. 172.; Compt. Rend. 90. 572. 653. ~ Referáty:

Jahresb. liber die Fortschr. der Chem. 1880. 137. 251. 359.; Berl.

B. 13. 1018. 1020.

1*
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19.) 1884. M. W. Iles. Engen. and. Min. Journ. 1884. 297. —
Keferát: Berl. B. 19. 202. (1886).

20.) 1891.F.HAMPE.Chem.Ztg.í4. 1777.— Referát: Berl.B. 24. 221.

21.) 1892. Vlád. Novák. Studie o voltametru na stíbro. Rozprav

eské akademie Ro. I. Tída II. . 21.

22.) 1895. Vlád. Novák. O voltametrickém mení intensity

proudu galvanického. ást II. O voltametru na med a na stíbro

(V Plzni 1895).

23.) 1895. J. E. Myers. Uber den Einfluss geloster Gase auf

das Silbervoltameter. — Ann, d. Phys. u. Chem. N. F. 55. 288.

Mimo to pro úplnost uvádím starší práce, jichž data jsem se

nemohl dopátrati:

* a) Grotthus, Gilb. Ann. 61. 60.

* 6) Grotthus, Schweiger's Journ. f. Ch. 28. 324.

* c) E. Wallqtjist, Berzelius' Jahresb. 24. 125.

* d) Fischer, Berzelius' Jahresb. 25. 186.

ísla vztahují se k pozdjším citátm v tomto pojednání užíva-

ným. Hvzdikou oznaené práce zstaly mi bohužel nepístupnými.

Že uebnice a referáty pvodních prací pro úplnost uvádím, budiž

omluveno okolností, že tyto mnohému snáze pístupny jsou než ma
teriál pomrn po litteratue rozptýlený.

Struný nástin posavádnícli prací.

Od prvních zpráv o elektrolytickém superoxydu stíbra uplynulo

tém 100 let. Objev jeho dkujeme Ritterovi^'')^*). On však, jakož

i první po nm sledovavší pracovníci o tom pedmte ") ^) podali

zejména jen kvalitativn poznatky. Pes to poznána již tehdy povaha

látky té jakožto superoxydu: již Grotthus^) odkryl jeho reakci s am-

moniakem, rozpouští se v nm superoxyd za vývoje dusíku.

První údaje o rozboru podal E, Wallquist^). K píprav
užíval velmi silné batterie a jakožto elektrolytu koncentrovaného

roztoku dusinanu stíbrnatého , dokládaje, že jinak jsou výsled-

kem elektrolyse jen kovové stíbro a kyslík. Zárove pozoroval,

že dlouho trvající elektrolysí ubývá zase množství superoxydu zprvu

vytvoeného. Záhevem prchá snadno kyslík a zbývá kysliník stíbr-

natý, který se teprve vyšší teplotou rozkládá. Již tu vidíme naznaena

dv stadia rozkladu: jedno pi nižší, druhé pi vyšší teplot. Wall-

qtjist analysoval superoxyd svj z pouhé ztráty na váze žíháním, po-

važuje ovšem látku za složenou toliko ze stíbra a kyslíku.
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I nalezl

Ag=z 87-23%,

kdežto vzorec AgjOg vyžaduje

Ag = 87-llo/o.

Z vlastností uvádí Wallquist, že superoxyd jest temn šedivý,

krystallující „in reguláren Octaedern, welche sich gleichwie um eine

gemeinschaftliclie Axe zusammenliaufen, so dass dle vereinigte Masse

das Aussehen von Prismen besitzt". Vodou se dle nho pi obyejné

teplot nerozkládá, vybuchuje ten se sírou neb s fosforem. Rozpouští

se za vývoje kyslíku v etných kyselinách. S kyselinou solnou vyvíjí

chlór.

Hned na to uveejnil podrobnjší práce o superoxydu Fischer ^) ^
shrnuje v nich v jedno i to, co z dívjších jeho prací ^) ^ ^) zstalo

nepovšimnuto. — K píprav sloužily mu 4 lánky Bunsenovy a roztok

dusinanu stíbrnatého v pomru 1:8 až 1 : 10. Pístroj elektrolytický

skládal se z platinové misky, sloužící za jednu elektrodu, v níž na

dno vložena deska sklenná. Na tu postavena obyejná prlinitá ná-

doba, do níž vnoen drát platinový jakožto druhá elektroda. Dle toho,

zvolena-li miska neb drát za anodu, mohl býti superoxyd získán budí

v jemných neb vtších krystallech (souvisí to patrn s hustotou proudu,

jak pozdji vysvitne). Ježto se vodou, zejména s ní roztírán, rozkládá,

a sice již za studena, rychleji však za tepla, poukazuje Fischer k ob-

tížím pi úprav látky té k analysi. [Jeví se to tím, že z látky vy-

prané po njakou dobu s vodou ostavené, opt nco dusinanu stí-

brnatého v roztok pechází]. Krystallovaný superoxyd pi 15" až 20"

sušený na 100° déle byv zahíván ztrácí lesk a tratí 2"457oaž2"517o

na váze, což se vykládá unikáním vody krystallové. Ku 150" až 200"

zahát rozkládá se s malým výbuchem za vývoje kyslíku a úkaz sv-

telných. Teštní však nejeví preparát pi 100" díve zahívaný.

Známky dalšího rozkladu jeví teprv pi teplot tání olova (335°). Tu

poínají vystupovati ervené dýmy : dkaz to pítomnosti dusíhu v tak

zvaném superoxydu stíbra. Úplný rozklad nastává v teplot blízké

ervenému žáru : zbývá pouhé kovové stíbro. Zbytek po prvém stadiu

rozkladu pokládá Fischer pravdpodobn za sloueninu kysliníku

a dusiiianu stíbrnatého, nebo studená voda nevyluhuje z ní veškerý

dusinan stíbrnatý, teprv voda velá to snad iní. Dále uvádí Fischer :

Superoxyd rozpouští se snadno v kyselin dusiné za studena bez vý-

voje plyn. Roztok jest hndé barvy, která jest v uzavených nádo-
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bách stálou. Oproti tomu stáním za pístupu vzduch ii neb zedním
vodou se odbarvuje za vývoje kyslíku. Fischer shledává zvláštním,

že roztoky chloridu sodnatého a zejména ammonatého psobí v tento

superoxyd, tvoíce za vývoje plynu chlorid stíbrnatý, kdežto v jiné

superoxydy nepsobí.

Pvodn pisoudil Fischer *) svému superoxydu vzorec

Ag,0, . AgN03*)

le sám považuje analytická data své pozdjší práce ^) za spolehli-

vjší. Stíbro uril jakožto chlorid stíbrnatý, dusinan stíbrnatý pak

tím zpsobem, že superoxyd rozpuštn ve zedné kyselin sírové,

smíšen s nadbytkem barytové vody a ve filtrátu od vzniklé ssedliny

uren dusinan barnatý kyselinou sírovou. Ztráta pi 100" považována

za vodu krystallovou. Rozdíl mezi celkovou ztrátou v prvém stadiu

rozkladu a ztrátou pi 100*^ považován za kyslík pouze superoxydu

píslušný (který pro krátkost budeme zváti kyslíkem „inným"). Vý-

sledek byl:

Ag veškeré . . . 78*9
7o)

AgN03 24-47o až 24-87o i V2N2O, := 7-97o i N=:2-087o,

O inný .... 4-57o až 4-77o,

OH, krystailová . 2-57o.

Na základ toho pisoudil Fischer superoxydu vzorec:

2Ag20, . AgNOg . H,0.

Pokud tento vzorec i ostatní dále podané, shoduje se s anály si,

vysvitne pozdji z pehledné tabulky.

Fischer elektrolysoval také roztok síranu stíbrnatého mezi

platinovými elektrodami. Vzniká na anod také „superoxyd", jenže

v množství velmi nepatrném pro skrovnou rozpustnost síranu stíbr-

natého ve vod. Tento superoxyd podobá se pedešlému, není však

krystallický, nepouští ovšem záhevem ervené dýmy, nesvtélkuje pi
rozkladu. Obsahuje však kyselinu sírovou.

Jest ovšem na snad otázka, zda onen dusinan stíbrnatý

v superoxydu pedpokládaný jest pouze mechanicky pi krystallisaci

s sebou stržen, i zda jedná se o skutenou podvojnou sloueninu.

Že pi delším úinku vody nco dusinanu stíbrnatého v roztok pe-

'') Vzorce v originálnícli pojednáních zpsobem starším uvádné, pepisuji

tuto vždy ve tvaru nyní obvyklém, aby se celkový pehled usnadnil.
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chází, jak Fischer dokázal, není dvodem, pro by se tu nemohlo

jednati o sloueninu, ovšem takovou, která se vodou rozkládá, pou-

štjíc kyslík, a pak nejsouc více celistvou popouštjíc i dusinan stí-

brnatý v roztok. Ostatn se zdá, že se i nejlepším praním veškerý

dusinan odstraniti nedá, nebo i takové preparáty pouštly záhevem
ervené dýmy. Posléze budiž podotknuto, že Fischer soudí, že super-

oxyd tento lze pipraviti pouze elektrolyticky.

Podrobn zabýval se superoxydem F. Mahla ^). K píprav
sloužily 2 lánky Groveovy. Pístroj elektrolytický skládal se ze 2

sklenných misek, z nichž menší celá v roztoku u vtší misce se na-

lézajícím ponoena byla. Ve vnitní misku zasahala anoda, ve vnjší

kathoda, ob ze silného drátu platinového. Mahla sdluje již nkteré

podrobnosti o pochodu elektrolytickém. Roztok elektrolytu stává se

pozvolna kyselým uvolnnou kyselinou dusinou. Teprve když kyseliny

této jest znan v roztoku poínají se vyvíjeti na anod plyny, a super-

oxyd vyluuje se již nikoliv krystallický, nýbrž práškovitý. Pibývá-li

kyseliny dusiné v roztoku ješt více, pone se v ní vylouený super-

oxyd rozpouštti, což se hndou barvou prozradí. I Mahla uznává

obtíže spojené s vymýváním krystall. O jich tvaru, který považuje

za osmistny bezpochyby pravidelné, vyslovuje se Mahla : „Die

Fláchen sind gekrlimmt, zuweilen mit treppenartigen Vertiefungen.

Es zeigt sich iiberhaupt eine Tendenz, dass sich viele Octaéder in

der Richtung der Hauptaxe zu einer langen prismatischen Gestalt

iibereinander gruppiren. Daher erhált man oft zolllange Prismen, die

auf ersten Blick zu einem ganz anderen Krystallisationssystem zu ge-

horen scheinen." Pvodní udání Grotthusovo jakoby krystally ty

byly tystny, Mahla má za mylné.

Teplotu prvého stadia rozkladu udává níže, totiž na 110°. O te-

štní tvrdí, že zprovázeno jest vždy vývojem kyslíku, tedy není za-

vinnou pouhou vodou krystallovou. O zbytku po prvém rozkladu

soudí, že jest to sms kysliníku a dusinanu stíbrnatého, nebo ne-

vyvíjí více s kyselinou solnou chlór a dusinan stíbrnatý lze z nho
vodou vyprati.

Vlastnosti superoxydu líí Mahla celkem shodn s Fischerem,

S kyselinou šavelovou zahíván vyluuje kysliník uhliitý. Nastává

patrn oxydace kyslíkem superoxydu dle rovnice

(CO,H)„ 0112C0,, H3O,

pi emž vzniká šovan stíbrnatý. Vodík pi obyejné teplot nepsobí

v superoxyd, za teploty málo zvýšené nastává však redukce za sla-
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bého výbuchu. Kysliníkem vodiitým se mní v stíbro za vývoje

kyslíku.

K analysi užíval Mahla krystall buf pi 35" ve vzdušné lázni,

neb za obyejné teploty nad kyselinou sírovou sušených.

Dusík stanovil podobn jako Fischer, jenže užil roztoku super-

oxydu v ammoniaku. Piinil vody barytové, ammoniak zahnal vae-

ním. Filtrát nasycen kysliníkem uhliitým, odpaen do sucha a ve

výparku stanoven dusinan barnatý kyselinou sírovou. Jinak vyluhoval

ze zbytku po prvém stadiu rozkladu dusinan stíbrnatý vodou,

a stíbro vážil jakožto chlorid. Kyslík inný stanoven rozkladem ky-

seliny šavelové z množství kysliníku uhliitého, jenž zachycen v Lic-

bigov pístrojku. Vzniklý šovan stíbrnatý promnn ve chlorid, dal

celkový obsah stíbra. Ztráta zahíváním pi 110^ stanovená považo-

vána za píslušnou uniklé vod a innému kyslíku. Celkový obsah stíbra

kontrolován soutem ísel udávajících stíbro v dusinanu stíbrnaténi

rozkladem vzniklého zbytku, a v kysliníku stíbrnatém toho zbytku.

Výsledek byl:

Ag veškero 8r7987o, 81-7327o,

Ag veškero (kontrola) Sl-llO^,

Ag v AgNOg zbytku 14-5597o i m^O, — l'2'l, i N = l-8887o,

O inný 5-007o,

OH2 krystallová 1167o.

Na základ toho kolísá Mahla mezi vzorci

(la.) 5Ag,0,.2AgN03.H,0,

(Ib.) 6Ag,0,.NA.H20,
(II.) 6Ag,02.NA,

kde první dva tvary mají stejné složení empirické:

(I.) Ag,2N,0,s.H,0.

Prvý tvar (la) se mu zdá pravd nejpodobnjší. Oba tvary (la)

a (Ib) svdí vod krystallové. Tvar (II.) ukazoval by k jakémusi

dusinanu superoxydu stíbra, a voda pítomná (a, je-li jaká) byla

by jen v krystallech uzavena. Je-li snad i kyselina dusiná k super-

oxydu jen mechanicky pipoutána, Mahla nerozhoduje.

Údaje literatury, kde jedná se o pouhý superoxyd stíbra AggOg
úinkem ozónu ve stíbro pipravený ^) ^^) *'') ^^) a nikoliv o superoxyd
elektrolytický lze tu pejíti.
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H. EosE^\) uvádí ve své uebnici podobn jako Fischer, že látku

tu lze jen elektrolyticky pipraviti. Pi obyejné teplot trvá beze

zmny, rozkládá se však vi'Oucí vodou za vývoje kyslíku. Hndoer-
vený roztok v kyselin dusiné (1 : 2) se nejen zedním vodou, nýbrž

i pouhým zahátím odbarvuje. Koztok v kyselin sírové jest temn
zelený a páchne již za obyejné teploty ozónem. Zahát neb vodou

zedn se odbarvuje za vývoje kyslíku. Syrupovitá kyselina fosforená

teprv za tepla psobí, kyselina octová psobí nepatrn v superoxyd ten.

F. WoHLER^^) získal jakýsi blíže nestudovaný superoxyd stíbra

elektrolysí zedné kyseliny sírové, užívaje desky stíbrné za anodu.

R. BoTTGER^^)'''') pipravil si superoxyd, elektrolysuje koncen-

trovaný roztok dusinanu stíbrnatého proudem dvou lánk Bunse-

nových. Superoxyd ten se suchým pentasulíidem antimonu klidn se

zapaluje. Taktéž sirovodík a karafiátový olej se v dotyku se super-

oxydem zapalují. Ammoniakálný roztok obsahuje Berthelotovo stíbro

taskavé (nitrid stíbra?), proež odpaen a zahát dává silný výbuch.

Gmelin^^) ve své uebnici podotýká, že zedný roztok dusi-

nanu stíbrnatého rovnž jako roztok kyselého fosforenanu a octanu

stíbrnatého neposkytují elektrolysí žádného superoxydu stíbra,

Berthelot^^) všiml si superoxydu stíbra zase blíže. Z prací,

jež nevztahují se k superoxydu elektrolyticky získanému, bu jen uve-

deno, že považuje za existence schopný kysliník Ag^Og, vznikající

úinkem kysliníku vodiitého ve stíbro i v kysliník stíbrnatý.

Elektrolytický kysliník pipravil si proudem ty lánk Bunsenových.

Za 24 hodiny získal 1 g látky té, které udluje vzorec

4Ag,03.2AgN03.H,0.

Praví, že látka ta, pedstavující kovov lesklé jehlice, samovoln se

rozkládá na vzduchu ležíc. Pi 103° jde ped se rychlý rozklad za

teštní v kysliník stíbrnatý.

W. Iles^^) udává, že zahívaje dusinan stíbrnatý s kysliní-

kem kemiitým, získal jakýsi ervený superoxyd stíbra.

F. Hampe ^") pipravil si superoxyd elektrolysí 207oního roztoku

dusinanu stíbrnatého osmi lánky Bunsenovými. Superoxyd ten v za-

lité trubici byv chován, roztíštil tuto, jak Hampe soudí, rozkládaje

se za vývoje kyslíku dle vzorce

(AgO), . N,0, = (Ag,0), . N,0, + O,.

Rzné výsledky analytické, jež jsme prbhem nástinu tohoto

seznali, podává pehledn následující tabulka

:
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Elektrolytický superoxyd stíbra. H

V tabulce této znaí tuné íslice výsledky analysí, ísla v zá-

vorkách hodnoty plynoucí z navržených vzorc, vesms v procentech.

Podotknuto budiž, že tu, jako i na dále v celém tomto pojednání

vzaty za základ tyto atomové hmoty:

Ag =: 107-67,

N=: 14-01,

0= 15-96,

Cl= 35-37.

Rozvrh x)ráe.

Tabulka ku konci pedešlého odstavce sestavená zjevuje na prvý

pohled, v jakém stadiu tkví otázka po složení elektrolytického super-

oxydu stíbra. Pomineme-li udání Wallquistova, jež jist s pravdou

se míjí, i nápadn odchylného udání Hampeova, zbývají rozdíly ješt

4-67o obsahu stíbra obnášející. Jest tedy patrno, že pracovníci uve-

dení mli v rukou látky rúsné, nebo rozklad pi vypírání, jak zku-

šenost ukázala, není tak znaný a rychlý, aby pi jedné a téže látce

rozdíly tak znané zaviniti mohl,

I jest na snad myšlénka, že rznost tato za píinu má, že

píprava superoxydu dala se za podmínek (koncentrace roztoku, inten-

sita proudu, hustota proudu, snad i teplota a doba, po kterou elektro-

lyse trvá) nikoliv jednakých, jakož z uvedeného nártku historického

nade vši pochybnost jasn se jeví.

V celku pracovali uvedení experimentátoi, a podrobn inten-

situ ani hustotu proudu neudávají s proudy pomrn silnými, a získá-

vali superoxyd onoho líeného tvaru dlouhých rychle se tvoících

jehlic z osmistn složených.

V. Novák ^^) ukázal ve své práci, že dodržením nepatrných in-

tensit proudových i hustot proudu získati lze superoxyd stíbra

v jednotlivých osmistnných hrystaJlech^ jež jsou daleko stálejšími než

superoxyd popisovaný v litteratue, jakož jest patrno z úkazu tohoto

:

Superoxyd pro kontrolu dle Mahlt pipravený z 157oiiího roz-

toku dusinanu stíbrnatého proudem ty lánk Daniellových za

hustoty proudu na anod 0'07 Amp. cm-^, jenž jevil v litteratue

popisovaný charakteristický tvar v tyinky seskupených osmistn,

„nemohl býti od dusinanu stíbrnatého vyprán vodou ani po sedmi

dnech, kdežto superoxyd v jednotlivých krystallech daleko slabším

proudem pipravený byl vyprán již prvý den." [^^) p. 25.]
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Jelikož zkušeností touto dána byla nadje získati látku pomrn
stálou, a tedy analysím pístupnou, odhodlal jsem se pikroiti k e-
šení otázky, jež ze všeho, co dosud uvedeno, sama sebou se vtírala,

totiž

:

„Vzniká vbec za dodržení vždy zcela jednakých podmínek látka

teho^ složení, a už jest to individuum chemické ili nic?"

Prvým krokem k ešení otázky té má býti pítomná práce, aby

i po této stránce nco svtla vniklo v pomry pi elektrolysi dusi-

nanu stíbratého.

Velmi nápadný jest údaj, který uinil nedávno John E. Myers")

v práci své o voltametru na stíbro. Pracuje s proudy taktéž pomrn
slabými tvrdí, že na anod obdržel skutené pouhý kysliník stíbi-

itý AggOg, jenž v chlorid promnn prokázal 87'37o Ag místo theo-

retických 87"l"/o. Byl by to údaj, který by byl jediný ve shod se

starou analysí Wallquistovou.

V dalším studovány mají býti produkty elektrolyse za rzn
mnných podmínek, tedy i onen tyinkovitý superoxyd Mahlv, po-

sléze hledány býti obdoby pi elektrolysi jiných solí, jak stíbra, tak

kov jiných.

Píprava siiperoxydu.

Veškerý materiál k analysi potebný pipravil jsem bhem dvojích

prázdnin a sice r. 1894. a 1895. Mimo to mi byly již v létech 1891.

a 1892. k disposici dány vzorky superoxydu pipraveného V. Novákem.

Píprava dala se v podstat za podmínek, které udal ve své

„Studii" V. Novák.

Z prodajného dusinanu stibrnatého pipraven- zprvu preparát

naprosto istý, zcela neutráln reagující. Za elektrolyt sloužil zprvu

roztok 10 g dusinanu v 90 cm^ vody, pozdji konstantn roztok

157oní.

Podstatou voltametru byly platinové tyglíky (dvojích rozmr,
jednak as 26 cm^ jímající, jednak o obsahu 40 cm^), které sloužily

jakožto kathody. Za anody použito šttiek z tenkého platinového

plechu, které pipraveny jednoduše tím, že plíáek platinový (rozmr
as 1 cm X 2 cm) rozstíhán jakoby v hebínek, v jehož neprostíha-

nou ást zanýtován drát platinový, naež plíšek svinut, takže celek

inil dojem malého košátka. Toto zaízení se osvdilo, nebo na

ostrých hranách tchto plíšk se tvoily dobe vyvinuté a pevn tkvící
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Elektrolytický superoxyd stíbra. 13

krystally superoxydu, [Šttiky vnoeny na zvláštních posuvných sto-

jáncích jsouce neseny s hry kolmo v roztok elektrolytu, jímž tyglík

as clo I své výšky plnn, takže sted tyglíku zaujímaly.

Zprvu spojovány ti takové voltametry za sebou. Zdrojem proudu

byly 3 malé lánky Daniellovy. Ve vedení mohla býti zvláštním klíem
kdykoliv vepjata malá tangentová bussola o známém redukním
faktoru, takže intensita proudu mohla býti kdykoliv pozorována. Dle

poteby seslabován ješt proud vkládáním odporu až 5 Ohm.
Intensita proudu inila obvykle

i =: 0*04 Amp.

pi hustot na kathod:

h = 0-0020 Amp. cm-^ až h = 0-0013 Amp. cm-^

nanejvýš však

1 = 0-06 Amp.

pi hustot na kathod

h — 0-0033 Amp. cm-^.

V. Novák udává, že pracoval s intensitou i n 0-1 Amp. pi
hnstot na anod h =z 0-02 Amp. cm~^.

Jednotlivá elektrolyse ponechána v chodu 3'' až 4''. Za tu dobu

vylouil se superoxyd v pkných nad míru lesklých krystallech ze-

jména na ostrých hranách rozstíhaného plíšku. Jen malá ást super-

oxydu spadla na dno tyglíku. Po této dob stal se roztok tak kyselým

uvolnnou kyselinou dusinou, že by se byl vytvoený superoxyd poal

v ní rozpouštti. Okamžik ten prozradí se poínajícím hndnutím roz-

toku. Ve zvláštním k tomu cíli provedeném pokusu zjištno, že tou

dobou obnáší množství kyseliny dusiné v roztoku

4-47o.

I lze po té další výtžek superoxydu na anod získati jen vý-

mnou kyselého elektrolytu za roztok nový, neutrální. Udržeti po delší

dobu pvodní elektrolyt neutrálním vpravováníra erstv sraženého

bud uhliitanu budí kysliníku stíbrnatého se mi nepodailo. Pi
nutné této výmn roztoku nutno veškero stíbro na stnách tyglíku

vylouené odstraniti rozpuštním v kyselin dusiné, jinak se pi na-

lévání roztoku malé krystallky odlupují a vzniká nebezpeí, že by se

pak se superoxydem na anod sebrati mohly. Z té píiny také na
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NovÁx^i) 122°,

Fischer ') 150° až 200".

Že by pi rozkladu svtelné zjevy k platnosti picházely, jak

Fischer ^) udal, nemohl jsem potvrditi.

O podrobných vlastnostech zbytku po prvém rozkladu super-

oxydu bude níže promlouváno.

Další rozklad tohoto zbytku nastává pak až v teplot znan
zvýšené, dle Fischera blízko bodu tání olova. Pi tomto rozkladu

objevují se ervené dýmy kysliník dusíku, souasn prchá nové

množství kyslíku. Dkladným žíháním zbývá ze superoxydu posléze

pouhé kovové stíbro. Tím dán jest jednoduchý zpsob analytického

urení veškerého stíbra superoxydu.

Vodík nepsobí za obyejné teploty v superoxyd; rozklad však

nastává pi teplot nevysoké, pi emž se na chladných ástech roury

usadí kapky vody, která reaguje kysele. V prvém stadiu rozkladu,

které v proudu vodíku dle jediného staršího pokusu (9. listop. 1891)

pi teplot 136° až 138° nastává, tvoí se jen málo vody a uniká

nadbytek plynu. Teprv pi koneném rozkladu se vodík zeteln spo-

tebuje, a tvoí se znan vody.

Více než na vzduchu trpí superoxyd vodou. erstv pipravený

superoxyd, stojí-li njakou dobu voda na nm, vyvíjí bublinky plynu,

patrn kyslíku. Proto voda, úinkovavší po delší dobu i v superoxyd

již vymytý, znovu jeví reakci na stíbro. Tím ovšem stoupá obsah

stíbra ve vyluhovaném preparátu. Tak stoupl dle Mahlt pvodní

obsah stíbra 81*77o po dvoudenním praní na 82'787o5 ^ PO praní

tídenním na 83*307o- — Voda velá psobí ovšem úinnji. Super-

oxyd vaen byl s vodou po V/^ dne. Vylouilo se na stnách baky
zrcadlo stíbrné. Ve filtrátu od zbytku dává chlorovodík ssedlinu

chloridu stíbrnatého. Zbytek reaguje ješt s ammoniakem (viz níže),

na dkaz, že se veškeren superoxyd posud nerozložil. V ásti toho

zbytku ureno stíbro žíháním:

0*6169 plátky poskytlo 0*5465 g stíbra, což odpovídá 88*607o Ag.

Zahíván s alkoholem vyluuje superoxyd zrcadlo stíbrné. Roztok

hndne, a cítiti jest zápach po aldehydu, který lze pímo dokázati

fuchsinsiiitým inidlem, poneme-li alkohol destillovati. Zvláš krásné

zrcadlo se vytvoí, pítomno-li v alkoholu nco málo ammoniaku.

V silné kyselin dusiné i sirové rozpouští se superoxyd snadno.

Prvý roztok jest barvy hndé, druhý zelené. Oba chovají se shodn
jak z údaj litteratury vyplývá a jak na svém míst vylíeno bylo.
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Kyselina octová zdá se, že psobí teprv za tepla za vývoje plynu.' Nejzajímavjší jest bez odporu reakce s ammoniakem. Super-

oxyd rozpouští se v nm už za studena za živého vývoje dusiJcu, pi
emž se roztok znan zahívá. Kyslík superoxydu oxyduje patrn

ammoniak dle vzorce

2NH3, 30
II N2, 2H2O.

Množství vyloueného dusíku podailo se stopovati kvantitativn,

ehož doklady íselné budou níže sledovati. V roztoku jest dle Bott-

(íera táskavé stíbro Bertholettovo. Roztok odpaen pímo nad pla-

I menem vybuchuje. Zbývá lesklý povlak kovového stíbra.

Touto oxydaní inností, jako již zmínnou reakcí s kyselinou

šavelovou (kde vyvíjí se kysliník uhliitý), projevují -se charakteri-

stické vlastnosti superoxydu, jakoby slouenina byla pouhým kysli-

níkem stíbiitým Ag^O^, nehledíc k tomu, že obsahuje také dusík,

a už k ní jakkoliv pipoutaný. Tak vykládati jest také pozorované

I

zjevy, že superoxyd se zapaluje ten byv se sírou, fosforem neb

pentasulíidem antimonu. Ježto zase rozklad vodou tomu nasvduje,

jakoby v molekule jakýmsi zpsobem byl vázán dusinan stíbrnatý,

jest pirozeno, že pi sestrojování formule v prvé ad pomýšleno na

podvojnou sloueninu jakéhosi superoxydu stíbra vbec AggOx s du-

siiíanem stíbrnatým, tedy na tvar:

nAgjOK .mAgNOg.

Analyse superoxydu.

1. Urení veškerého stíbra.

Urení veškerého . stíbra nejjednodušeji se dje dkladným vy-

žíháním superoxydu. Vzhledem k tomu, že zprvu pi mírném záhevu

probíhá prvé stadium rozkladu spojené s živým smudním látky, nutno

se vystíhati ztrát snadno možných, o emž níže zmínka se stane. Urení

stíbra tímto zpsobem provedeno mnohokráte: jím zjistiti se mlo,

zda vždy za dodržení jednotných podmínek pracovních získává se táž

látka o stejném procentuálném obsahu, stíbra. Z etných pokus
vlastních (také V. Novák jich provedl adu) uvádím tyto:

I. Superoxyd Novákem pipravený r. 1891. Hned analysován.

0-3308 g látky zstavilo 0-2646 g stíbra, což odpovídá 79-99^^ Ag.

II. Táž látka. Hned analysována. 0-4115 g látky zstavilo 0-3292 g
stíbra, což odpovídá 80-00°lo Ag.

T. matheraaticko-pirodovdecká. 1895. 2
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III. Táž látka. Po dvou msících analysována. O'o425 g látky

zstavilo 0-2742 g stíbra, což odpovídá 80-06^Jq Ag.

IV. Superoxyd r. 1894 pipravený a hned analysovaný. 0"1481 g

látky zstavilo 0-1184 g stíbra, což odpovídá 79-95°I
^ Ag.

V. Táž látka za týchž podmínek analysována. 0*1642 g látky

zstavilo 0*1312 g stíbra, což odpovídá 75-8,97o ^8-

VI. Superoxyd r. 1895 pipravený a hned analysovaný. 0'5693 ^
látky zstavilo 0'4545 g stíbra, což odpovídá 79'84^1q Ag.

Jak patrno, projevují jednotlivé analyse dobrý souhlas mezi

sebou i u preparát vl'zné dob i rznými pracovníky pipravených.

Na základ toho lze souditi, že za dodržení naznaených podmínek

pracovních vzniká vždy táž látka. Preparát 2 msíce starý jest stíbrem

bohatší. Ješt starší preparáty projevují to v míe ješt nápadnjší

:

VII. Preparát z r. 1894 analysován po roce. 0'3459 g látky

zstavilo 0*2801 g stíbra, což odpovídá 81'00'^jq Ag.

VIII. Superoxyd Novákem r. 1892 pipravený analysován r. 1894.

0*1510 g látky zstavilo 0*1224 g stíbra, což odpovídá 81'10"Iq Ag.

IX. Táž látka za týchž podmínek. 0*2045 g látky zstavilo

0*1654 g stíbra, což odpovídá 80-89^I^^
Ag.

Veškerý obsah stíbra stanoven ješt ve dvou pípadech na

erstv pipraveném preparátu jinou cestou. Po rozkladu superoxydu

kyselinou oxalovou (v. ku konci) totiž pemnn vzniklý šovan stí-

bmatý ve chlorid stíbrnatý. Výsledky byly:

X. 0*4205 g superoxydu poskytlo 0*4455 g chloridu stíbrnatého,

což odpovídá 0*3353 g stíbra, ili 79'75^j^ Ag.

XI. 0*4990 g superoxydu poskytlo 0*5295 g chloridu stíbrna-

tého, což odpovídá 0*3986 g stíbra, ili 79-87''Iq Ag.

Výsledky stanovení stíbra souhlasí dobe mezi sebou. Žíháním

získáno

:

Analyse: I. II. IV. V. VL

% stíbra: 79*99 80*00 79*95 79*89 79*84

Sted: Ag — 79-93^1^.

Urením ve tvaru chloridu získáno

:

Analyse

:

X. XI.

% stíbra: 79*75 79*87

Sted: Ag = 7P*8Í«/,.
'

j

Uríme-li konenou hodnotu pro obsah stíbra tím zpsobem,
že analysím obou druh pisoudíme váhu pomrnou jich potu, vyjde

As ~ 79-90'V,.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Elektrolytický superoxyd stíbra. j[9

R Vzhledem k této liodnot se jeví velmi pékn stoupání procen-

tuálního obsahu stíbra stáím preparátu, tedy samovolným rozkladem

:

I

Stáí Stíbro Analyse

O 79-90°/o
—

2 msíce 80-067o HI.

1 rok 81-00% VII.

2 roky 81-00% sted z VIII. a IX.

Zdá se, že se rozklad po dlouhém ase uvoluje.

2. Prvé stadium rozkladu.

Podmínky tohoto rozkladu byly výše zevrubné vylíeny. Pi
stanovení ztráty na váze superoxydu tím rozkladem zavinné bylo se

nutno úzkostliv vyhýbati možné ztrát materiálu zavinné popsaným

teštním. I provádna analyse v ten smysl, že superoxyd zahíván

bud v rourách dvojnásob zahnutých, neb že tyglík pokrytý vkládám

do tyglíku vtšího, rovnž pokrytého.

XII. Superoxyd z r. 1894. Po 3 msících analysován. 0-2239 g
látky ztratilo na váze 0-0180 g, což odpovídá 8-04^Íq.

XIII. Táž látka. Po roce analysována. 0-2489 g látky ztratilo

na váze 0-0186 g, což odpovídá 7-477o.

XIV. Táž látka. Po roce analysována. 0-3459 g látky ztratilo

na váze 0-0265 g, což odpovídá 7-66%.

XV. Superoxyd z r. 1895 ihned analysován. 0-4635 g látky ztra-

tilo na váze 0-0346 g, což odpovídá 7-44^1^.

Prvá z tchto analys poskytuje pravdpodobn hodnotu vysokou
•— ježto zahíváno v pímé trubici sklenné, a tedy ztráty nebyly

zcela vyloueny. Analyse XIII. a XIV. provedeny v zahnutých trubi-

cích, analyse XV. ve dvou tyglících. Kde nešeteno této opatrnosti,

získávány byly hodnoty vesms vysoké. Tak ku p. byla získána ísla

pro ztrátu na váze v prvém stadiu rozkladu:

8-777o, 8-707o, 8-447o, atd.

Pisoudíme-H analysi XII. poloviní váhu oproti analysím XIII.

až XV., máme hodnotu stední:

7-607o.

Tato ztráta na váze zavinna jest unikajícím k^sUJcem, a po

pípad též vodou krystallovou — je-li jaká v krystallech obsažena.
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III. Táž látka. Po dvou msících analysována. O'o425 g látky

zstavilo 0*2742 g stíbra, což odpovídá 80-06^1^ Ag.

IV. Siiperoxyd r. 1894 pipravený a hned analysovaný. 0"1481 g

látky zstavilo 0'1184 g stíbra, což odpovídá 79'95^I
^ Ag,

V. Táž látka za týchž podmínek analysována. O'1642 g látky

zstavilo O' 1312 g stíbra, což odpovídá 79-89^1^ Ag.

VI. Superoxyd r. 1895 pipravený a hne<l analysovaný. 0'5693 ^^

látky zstavilo 0*4545 g stíbra, což odpovídá 79'84^Jq Ag.

Jak patrno, projevují jednotlivé analyse dobrý souhlas mezi

sebou i u preparát vjrzné dob i rznými pracovníky pipravených.

Na základ toho lze souditi, že za dodržení naznaených podmínek

pracovních vzniká vždy táz látka. Preparát 2 msíce starý jest stíbrem

bohatší. J^št starší preparáty projevují to v míe ješt nápadnjší:

VII. Preparát z r. 1894 analysován po roce. 0*3459 g látky

zstavilo 0*2801 g stíbra, což odpovídá 81'00°Iq Ag.

VIII. Superoxyd Novákem r. 1892 pipravený analysován r. 1894.

0*1510 g látky zstavilo 0*1224 g stíbra, což odpovídá 81-10^1^ Ag.

IX. Táž látka za týchž podmínek. 0*2045 g látky zstavilo

0*1654 g stíbra, což odpovídá 80'89'^l^ Ag.

Veškerý obsah stíbra stanoven ješt ve dvou pípadech na

erstv pipraveném preparátu jinou cestou. Po rozkladu superoxydu

kyselinou oxalovou (v. ku konci) totiž pemnn vzniklý šovan stí-

brnatý ve chlorid stíbrnatý. Výsledky byly:

X. 0*4205 g superoxydu poskytlo 0*4455 g chloridu stíbrnatého,

což odpovídá 0*3353 g stíbra, ili 79-75°I
^ Ag.

XI. 0*4990 g superoxydu poskytlo 0*5295 g chloridu stíbrna-

tého, což odpovídá 0*3986 g stíbra, ili 79-87''Iq Ag.

Výsledky stanovení stíbra souhlasí dobe mezi sebou. Žíháním

získáno

:

Analyse: I. II. IV. V. VI.

% stíbra: 79*99 80*00 79*95 79*89 79*84

Sted: Ag = 79-93^1^.

Urením ve tvaru chloridu získáno:

Analyse: X. XI.

«/o Stíbra: 79*75 79*87

Sted: kg — 79-8PI,.

Uríme-li konenou hodnotu pro obsah stíbra tím zpsobem,

že analysím obou druh pisoudíme váhu pomrnou jich potu, vyjdc-

Ag = 79-907,,
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Vzhledem k této liodnot se jeví velmi pkné stoupání procen-

tuálního obsahu stíbra stáím preparátu, tedy samovolným rozkladem

:

Stáí Stíbro Analyse

79-90% —
2 msíce 80-067o III.

1 rok 81-00% VII.

2 roky 81-00% sted z VIII. a IX

Zdá se, že se rozklad po dlouhém ase uvoluje.

2. Prvé stadium rozkladu.

Podmínky tohoto rozkladu byly výše zevrubn vylíeny. Pi
stanovení ztráty na váze superoxydu tím rozkladem zavinné bylo se

nutno lízkostliv vyhýbati možné ztrát materiálu zavinné popsaným

teštním. I provádna analyse v ten smysl, že superoxyd zahíván

bud v rourách dvojnásob zahnutých, neb že tyglík pokrytý vkládám

do tyglíku vtšího, rovnž pokrytého.

XII. Superoxyd z r. 1894 Po 3 msících analysován. 0-2239 g
látky ztratilo na váze 0-0180 g, což odpovídá 8-04°Jq.

XIII. Táž látka. Po roce analysována. 0*2489 g látky ztratilo

na váze 0-0186 g, což odpovídá 7-47'^

I

q.

XIV. Táž látka. Po roce analysována, 0-3459 g látky ztratilo

na váze 0-0265 g, což odpovídá 7-66
'Iq.

XV. Superoxyd z r. 1895 ihned analysován. 0-4635 g látky ztra-

tilo na váze 0-0346 g, což odpovídá 7-44^1^.

Prvá z tchto analys poskytuje pravdpodobn hodnotu vysokou

— ježto zahíváno v pímé trubici sklenné, a tedy ztráty nebyly

zcela vyloueny. Analyse XIII. a XIV, provedeny v zahnutých trubi-

cích, analyse XV. ve dvou tyglících. Kde nešeteno této opatrnosti,

získávány byly hodnoty vesms vysoké. Tak ku p. byla získána ísla

pro ztrátu na váze v prvém stadiu rozkladu:

8-777o, 8-70%, 8-447o, atd.

Pisoudíme-] i analysi XII. poloviní váhu oproti analysím XIII.

až XV,, máme hodnotu stední:

7-60%.

Tato ztráta na váze zavinna jest unikajícím kyslíkem, a po

pípad též vodou krystallovou — je-li jaká v krystallech obsažena.
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I podniknuto stanovení kyslíku toho pímo v plynném skupen-

ství, a sice zpsobem následovním:

Superoxyd vpraven na loce porcelánové v rouru spalovací na

jednom konci zatavenou. U tohoto konce nalézala se vrstva uhlii-

tanu manganatého, jehož záhevem byl vzduch z roury vypuzen a kys-

liníkem uhliitým nahrazen. Plynopudná trubice z roury spalovací

ústila pod trubicí v cm^ dlenou, silným louhem sodnatým naplnnou.

Zprvu zahíván uhliitan manganatý, a když veškeren plyn vyvíjející

se louhem se pohlcoval, zahát opatrné superoxyd až k prvému stadiu

rozkladu. Plyn zachycený považován za kyslík a men za obvyklých

manipulací

:

XVL Preparát z r. 1894. Analyse konána po šesti msících.

0-8533 g látky poskytlo 54*50 cm^ plynu za teploty 19" a tlaku (red.)

74*76 cm, což za kyslík považováno iní 0*07055 g kyslíku ili 8'277o O.

XVII. Týž preparát za stejných okolností analysován. 0*5452 g
látky poskytlo 34*25 cm^ plynu za teploty 16° a tlaku (red.) 74*24

cm, což za kyslík považováno iní 0*04465 g kyslíku ili S'19^\^ O.

Množství kyslíku jest v obou pípadech znan vtší (o 0*647o^
nad ztrátu na váze v prvém stadiu rozkladu. Nezbývá tedy než do-

mnívati se, že zachycený plyn nepochází veškeren ze superoxydu neb

že není to pouhý kyslík. Proto v dalších pokusech pepraven plyn

zachycený do jiné roury mrné, tam pohlcen kyslík silným roztokem

pyrogallátu draselnatého. Zbytek nepohlcený považován za vzduch,

74násobné množství tohoto zbytku odeteno od objemu (vše reduko-

váno na pomry normální) celkového plynu, ímž získáno množství

kyslíku skuten ze superoxydu vyvinutého.

XVIII. Superoxyd z r. 1895 erstvý analysován, 0*6253 g látky

poskytlo 40*0 cm^ plynu za teploty 2r7 a tlaku (red.) 74*16 cm, což

za kyslík považováno iní 0*05070 g kyslíku, ili 8*ll°/o- Po absorpci

pyrogallátem zbylo 1*30 cm^ plynu za teploty 22°0 a tlaku 74*35 cm,

což pevedeno na pomry, za nichž celkový objem men, dá opravu

pro kyslík — 1*62 cm^, takže zbylých 38*38 cm^ kyslíku iní 0*04864 g
ili l-lS^^l^ O,

XIX. Týž preparát za stejných podmínek. 0*6969 g látky po-

skytlo 44*80 cw^ plynu za teploty 23^0 a tlaku (red.) 73*87 cm, což

za kyslík považováno, iní 0*05621 g kyslíku ili 8*067o. Po absorpci

pyrogallátem zbylo 1*20 cm^ plynu, což po píslušné redukci vede ku

hodnot opravné pro kyslík — 1*50 cm^, takže zbylých 43-30 cm^ kys-

líku iní 0-05433 g kyslíku ili 7*7,97oO.

\

\
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Ob hodnoty souhlasí znamenit vespolek a blíží se hodnot pro

ztrátu na váze záhevem urenou na 0'1957o5 což snadno vysvtlí se

chybou pozorovací,- jest totiž velmi nesnadno odhadnouti okamžik, kdy

prvé stadium rozkladu jest práv dokonáno. Na základ posledních

dvou analys plyne pro množství uniklého kyslíku

7-787o.

Ježto veliina gasometricky získaná jest ješt o nco vtší, než

táž hodnota získaná vážením (7"607o)i plyne z toho, že veškerá ztráta

na váze pi prvém stadiu rozkladu pipadá na vrub unikajícímu Ity-

slíTiu, že tedy voda Tcrystallová není pítomna. Také pímými pokusy

nebylo možno její pítomnost zjistiti.

3. Druhé stadium rozkladu.

Pi analysích XVIII. a XIX. proveden rozklad až do konce,

a ureno množství unikajícího kyslíku stejným zpsobem, jak práv
vylíeno bylo. Výsledky pokus byly tyto:

XX. Superoxyd z r. 1895 erstvý analysován. 0'6253 g látky

poskytlo 29'40 cm^ plynu za teploty 22°3 a tlaku (red.) 74*35 cm,

což iní za kyslík považováno 0*03721 g kyslíku ili 5'957i. ^^ ab-

sorpci pyrogallátem zbylo TOO cm^ plynu, což po píslušné redukci

vede ku hodnot opravné pro kyslík — 1*25 cm^^ takže zbylých 28*15

cm^ kyslíku ili 0*03564 g iní 5-70^1^0.

XXI. Stejné pomry jako pi analysi pedešlé. 0*6969 g látky

poskytlo 31*00 cm^ plynu za teploty 22*'3 a tlaku (red.) 73*82 cm,

což iní za kyslík považováno 0*03881 g kyslíku ili 5*567o- Po ab-

sorpci pyrogallátem zbylo 1*20 cm^ plynu, což po píslušné redukci

vede ku hodnot opravné pro kyslík — 1*50 cm^, takže zbylých 29*50

cm^ kyslíku, ili 0*03693 g iní ó-dO^/^O.

Rozdíl vyskytující se piísti jest snad na vrub vystupujícím pi
druhém stadiu rozkladu kysliníkm dusíku, které nedopouští stopo-

vati reakci tímto zpsobem kvantitativn.

4. Urení dusíku.

Urení dusíku dalo se zcela po zpsobu, jakým urujeme dusík

ve skupenství plynném v látkách organických. Vzduch z roury spa-

lovací vyhánn zase kysliníkem uhliitým z uhliitanu manganatého,

superoxyd rozkládán smíšen jsa s kysliníkem mdnatým, o rozklad
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kysliník dusíku peováno rozžhavenou spirálou sítí mdných v al-

koholu vyredukovaných i kovovou mdí v proudu svítiplynu vyredu-

kovanou. Dusík unikající jímán nad louhem sodnatým v azotometru

Knappov. Výsledky tí pokusil byly tyto:

XXII. Superoxyd z r. 1892. Po dvou letech analysován. 0'7695 g

látky poskytlo 8-70 cm^ dusíku za teploty 19^0 a tlaku (red.) 74*85

cm, což jest 0*00983 g dusíku ili 1'28^Jq.

XXIIL Superoxyd týž za stejných podmínek analysován, 0*7902 g

látky poskytlo 9*50 cm^ dusíku za teploty 18*^2 a tlaku (red.) 74*80 cw,

což jest 0*01095 g dusíku ili -?-577o.

XXIV. Superoxyd z r. 1894. Po V2 i^'oku analysován. 1*3286 g

látky poskytlo 15*00 cm^ dusíku za teploty 20^0 a tlaku 74*96 cm,

což jest 0*01665 g dusíku ili 1-25''
j^.

Sted všech tí mezi sebou shodných urení jest

]^ - l-30'^/o.

Ze souhlasu analys patrno, že obsah dusíku v superoxydu jest

veliinou stálou, a už dusík ten pipoután jest tam zpsobem jakýmkoli.

Množství dusíku v superoxydu stíbra lze uriti ješt jiným zp-
sobem. Zbývá totiž, jak již vylíeno po prvém stadiu rozkladu na-

hndlý prášek, který považován za sms i sloueninu kysliníku stí-

brnatého s dusinanem stíbrnatým. A jest tomu jakkoli, lze z prášku

toho dostaten dlouhým úinkem horké vody vyprati dusinan stíbr-

natý, a urením stíbra v tch roztocích jest uren zárove dusík

v pvodním preparátu. Z této, i z jiných píin objevilo se nutné po-

drobnjší studium toho zbytku, jehož výsledek nyní bude sledovati.

5. Zbytek po prvém stadiu rozkladu.

Ježto ve zbytku tomto zstává veškeré stíbro superoxydu, lze

ze ztráty na váze pi prvém stadiu rozkladu vypoísti pímo obsah

stíbra procentuálný tohoto zbytku. íselná data poskytují uvedené

analyse.

I plyne z nich, pijmeme-li za základ potu obsah stíbra v p-
vodním superoxydu Ag = 79*907o

:

XXV. 0'2239 g superoxydu, jenž obsahuje 0*1789 g stíbra, po-

skytlo 0*2059 g zbytku. Obsahuje tedy zbytek 8^*8P7o M'-

XXVI. 0*2489 g superoxydu, jenž obsahuje 0*1988 g stíbra, po-

skytlo 0*2303 g zbytku. Obsahuje tedy zbytek 8^*547^ Ag.

XXVII. 0*3459 g superoxydu, jenž obsahuje 0*2763 g stíbra,

poskytlo 0-3194 g zbytku. Obsahuje tedy zbytek 86-52^1^ Ag.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Elektrolytický superoxycl stíhra. 23

XXVIIL 0'4645 g superoxyclu, jenž obsaliuje 0*3703 g stíbra,

poskytlo 0-4289 g zbytku. Obsahuje tedy zbytek 8^-54»/, Ag.

Pisoudíme-li z dvod vyslovených pi analysích XII. až XIV.

údaji pod íslem XXV. toliko poloviní váhu, jest sted mení XXV.
až XXVIII.

Ag = 86-477o.

Pro kontrolu stanoveno jednou stíbro ve zbytku pímo jakožto

chlorid stíbrnatý.

XXIX. 0-5419 g zbytku poskytlo 0-6233 g chloridu stíbrnatého,

což odpovídá 0-4691 g stíbra ili 86-56^/q.

Vzhledem i k této hodnot jest konený výsledek

Ag = 86-52«/;.

V dalších dvou pokusech vyluhován zbytek velou vodou, a stíbro

v roztok pešlé stanoveno jakožto chlorid stíbrnatý,

XXX. 0-8868 g látky poskytlo 0-1454 g chloridu stíbrnatého,

což odpovídá 0-1095 g stíbra ili i2-557o Ag.

XXXI. 1-0029 g látky poskytlo 0-1716 g chloridu stíbrnatého,

což odpovídá 0-12915 g stíbra, ili 12-88^1^^ Ag.

Stedem jest tedy v onom zbytku

12-617o Ag

jakožto dusinan stíbrnatý pítomno.

Na základ toho lze uriti procentuálný obsah dusíku pvod-
ního superoxydu. Pijmeme-li stední hodnotu pro ztrátu prvým sta-

diem rozkladu

7-69%

(jakožto sted z vykázaných hodnot 7"60''/o a 7-78%) vyjde nám:

XXXII. 0'8688 g zbytku odpovídá 0-9607 g superoxydu pvod-
ního. 0-1095 g stíbra odpovídá 0*01424 g dusíku, což jest l'48^lo N.

XXXIII. 1-0029 g látky odpovídá 1-0865 g superoxydu pvod-
ního. 0-12915 g stíbra odpovídá 0-01680 g dusíku, což jest 1'54°/q N.

Sted jest:

N := l-51«/o.

Posléze analysována látka zbylá po vyluhování zbytku velou

vodou v pokusech XXX. a XXXI. Ta prokázala se býti, jak oeká-

váno, pouhým kysliníkem stíbrnatým.
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XXXIV. 0-3G33 g látky poskytlo 0-3394 g stíbra, což odpo-

vídá 93-16"/o Ag.

Pehled výsledk.

Výsledek analytických dat, pedem pokud se pvodního super-

oxydu týe, jest pehledn sestaven tento

:

Stihro veškero 79-907o
7-60

7-78

1-30

Prvá ztráta žíháním

Kyslík prchající pí ní

Dusík gasometricky . .

Dusík na AgNOg poutaný . 1"51
„

Považuj eme-li druhou a tetí hodnotu za píslušnou téže veli-

in, rovnž tak hodnotu tvrtou a pátou, mžeme uiniti srovnání

s empirickou formulou Ag^NO^^

:

Analyse : Tlieorie pro Ag^NOu :

- Ag ........ . 79-907o 79-90%

O prchající záhevem . 7-69 „ 7-61% pro 4^2 atom O
N 1-40,, 1-49%

Nápadná jest ztráta pi prvém stadiu rozkladu, vedoucí k po-

mrné hodnot á^l^ atom kyslíku, která by zdvojnásobení formule

vyžadovala. Vzpomeneme-li však obtíží spojených se stanovením ne

zcela urit charakterisovaného tohoto rozkladu, a máme za to, že

ztráta obnáší 5 atom kyslíku,*) mžeme udaným jednoduchým vzor-

cem vysvtliti analytická data pro zbytek po prvém rozkladu super-

oxydu. Ze vzorce

Ag,NO,,

zbude totiž odetením

molekula

Oa

což by odpovídalo pomru

Ag,NO„

3 Ag^O . AgNOg,

*) Mám také analyse, které hodnot této znamenit se blíží, le dle dosa-

vadních zkušeností nelze mi prozatím dáti jim pednost ped analysami uvede-

nými. — Ped pldruhým rokem, pokud soudil jsem na pítomnost vody v super-

oxydu, považoval jsem za vzorec pravd nejpodobnjší

3 Ag,0, . AgNO., . H,0,

jenž se jen o H^ od nynjšího liší.
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i kterýž dosti dobe se srovnává s analysami:

AnalvsP-
Theorie

Analyse .

p^.^ 3 j^^^q ^ j^^^^^ .

Stíbro veškeré: 86-527o 87-28°/o

Stíbro jakožto AgNOg : . . 12-61
„

12-49
„

. a vysvtluje také, že vyluhováním toho zbytku zstává pouhý kysliník

stíbrnatý, jak svdí analyse XXXIV :

Analyse: Theorie pro AgjO:

Stíbro: 93-167o 93-077o

Nkteré další ješt dsledky vysvitnou z lánku následujícího.

Kvantitativn stopované reakce suiieroxydn stíbra.

Jak již napovdno, podailo se reakci s ammoniákem stopovati

pesn kvantitativn. Superoxyd rozkládán ve zvláš sestrojeném pí-

stroji ammoniákem, a unikající plynný dusík jímán v mrné roue.")

Výsledky pokus jsou, pepoteme-li dusík procentuáln vzhledem

k užitému superoxydu

:

XXXV. 0-6697 g superoxydu poskytlo 0-01864 g dusíku, což

odpovídá 2-787„ N.

XXXVI. 0-6688 g superoxydu poskytlo 0-01886 g dusíku, což

odpovídá 2-82°l^ N.

Sted jest

2-80o/o íí".

Ježto 1 atom dusíku odpovídá práv hodnot poloviní, totiž

1-40'', o, jest patrnOv že zde 2 atomy, tedy jedna molekula dusíku se

uvoluje, patrn dle uvedené již rovnice z dvou molekul ammoniaku:

2 NH3, 3 OÍIN2, 3 H2O.

Ježto ta molekula dusíku vzniká pi reakci s jednou molekulou

superoxydu, jest patrno, že se z molekuly té uvolují ti atomy kyslíku.

Tomu zdá se i nasvdovati reakce superoxydu s kyselinou ša-

velovou. Pi stopování té reakce postupováno rzným zpsobem. Bu
jímán vzniklý kysliník uhliitý v pístrojku Geisslerov, neb stanoven

ze ztráty na váze pi práci v pístrojku Mohrov aneb konen roz-

kládána normálná kyselina šavelová a zbytek její stanoven titrací.

Pokusy tyto nepodailo se mi posud pivésti v úplnou shodu, získané

veliiny (5*007o ^^ 6-80"/^ kyslíku) kolísavé odpovídají tem až tyem

*) Popis pístroje i podrobnosti práce, kterou nepokládám ješt za zcela

i ukonenou, zatím opomíjím.
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atomm kyslíku. Kdyby i tyto pokusy vypadly ve prospch tí atom
— a ztráta žíháním v prvém stadiu byla, jak velmi jest pravdpo-

dobno, pt atom kyslíku, bylo by nutno domnívati se, že kyslík v mo-

lekule jest dvojím rzným zpsobem vázán. Že jest to tak možné —
a ovšem zatím jest takové vzorce pijati s velkou reservou — uka-

zuje ku p. složení

:

AgA-2 Ag,0,.AgN03.

Oxydace ammoniaku úastní se jen 3 atomy kyslíku a zbývá

Ag,0.2 AgA-AgN03,

kdežto pi prvém stadiu rozkladu prchá pt atom kyslíku a zbývá

3Ag,O.AgN03,

pomr to podepený svrchu zmínnými analysemi.

Shrneme-li vše, co z práce této o superoxydu plyne, v jedno,

mžeme se vysloviti krátce takto:

1. Dodržením jednotných podmínek pokusu lze získati látku vždy

jednotnou, o stejném obsahu stíbra i stejném množství dusíku —
látku však rznou od všech, kterými pedchozí pozorovatelé se za-

mstnávali.

2. Jak dusík onen v molekule jest obsažen, zstává zatím ne-

rozhodnuto — málo však jest pravdpodobné, že by tam byl jako

dusinan stíbrnatý jen mechanicky pimíšen — nebo nelze ho vy-

jati ani vodou (krátkým psobením) ani alkoholem za. studena. Vroucí

alkohol teprve pivodí rozklad — a voda vroucí ástený rozklad

teprv dlouhým úinkem, jak vylíeno bylo.

Vzhledem k tomu všemu budou další pokusy k objasnní jakosti

superoxydu podniknuty.

Panu K. Petrlíkovi, jenž mi v posledním ase pi pracech n-
kterých nápomocen byl, vyslovuji tuto srdené díky.

V Praze, v prosinci 1895.

Nákladem Král. eské Spolenosti Náiik — Ti.skem dra. Ed. Grégr.i v Praze 1895,
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XLVIII.

& Uber (las Centralnervensystein von Dreissensia

polymorpha Pall.

Von J. F. Babor in Prag.

MU einem ílolzschnitt.

(Vorgelegt am 6. December 1895.)

Im November 1, J. erhielt icli vom Hn. Dr. R. Sturany in Wien
eine Anzahl Yon lebendigen Exemplaren der in jeder Hinsicht so

^ehr interessanten Dreissensia polymorpha Pallas, welche Herr Med.

A. Oberwimmer im Donauarm bei Wien gefunden und mir zur ana-

tomischen Bearbeitung freundlicli iiberlassen hat. Beiden Herren sage

icli da meinen aufrichtigen Dank dafiir, denn die Untersuchung dieses

Thieres brachte eine solche Constitution des Centralnervensystems

zur Kenntnis, welclie fiir die Deutung dieses Organsystems bei La-

mellibranchiaten iiberhaupt von Wichtigkeit ist. leh hábe leider mo-

mentan keine Gelegenheit noch andere Reprásentanten dieser Mollusken-

classe auf das Nervensystem comparativ zu priifen und muss mich

daher vorlaufig auf eine moglichst kurze Mittheilung iiber die Ver-

haltnisse, wie sie bei der Dreissensia polymorpha vorliegen, und deren

morphologische Erklárung beschranken.

Die Gattung Dreissensia wurde von Van Benedbn^) im J. 1835.

auf die friiher (1769.) von Pallas als Mytilus polymorphus bezeichnete

Form aufgestellt; derselbe Forscher gibt auch die erste anatomische

Schilderung dieser Muschel, wo er auch das Nervensystem beschreibt

:

er hat die bei den Muscheln iiblichen drei Paare von Ganglien mit

den betreffenden Commissuren und Connectiven gefunden, sonst aber

') P. J. VAN Beneden : „Mémoire sur le Dreissena, genre nouveau de la fa-

mille des Mytilacées, avec l'anatomie et la description de deux espces." Ann.

des Se. Nátur. Zool. 2. sér. III. 1835. — idem: „Description une nouvelle espce

du genre Dreissena et observations sur le systéme nerveux des ces MoUusques."

Bull. Acad. Brux. IV. 1837., Ann. Se. Nat. Zool. 2. sér. VIL 1837.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. 1895. 1
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nichts ungewohnliches. Nach zwanzig Jahren fand dann A. Moquin

Taxdon^) ausser diesen noch ein viertes Ganglienpaar, welches der

Visceralcommissur seitlich interponiert ist, und gab in seinem wunder-

vollen Werke auch eine ubersiclitliche Abbildung des ganzen Central-

nervensystems. Spáter wurde diese Muschel meines Wissens ana-

tomisch nur noch von R. Lehmann^) untersucht, der sich bloss mit

einer Beschreibung ihrer Verdauungsorgane und Abbildung ihres Kie-

mengeriistes begniigte. Andere Publicationen vom anatomischen Baue

dieser Muschel sind mir bisjetzt keine bekannt geworden, obzwar sie

mehrere Male in der malakozoologischen Literatur Erwahnung findet

;

diesbeziigliche Arbeiten — von systematischen Betrachtungen ab-

gesehen — befassen sich aber mit unserer Muschel entweder nur

vom geographischen Standpunkt aus (ihre bekannte Wanderung be-

treffend, so P. Fischer, Reichel, E. v. Martens u. a.) oder wird darin die

Entwickelung ihrer freischwimmenden Larv behandelt fE. Korschelt,

F. Blochmann, W. Weltner"*), so dass es mir sehr willkommen er-

scheint, die alte Angabe Moquin-Tandon's da bestátigen zu konnen,

da ich es zugleich wagen kann, das Vorhandensein eines „iiber-

zahligen" Ganglienpaares im Sinne moderner morphologischen Auffas-

sungen zu schátzen, wovon in der Zeit des beriihmten franzosischen

Malakozoologen nicht die Rede sein konnte.

Das Nervensystem der Muscheln ist schon friih zootomisch be-

kannt geworden (Cuvier, DdvertíoT; Keber u. m. a.), seine praecise

morphologische Deutung wurde aber erst von J. W. Spengel ^) in

seiner grundlegenden Arbeit gegeben : nach Spengel besitzen die Lamel-

libranchiaten drei Ganglienpaare, námlich die cerehralen, pedalen und

viscerdlen^) Ganglien, mit ihren betreffenden einfachen Verbindungs-

Fast gleichzeitig wurde dieselbe Muschel mit einem neuen generischen Namen

Ticliogonia von E. A. Kossmíesslf.r (Ikonographie der Land- und Sússwasser-

Mollusken, 1835.) belegt, die Prioritat hat aber die Bezeicbnung Van Beneden's.

2) A. MoQUií-TAKDON : „Histoire naturelle des Mollusques de France". Paris.

1855., frúher scbon in C. r. de 1'Institut, 1851.

^) K. Lehmann: „Die lebenden Schnecken und Muscheln der Umgegeud

Stettins und in Pommern etc." Cassel. 1873.

*) Vor mehreren Jahren wurden schon die schwármenden Larven der

Dreisseusia polymorpha vom Hn. Di*. C Koelbel, Custos im k. k. naturhist. Hof-

museum in Wien, gefunden und richtig erkannt.

^) J. W. Spengel: „Die Geruchsorgane und das Nervensystem der MoUusken."

Zeitschr. fúr wissenschaftl. Zoologie. Bd. XXXV. 1881.

") Von Spengel 1. c. schlechtweg als das Ganglion des Geruchsorganes be-

zeichnet. Auch Eay Lankestek (Encyclopaedia britannica XVI.) nennt dieses

Ganglion „olfactory (osphradial) ganglion".
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stniiigen. Die a. a. O. von Spengel zuerst gewiirdigten Pleurálganglien

(friiher von H. v, Ihbring als Comraissuralganglion aufgefiihrt) sollen

den Lamellibranchiaten fehlen, welches Verhalten fiir diese Classe

bezeiclmend sein solíte. Wie es sich spater gezeigt hat, rauss man
die sog. cerebralen Ganglien der Muscheln als cerebropleurale be-

zeichnen, denn bei Muscheln von archaiscliem Charakter (Proto-

branchiata = Nuculidae -\- Solenomyidae) hat P. Pelseneer ^) ein wohl-

entwickeltes Pleuralganglienpaar gefunden, welches mit dem gieich-

seitigen Pedalganglion mittelst eines mit dem Cerebropedalconnective

theilweise (Nucula) oder ganz verschmolzenen (Solenomya) Pleuro-

pedalconnectives in Verbindung steht, so dass die Lamellibranchiaten

im Bezug auf die Beschaffenheit des Centralnervensystems den Ga-

stropoden wenigstens soweit gleichen, dass ihnen auch das fiir diese

Classe so charakteristische Paar der Pleurálganglien zukommt. Zur

volligen Identitat der beiden Nervensysteme wurden bisjetzt nur ge-

sonderte Parietalg&iíglien bei Muscheln vermisst, doch war es zu

erwarten, dass sie wenigstens latent (als Portionen des hintersten

Ganglienpaares) bei den Muscheln vorhanden sind. So hat auch

Lang^) in seinem Lehrbuche diese, d. h. die visceralen (abdominalen

nach Spengel 1. c, Lankester 1. c. und Korschelt^) Ganglien mit

dem Namen visceropariefale Ganglien belegt, indem er fiir die im

Verlaufe der Visceralkette der Gastropoden sich seitlich einschal-

tenden Ganglien, welche unter dem Namen des supra- und sub-

intestindlen Knotens („visceral ganglia" nach R. Lankester 1. c.) all-

gemein bekannt sind, den Terminus „Parietalganglien" gebraucht. Dies

fiinfte Ganglienpaar des Lamellibranchiatennervensystems kommt nun

nach meiner Ansicht eben bei der Dreissensia polymorpha vor; um

das zu beweisen lasse ich jetzt eine Beschreibung des Centralnerven-

systems dieser Muschel folgen, wobei ich alle nicht unmittelbar

wichtigen Details, besonders in der Darstellung der peripheren Nerven,

bei Seite lassen werde. Zum Vergieich hábe ich nur den nahé ver-

wandten Mytilus edulis L. herangezogen,

Die vorderen oder Cerehropleuralganglien sind von annahernd

tetraédrischer Form und liegen seitlich an den Mundwinkeln und

'') P. Pelseneer: „Sur 1'identité de la composition du systéme nerveux

centrál etc." C r. CXI. 1890 , auch in zahlreichen spáteren Arbeiten citiert.

s) A. Lang: „Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wbellosen

Thiere." Jena, 1894

'') E. KoKscHELT und K. Hexder : „Lehrbuch der vergleichenden Entwickelungs-

geschichte der wirbellosen Thiere." Jena, 1893.

1*
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werden dem entsprechend durch eine verháltnismássig lange dnne
Cerebrdlcommissur verbunden. Nach unten entsenden sie die Cerebro-

pedalconnective, welche an den medialen Seiten der musculi refractores

pedis verlaufen. Beim Mytilus edulis ziehen sie, zuerst auf eine be-

trachtliche Strecke mit der Visceralcommissur enge verbunden, quer

uber diese Muskeln hinweg, dann trennen sie sich von ihr ab und

verlaufen an der Aussenseite der Fussretractroren ^") ; die topographi-

sche Lagerung ist also fiir die Defiuition dieser Connective belanglos.

Von jedem Cerebropleuralganglion entspringt an seiner inneren Spitze

ein diinner Nerv, der zur vorderen Mundwand hinzieht; von der la-

teralen Fláche gehen zwei machtigere Strauge ab, welche bogen-

formig nach hinten verlaufen und sich im Mantel vielfach verásteln,

wo sie auch in zahlreiche Anastomosen mit den mittleren und hinteren

Mantelnerven eingehen; dadurch kommt der von Duvernoy,^"} Drost,^^

Eawitz ^'^) und Thiele ^^) zur Geniige geschilderte Mantelnervenkreis

zum Vorschein, auf welchen ich da naher einzugehen keine Absicht

hábe. Die lateroposteriore Kante der Cerebropleuralganglion entsendet

zwei dnne Nervenaste zu den Mundlappen,

Die birnformigen Pedalganglien liegen im Inneren des Retracto-

renwinkels (dorsal von den vereinigten Fussriickziehmuskeln beim

Mytilus edulis) und geben an ihrer nach hinten gerichteten Spitze

den machtigen Pedalstrángen den Ursprung ; von den Seiten dieser

Ganglien kommen noch ziemlich dicke Nerven, welche sich nach

einer bogenformigen Biegung in der Visceralmasse verlieren.

Medial von den Lippennerven entstammen den Cerebropleural-

ganglien ziemlich starke Strange, welche zunáchst fast oberfláchlich

in der Grenzfurche zwischen den Korperseiten und den Ursprungs-

insertionen der inneren Kiemen nach hinten verlaufen ; spater dringen

sie dann immer tiefer in die Korperwand ein, bis sie.zu beiden Seiten

des Fusses an der Innenfláche des Integumentes und in unmittel-

barer Náhe der Visceralmasse plotzlich zu selbststandigen kurz spindel-

'") Diese Art und Weise ihres Verlaufes ist schon seit Dovernoy bekaiint.

Cf. G. L. DuvKRNOY in C. r. XIX. 1844., XX. 1845., XXXIV. XXXV. 1852., Ann.
Se. Nat. Zool. XVIII. 1852., besonders „sur le systéme nerveux des Mollusques

acéphales". Mém. de PAcad. des Sciences. T. XXIV. 1854.

") K. Drost: „Uber das Nervensystem und die Sinnesepithelien der Herz-

muschel (Cardium edule L.)." Morphol. Jahrb. XII. 1886.

'^) B. Raavitz: „Der Mantelrand der Acephalen." Jen. Zeitscbr. 22, 24.,

27., 1888., 1890., 1892.

'=') J.Tiixele: „Die abdominalen Sinnesorgane der Lamellibrancbier." Zeitscbr.

tur wissenscb. Zool. XLIX. 1889.
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Centralnervensystem von Dreissensia polymorpha Pall. 5

formigen Ganglien anschwellen. Offenbar bilden cliese Stránge die

vordere Hálfte der Visceralcommissur und die Ganglien stellen nichts

Anderes dar, als die Parietalganglien, welcher Name hier besonders

zutrifft. Als solche miissen sie angesehen werden, denn 1.) liegen sie

in der Yisceralcommissur (welche auch cerebroviscerales Connectiv

genannt wird) seitlich eingeschaltet, genau so wie bei den Gastro-

poden, und da die Dreissensia, wie tiberhaupt die Muscheln, keine

gedrehte Visceralcommissur haben kann, so liegt da ein rein euthy-

neures Verhaltnis vor ^*) ; 2.) innervieren sie die Kiemen und den

Mantel, wie es fiir die Definition dieser Ganglien verlangt wird (cf.

Lang 1. c. p. 710.); diese Innervation besorgen zwei feine Nerven,

die lateral von den Parietalganglien entspringen. Da sie sehr zart

und im Integument eingebettet sind, lassen sie sich nur mhsai;n ver-

folgen, doch kann man feststellen, dass einer von ihnen zur maeii-

kieme sich begibt, der andere aber im Mantel (in seiner mittleren

Partie) seinen Verbreitungsbezirk findet. Das Osphradium bekommt
von diesen Ganglien keine Nerven, wie es bei den Gastropoden so

oft geschieht, denn bei der Dreissensia polymorpha liegt dieses Organ,

wie gewohnlich bei den Muscheln, ^^) mehr hinten im Bereiche der

Visceralganglien, woriiber s. unten. Diese Parietalganglien sind nur

unbedeutend kleiner als die cerebralen (ihre Lange misst etwa ^ bis

I mm), so dass sie sich nach einer Úbung immer nachweisen lassen. ^^)

Beim Mytílus edulis fehlen sie spurlos. — Nach hinten kommt von

diesen Ganglien die Fortsetzung der Visceralcommissur hervor, die

zunáchst als ein áusserst dlinner Faden die Korperwand durchsetzt,

um weiter wieder beinahe oberfláchlich liegen zu kommen. Die beider-

seitigen Stránge convergieren nach hinten und nehmen dabei allmáhlig,

aber sehr auífallend, an Stárke zu, bis sie als sehr dicke Nerven-

biindel in die grossen Visceralganglien eintreten.

In der Conformierung der Visceralganglien herrscht eine eigen-

artige Variabilitát (oder nur eine postembryonale Morphogenesis?).

") Gerade so wie bei einem Opisthobranchiaten, cf. z. B. die Abbildung

Pelseneer's („Etudes sur divers Opistbobrauches". Mém. cour. sav. étr. Brux.

LIII. 1894. Fg. 29.) von Acera hullea Miill. Bei verschiedenen euthyneuren

Schnecken sind ofters einige Ganglien der Visceralkette verloren gegangen, wo-

durch doch der allgemeine Typus nur wenig leidet.

^'') Bei Mactra stuUorum L. werden die Osphradien nach Pelsemeer („L'in-

nervation de 1'osphradium." C. r. GIX. 1890.) von Cerebralganglien aus innerviert.

^^) leh hábe das Nervensystem immer zuerst unter der Loupe praepariert,

dann nach der Blosslegung der Ganglien und Commissuren histologisch unter dem
Mikroskop studiert, um mich von ihrer wahren Nátur bestimmt zu iiberzeugen.
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:

Entweder hábe ich (an kleineren Thieren) ganz dieselben Verhált-

nisse gefunden, welclie Van Benedek und Moquin-Taudon abbilden,

oder aber bei einigen (vollstándig erwachsenen) Individuen eine

eigenthiimliche Differencierung zu einem besonderen Innervierungs-

centrum constatiert. Im ersteren Falle sind die beiden Visceralganglien

miteinander vollig verschmolzen und bilden eine querverlángerte vier-

eckige Masse, aus welcher nach vorne diinne Nerven zu den Einge-

weiden hingehen, nach den Seiten die máchtigen Branchial- und nach

hinten áhnliche (hintere) Mantelnerven hervorgehen, (Beim Mytilus

edulis hábe ich ausschliesslich solches Verhalten gefunden.) Im
letzteren Falle sind (bei der Dreissensia) die Visceralganglien zwar

sehr nahé aneinander geriickt, jedoch doch als zwei Knoten deutlich unter-

scheidbar (s. die Figur) und daneben findet sich ein Paar von winzig

g. cer.—pleur.

.n. pall. ant.

g. ped.

- n. pall. med. ant.

- - g. pariet.

- - - n. branch. ant.

^ - -commiss. yísc.

. - nn. splanchn,

- . .nu. pall. med. post.

„commiss. vise. ant."

g. ospbrad.

li, branch. post.

.g. vise.

n. pall. post.

kleinen rundlichen Ganglien, welche den Wurzeln der Visceralcom-

raissur oben aufliegen und das paarige Osphradium innervieren;

dies Organ lásst sich nur als symmetrische Partien von etwas hoherem

Epithel mit entwickelten Sinneszellen oberhalb der kleinen Ganglien

wahrnehmen, ohne mit einem besonderen Pigment oder sonst wie

gekennzeichnet zu werden. Die beiden Osphradialganglien besitzen

eine diinne bogenformig nach vorne gekrmmte und ziemlich weite
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Commissur, welche nach meiner Ansiclit der „vorderen" visceralen

Commissur der Pholadiden und Terediniden (cf. Lacaze-Duthiers, de

QuATREFAGEs, Egger, Pelseneer ^^) entspricht und nach vorne einigen

diinnen Nerven den Ursprung gibt, von welchen die mittleren (oft

mit einer gemeinsamen Wurzel beginnend) sich lange zu den Gedár-

men verfolgen lassen (cf. die „Emgeweidenerven" bei Duvernotl 1. c,

Keber^®) und Pelseneer.) ^^) Von den seitlichen Theilen dieser

Ganglien entspringen einige Mantelnerven schrág nach vorne (und

tragen in der hinteren Mantelgegend zum Mantehiervengeflecht bei),

und der obere dinnere Ast des hinteren Kiemennerven, der zuerst

schief nach hinten, dann horizontál iiber dem hinteren Schalenretra-

ctor parallel mit dem unteren Aste des hinteren Kiemennerven ver-

lauft, um sich mit demselben dann zu einem einžigen Nerven zu

vereinigen. (Nach Pelseneer^^) bildet das Osphradialganglion oft nur

eine basale Anschwellung der Kiemennerven, wie bei der Nucula).

Mit dem Visceralganglion hángen diese kleinen zuweilen, nicht aber

constant, durch einen kurzen nach hinten gerichteten Stiel zusammen ^^)

(nicht abgebildet); bei einem Stiicke hábe ich an der rechten Seite

solche Verbindung gesehen, wáhrend sie an der linken fehlte. Die

plumpen hinteren Mantelnerven entstehen mit verdickten Wurzeln und

verlaufen direct nach hinten iiber den grosseren (hinteren) Schalen-

schliesser zur Siphonengegend des Mantels.

Wir haben also in der Dreissensia polymorplia Pall. eine Muschel

mit ivolilentwickelten Parietalganglien, allerdings doch mit ungetheilten

Cerebropleuralganglien, gefunden, so dass da zum ersten Male ^'') —
in Verbindung mit dem Funde der Pleuralgangiien bei Protobran-

chiaten Pelseneer's — die absolute Identitat des Centralnervensystems

der Lamellibranchiaten und Gastropoden demonstriert wird. — Die

„Orthoneurie" dieser Muschelart liefert also einen kleinen Beitrag

zur Erkenntnis der phyletischen Zugehorigkeit der Muscheln mit den

Gastropoden, fiihrt aber auch die v. Ihering'sche Taxonomie (zum

Theil wenigstens) begreiflicher Weise ad absurdum.

") P. PeTvSeneer : „Contributions a P étucle des Lamellibranches." Arch. de

Biologie. XI. 1891.

^^) J. A. F. Keber: „Beitráge zur Anatomie und Physiologie der Weich-

thiere." (Anodonta.) Konigsberg. 1851. audiinMuller's Archiv f. Anat. u Phys. 18.52.

'^) Áhnliches gibt auch Rawitz 1. c. an.

-") Die Parietalganglien als „ganglions médians on génitaux" bezeichnet

will Moquin-Tandon auch bei Unioniden gesehen haben, doch es gelang mir noch

nicht sie dort -wiederzufinden ; vielleicht werden gesonderte Parietalganglien spáter

noch bei mehreren Lamellibranchiaten gefunden werden.

Verlag der kón. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Druck von Dr. Ed. Grégr Prag 1896.
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XLIX.

Studie o Coccidech*

I.

Syngenaspis Parlatoriae n. g. n. sp.

Mytilaspis Newsíeadi n. sp.

Crypíococcus fagi. Baerensp. def. em.

Podává Karel Šulc v Praze.

(Práce z ústavu pro zool. a srovu. anat. pi eské universit).

S 3 tabulkami.

(Pedloženo dne (5. prosince 1895).

Práce tato má býti lánkem v etzu studií o eských Coccidecb,

jež jsem si pedsevzal probádati. Pedem však podotknouti musím,

že nebude možno pidržeti se poádku systematického, ponvadž ma-

teriál studijní jest saisonní a tím práv tžko dosažitelný, zvlášt

dnes, kdy phaenologická data o ervcích jsou tak sporá; trvalo by to

tudíž pes píliš dlouho, než by se nasbíral do úplnosti i jen u jedné

subfamilie.

V následujících ádcích popisuje se nový rod, nový druh Syn-

genaspis Parlatoriae, který obdržel svoje jméno pro píbuznost s rodem

Parlatoria Taro.-Tozz. ; dále Mytilaspis n. sp.., kterou si kladu za

est pojmenovati po Mr. Rob. Newsteadovi v Chestru a konen
opravuje a dopluje se definice Cryptococcus fagi Baerensprg.

Od každého druhu bylo vždy prozkoumáno nejmén deset jed-

notníkii, aby individuelní variabilita, hlavn co do potu jednotlivých

orgán stala se patrnou; ísla, která udávají hranice kolísavosti po-

etné jsou minimální a maximální, která se u daných desíti individuí

vyskytla; okázalo se, že se mohou orgány na homologických místech

až zdvojnásobniti. Poznatek ten má dležitý vliv na dosavadní stano-

vení specie ; malá odchylka nesmí se považovati pro budoucno za tak

Tr. matLematlcko-piirodovžJecká. 1895. 1
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dležitou, aby platila za známku nového druhu a opt mnohé, až

dosud za rozdílné považované druhy uvésti se musí na formu jednu.

Stejn jako s potem, má se to s tvarem orgán: i ten podroben

jest znané promnlivosti.

K praeparaci podotýkám, že jsem zkoumal individua i živá,

i v o7o louhu draselnatém vyvarovaná a v glycerinu montovaná. Na
srovnání obdržel jsem rody Parlatoria a Fiorinia, které u nás nepi-

cházejí, laskavostí p. Newsteada.

Posléze považuji za milou povinnost podkovati panu prof. Fr.

Klapálkovi, který pipojené résumée — urené pro odborníky, dnes

skorém výhradn anglicky publikující — ochotn pehlédnul vzhledem

ku správnosti jazykové.

Syngenaspis n. g.

Štítek prvé larvy samí i samicí (Tab. 1. íig. 4.) jest elliptický,

vypuklý a sestává z tenké bílé vrstvy voskové, která pouze nad hlavou

se hromadí v terkovitou kupiku, vyhloubenou na vrcholu. Délka

štítku 0'5 mm.

Štítek samí (Tab. 1. íig. 6.) jest bílý, plochý, s postranními

okraji rovnobžnými, vzadu zaokrouhlený nebo zašpiatlý. Exuvie

prvé larvy zstává pokryta svým vštným štítkem a jest uložena na

konci hlavovém. Délka štítku (5^ 1 mm.

Štítek samicí (Tab. 1. lig. 5.); exuvie larev leží distáln, na

konci hlavovém; exuvie první zstává kryta bílým štítkem larvovým,

exuvie druhá pak tenkou, okrov žlutou vrstvou voskovou; jest

protáhle elliptická, v zadu zaokrouhlená ; následující oddíl štítku,

který vypotí dosplá samice, jest okrov žlutý, plochý, bu se stra-

nami rovnobžnými, nebo jen na jednom boku vypuklý, na hbet
více mén zeteln v prbhu podélné osy vtlaený, vzadu zaokrou-

hlený; na stran ventrální zasáhá hmota vosková pouze nco málo od

okraj dovnit a jen do prvé tetiny délky štítku; tykadla samice jsou

pahýlovitá, kídla a konetiny scházejí; má dva páry stigmat, pt
skupinek žlázek shluklých, ti páry lalok na telsonu, který není

pesn oproti trupu ohranien a nevyznamenává se ztluštlým chifinem.

Délka štítku 9 • 1"5 ^^w'^-

Hmota vosková štítk jeví jemnou vrásitost, do zadu konvexní,

která jest známkou její postupné apposice.
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Syngenaspis Parlaíoriae n. sp.

Dosplá samice (Tab. 2. fig. 1.) jest celkem plochá, obrysu vej-

covitého ; žlutá až ržová její barva jest výrazem zbarvení vnitností,

hlavn vajeníkii. Tlo jest zejm segmentované; ást hlavová, pro-

thorax a mesothorax splývají v jeden nerozlišitelný celek, metathorax

a prvé tyi lánky zadku jsou však zeteln od sebe oddleny;

lánky následující splývají optn v ást celkovou telson, která jest

vyznaena u jiných rod subfm. Diaspidin ztluštlým chitinem a vy-

mizením rýh mezilánkových bu ventrálu nebo dorsáln, zaasté

však dorsáln i ventráln. U rodu Syngenaspis segmentace telsonu

sice vymizela, ale chitin jeho nezmohutnl.

Na hlav najdeme spoe chlup: nahoe 3—5 vtších a 5—

8

malých, na periferii 3—6 vtších; ventráln nasedají ' krátká pahýlo-

vitá tykadla, která ztratila veškeré stopy lánkování a jsou tvaru

rzného: zakroená, utnutá, zaoblená nebo i vyhloubená; na basi

jejich sedí strmý silný chlup, který je délkou pevyšuje. Na exem-

plárech vyvaených v 3% louhu draselnatém vidíme uvnit chitinovou

kostra, na kterou se upínají svaly ústroje ssacího, jehož tyi dlouhé

šttiny vycházejí jednolánkovou, krátkou, kuželovitou pochvou št-

tinnou.

Než bude lze pikroiti k popisu dalšímu, bude výhodným, po-

všimneme-li si blíže vývod žláz voskotvorných, které nacházíme na-

kupené u periferie zvíete, a jichž úkolem jest vylouiti štítek.

Podstatn jest možno rozlišiti v nich dva druhy; za prvé jsou

to krátké rourky (Tab. 2. fig. 2.) o silných chitinových stnách,

které zasazeny jsou do kutikuly a ústí na povrchu tla ledvinitým,

elliptickým až kruhovitým zejícím otvorem, „filires isolées", „cres-

cent shaped pores" autor; (v jednom pípad jsem našel, že dv
rourky ústily v otvoru jednom). Na konci centrálním se rourky nco
nálevkovité rozšíí, sesílí a nesou ve stedu útvar v optickém prezu
korunce podobný, totiž chitinový terek, který uzavírá vývod a z jehož

vyhloubeného stedu vychází tenká trubika, na konci bambulkovité

nadulá. Pravdpodobn jedná se zde o zaízení, na které nasedá jedno-

bunná voskotvorná žláza; bohužel bylo pes mé síly zaopatiti

vhodný materiál ku studiu histologickému, abych po té cest žádou-

cího potvrzení došel.

Vývody tchto supponováných žláz jsou nejužší na prothoraxu

(Tab. 2. obr. 2. I.) ím dále do zadu jsou širší. Na jednotlivých

láncích jdou asi do tvrtiny pravolevé osy zvíete a tvoí tak zónu,
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kterou nazvati chci obvodovou (Tab. 2, obr. 1.); rozestavení jejich

není nikterak pravidelné na rzných individuích, ani symmetrické na

jednotníku. Chci je nazývati: vývody cylindrické.

Za druhé: od druhého segmentu abdominálního poínaje vroubí

obvod jasn prhledné destiky, s rovnobžným, vypouklým nebo vpouk-

lým postranním krajem ; distáln jsou prstovit roztepené na pt až sedm

rourek, které se opt mohou dliti sekundárn; proximáln nasedají

prost (Tab. 2. fig. 2., fig. 4. d, e). V literatue vedou se pod jmény

:

„écailles ou squamules en form de scie", „plates more or less not-

ched or toothed .... with the distal extremity fringed", „serrated

plates", — aniž by autoi se zmiovali blíže o struktue a funkci

jejich.

Domnívám se, že i v tomto pípad jedná se o vývody žláz

voskotvorných, kde „deska" jest reservoirem na hmotu voskovou a

tepení vlastními konenými vývody, nebo pi bližším pihlédnutí lze

vidti jak do každé „roztepené destiky" ústí tenká rourka, na pro-

ximálním konci korunkou opatená (Tab. 2. fig. 4. d—e, 4. r). Do-

mnnku svou mohu podepíti pozorováním orgán tchto na živém

druhém stadiu samím. „Destika" sama byla vyšší až válcovitá,

o oblých krajích, poloprhledná s místy temnjšími a svtlejšími, tak

že vypadala jako šachovnice (Tab. 2. fig. 4. f). Konené vývody její

mly podobu prst a z konc jejich vycházely tenké voskové nitky. Po

vyvaení v louhu destika se zploštila, vyjasnila, struktura vnitní vy-

mizela, ímž dokázáno bylo, že nejedná se o útvary chitinové; vývody

konené díve prstovité staly se plochými, konce jejich se zaostily.

Podobné pozoroval jsem na obdobných roztepených vývodech

u Aspidiotus Nerii Bouohé.

Tyto „vývody roztepené" jsou vyvinuty nejmohutnji na konci

zadním, kde dosahují nejvtší šíe i výše a kde nejhojnji jsou roz-

tepeny; po obvodu tla do pedu se krátí, a na druhém segmentu

bišním- pecházejí v destiky distáln prost obloukovit ohraniené,

nebo hranaté s jedním místem nco vyniklým, asi vlastním otvorem

vývodu; tyto budeme nazývati „vývody pecJwdné" (Tab. 2. fig. 4c).

Pamtihodné jest, že kterýkoli vývod prstovitý mže být zastoupen

vývodem pechodným.

Od prvého lánku abdominálního ku pedu vývody pechodné

i roztepené na periferii mizí a jsou nahrazeny krátkými konickými

vývody, které ústí ventráln v obvodové zón; chci je nazývati „vý-

vody hradavJcovité" (Tab. 2. fig. 4. b).
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Konen na stran ventrální najdeme 10—^15 prostých, bezvý-

vodnýcli ústí trubiek, úpln stejných s onmi, které ústily do vývod
roztepených

;
jmenujtež se „vývody prosté^' (Tab. 2. íig. 4. a).

Výtem tím jest dán zároveií ideáln morfologický vývoj tchto

orgán, které se dají uvésti až na vývody prosté, k nimž pistoupil

násadec hmotu voskovou až v jisté vzdálenosti od tla vypouštjící;

zmožením, roztepením prvotn jediného ústí získalo se mnoho jem-

ných nití, které dobe spojují a splstí široké pentlice voskové, vy-

cházející z ústí cylindrických vývod; pochod ten pozoroval jsem na

druhém stadiu samicím u Leucaspis pini Hartig, které též má vývody

roztepené a cylindrické.

Pestali jsme s popisem hlavy; na segmentech následujících

setkáme se již s práv popsanými orgány.

Má pak prothorax na periferii jeden velký chlup, ventráln v ob-

vodové zón 4—7 malých, které roztroušeny jsou mezi 3—5 bradavkovi-

tými vývody a 11—16 ústími úzkých cylindrických vývod, kteréž

oboje bezvýminen na spodní stran ústí. Mesothorax má : perifericky

jeden chlup, dorsáln 2—4 chloupky malé; bradavkovitých vývod
2—5, úzkých cylindr 11—20; oboje ústí na stran ventrální. Meta-

thorax: dva chlupy obvodové, z nichž jeden dorsáln, druhý ventrál-

nji stojí; 1—3 vývody bradavkovité, 9—12 (v jednom pípad 16)

vývod cylindrických, které zde již z úzkých pecházejí v široké. Ústí

vtšinou na stran ventrální, ale 1—2 ústí najdou se již na obvodu.

V nkterých pípadech nalezl jsem na meso- a metathoraxu

1—2 vývody prosté, ústicí ventráln v obvodovém okrsku.

Stigmat jsou dva páry, z nichž jeden na prothoraxu se nalézá

a k hlav skupinku 2—3 vývodových terk peristigmatických má,

téže struktury, jako jsou terky shluklých žláz na telsonu (grouped-

spinnerets) t. j. kruhovitý siln chitinisovaný terek má navalitý

okraj a šest ústí, rovnž kruhovitých (Tab. 2. Fig. 12. a),- druhý pár

bez výjimky žlazek prostý nalézá se na metathoraxu.

Prvním lánkem abdominalným pošinou se cylindrické vývody —
až na 2—3, které ješt ústí ventráln — na periferii potem 3—

5

a dorsum potem 2—-10 ; ventráln ústí obyejn 3 vývody bradavko-

vité a na periferii se už nkdy vyskytne jeden vývod pechodný.

Na ostatních láncích abdominalních jsou pomry takovéto: abdo-

minalní druhý: žádný vývod bradavkovitý, 2—6 vývod pechodných,
1—3 roztepené

;
periferických cylindr 3—6, dorsálních 8—17 ; abdo-

minální tetí: 1—2 vývody pechodné, 5—7 vývod roztepených;
3—5 periferických, 8^—12 dorsálních vývod cylindrických; abdomi-
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náhlí tvrtý : roztepených vývod 5—7 ; cylindrických vývod perifern

obyejn tyi, dorsáln 6—9.

Každý segment nese jeden chlup více dorsáln, jeden více ven-

tráln pisedlý; mezi jednotlivými segmenty na hranici jejich ústí

vždy jeden cylindrický vývod, který možno pojmenovat intersegmen-

tální; vývody tyto zachovávají více mén význanou svou povahu

i v následujícím oddílu : telsonu, a mohou tudíž oznaovati poet

segment, z nichž tento splynul.

Vyjdeme-li od intersegmentalního cylindru za tvrtým lánkem

(Tab 2. íig. 3), narazíme na adu pti roztepených vývod, za nimi

stojí na periferii cylindr, který opt za intersegmentalní oznaiti m-
žeme, a hraniil by tam tedy prvotný segment pátý. K tomuto patí

2— 4 lateralní, 4—8 dorsálních vývod cylindrických, jeden periferní

chlup dorsáliií, jeden ventrální; v málo pípadech a pouze jednostrann

prodlužuje se ást integumentu od inserce chlupu do zadu ležící a tvoí

jakous ostrožnu, na níž chytin zmohutní. Jest to „lobus" autor; za

živa jest hmotný, asi svalovinou vyplnný; na praeparátu stane se

plochým, destikovitým, prhledným; obrys velice variruje a i dosti

znané rozdíly v podob nemohou být považovány za podstatné známky,

definující specie. Bývá tak dlouhý a široký jako vývod roztepený,

distáln utnutý s rohy zaokrouhlenými, na stran jedné nebo obou

vykrojený. (Tab. 2. fig. 5. a—f). \ nkolika pípadech našel jsem

lobus rozeklaný (Tab. 2. fig. 5. a). Jest dále stejnomrn prosvítavý,

dorsáln proti telsonu pesn ohraniený, ventráln vybíhající ve

ztluštlé pruhy, které se v epidermis povlovn ztrácejí.

Na oddílu následujícím za pátým intersegmentálním cylindrem

nalézáme na periferii dva roztepené vývody, lobus patící segmentu

prvotn šestému, roztepený vývod, malou mezerku — asi hranici mezi-

lánkovou; pak zase: dva roztepené vývody, za nimi mezerka inter-

segmentalní, lobus osmého segmentu, dva roztepené vývody s mezerkou

mezi sebou, lobus osmého segmentu strany druhé. Nad mezerkami

ústí cylindry analogické cylindrm intersegmentálním abdominu.

Dle toho by se skládal telson u naší specie pouze z prvotních

ty lánk (oproti pijímaným pti u ostatních specií), ímž bychom

dostali souhlasný poet lánk bišních u samce i u samice, to jest osm.

Cylindrických vývod na telsonu nalézáme mezi loby osmého

segmentu jeden, v tom pípad periferický, anebo dva, a tu druhý

ústí nad tímto dorsáln ; mezi loby sedmého a osmého segmentu 3—4,

z nich 2 periferní, 2 dorsální ; mezi loby segmentu sedmého a šestého
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fc
2—4 dorsalní, 1—3 periferní, U každého lobu jest jeden chlup dor-

salní a jeden ventrální.

„Groupes of spinnerets" „shluklé žlázky" tvoí pt skupinek;

skupinka stední ležící ped otvorem genitalním ítá 3 4 jednotlivých

terk (Tab. 2, fig. 12. a) o šesti otvrkách; ze skupin postranních

ítá jich cephalolateralní 7— 13, caudolaterální 7 — 10.

Na bichu zadku jest nepravideln roztroušeno 10—12 prostých

vývod; sem tam najdeme též krátký chloupek; na telson jich pipadá

asi 12.

Ústí anální jest elliptické, s pínou delší osou; uloženo jest

dorsáln, nco od kraje.

Ústí genitální leží ventráln, jest pín štrbinovité, dvakrát

tak vzdálené od kraje zadního jako ústí itní.

Samec jest malý, dvojkídlý, tla plochého, v pedu zaokrouhlený

s posledním segmentem znan vytáhlým, tikrát tak dlouhý jako

široký, barvy pevládne pkn ržové. Hlava nese dv tykadla desíti-

lenná o dvou nejkratších láncích basálních; ostatní jsou delší, sob
rovné, siln chlupaté, ržové; mezi tykadly na ele jest chvostek

chloupk; oí dva páry; jedny dorsáln ku kraji hlavy, druhé ventráln

v centru spodiny položené ; otvoru ústního nelze pozorovati
;
prothorax

mkký ; mesothorax na dorsu siln chitinisovaný sahá vetn po pásku

„apodema" Targioni Tozzettiho, jež jest sienov hndá. Mesothorax

sám jest špinav zelenavý, mediální jeho oddíl, dorsulu Psyll homo-

logický jest hndavé vrouben; zaokrouhlená jemná kídla jsou pr-
svitná, pi napadajícím svtle s modravým odleskem, pouze s jednou

nepíliš vyznaenou žilkou, brzo ve dv ramena se štpící. Štítek

metathoraxu jest zelenavý podoby rovnostranného trojúhelníka o za-

okrouhlených rozích; druhý pár kídel zakrnl v kývadélka podoby

kyjovité, distaln s chlupem na konci zahnutým; zadek jest blavý,

sem tam ržov skvrnitý. Nohy jsou pimen dlouhé, mírn chlupaté

s kolínky sienov hndými. — Zúmysla nepipojuji obrázk a popis

není srovnávací proto, ponvadž není s ím srovnávat. Morfologie samc
jest dosud v plénkách a dospti zde k njakému cíli znamená sestu-

dovat a sledovat vývoj jejich u mnoho specií, což pro saisonní vy-

skytování se není možno provést v krátké a libovolné dob.

Štítky samí i samicí Syngenaspis Parlatoriae nalezl jsem dosud

pisedlé jen na jehlií smrku.

Samice dospívá (dle objevení se samc) koncem kvtna a snesší

vejce, odumírá již v druhé polovici ervence; v tutéž dobu rozlézají se
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práv vylíhlé larvy, které v tomto prvém stadiu pezimují vytvoivše

si bílý štítek (Tab. 2. íig. 4.) Samice prodlává stadia ti.

Poznání samce bylo mi umožnno bratrem mým J. Šulcem, který

mi 16. kvtna 1895 v Údolíku u Dvora Králové n. L. ochotn na-

sbíral a pak zaslal jehlií smrkové se štítky samími, V zásilce té

nalezl jsem stadia vývojová druhé až tvrté; samci dosplí jako vý-

vojové stadium páté líhli se mi 23. kvtna 1895.

Nalezišt: v msíci záí 1893. u Alt-Harzdorfu u Liberce nad

„Schweizer-Villou" ; íjen 1893. Údolíko u Dvora Králové n. L.

;

erven 1895. pod Bezdzem.

V systému bude nutno zaaditi specii naši co nejtsnji ku rodu

Parlatoria Targ.-Toss., a stavbou štítku tak jsou rozdílný; rozhodu-

jícími jsou zde znaky morfologické samic a samc a tu bude asi

velmi ztžka lze rozeznati poslednjší; samice Parlatoriae a Synge-

naspis liší se však znan. Má Parlatoria tyi skupiny shluklých

žlázek, zeteln oddlený telson od ostatního zadku a jiné postavení

a poet vývod cylindrických.

Podle toho, že u druhého stadia u rodu Leucaspis Sign. vyskytují

se analogické vývody cylindrické a roztepené, dá se soudit, že všechna

tato genera budou tvoit pirozenou skupinu; ovšem zanikají vývody

zmínné u dosplé samice rodu posledn uvedeného, ale to vysvtlíme

si lehko nepotebností jich, an stadium tetí zstává skryto, jako

opouzdeno v exuvii stadia druhého a nesecernuje více hmot voskových.

Rod Fiorinia Sign. až dosud k Parlatorii ádný patí k rodu

Diaspis — a ne ke skupin Leucaspis-Syngenaspis-Parlatoria.

Mytilaspis Newsteadi n. sp.

Štítek samice (Tab. 1. fig. 1., 2.) jest podlouhlý, v pedu za-

špiatlý, v zadu zaokrouhlený, o stranách buc rovnobžných, bud!

slab vboených neb vyboených; exuvie leží na konci hlavovém;

exuvie prvé larvy jest svtle hndá, prosvítavá, obrysu elliptického a

nkdy pozorujeme na ní vtisky, které odpovídají pvodní segmentaci;

exuvie druhé larvy jest temnjší, elliptická, vzadu nehtovit zakon-

ená; ás štítku, který vypocuje dosplá samice, jest lesklá, barvy

svtle hndé, v zadu prosvitavá, celkem mírn klenutá, tikrát tak

dlouhá jako exuvie obou larev dohromady. Na ventrální stran pozo-

rujeme pod druhou kží larvovou bílou destiku voskovou, kterou vypotí

prosté vývody voskových žlázek elních
;

„ventrální štítek" jde s obou
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stran asi do tetiny šíe, jeho vnitní okraje jsou nepravideln zubaté

a vykrajované, do zadu se ztrácí; barvy jest špinav žluté. Délka 3 mm.

Štítek samí (íig. 3.) obnáší jen tetinu délky štítu saraiílio,

má jen jednu exuvii na konci hlavovém, která patí prvé larv. Štítek

voskový (vypocuje stadium druhé) jest barvy rovnž svtle hndé,

lesklý, o stranách rovnobžných, vpouklých nebo vypouklých, siln

klenutý, v zadu zaokrouhlený a prosvitavý. Délka: 1 mm.

Dosplá samice (Tab. 3. íig. 6., 7.) jest obrysu protáhle vejco-

vitého, nejširší v metathoraxu ; v pedu zaokrouhlená, v zadu uatá,

barvy svtle žluté, jen celá dorsální a zadní ventrální ás telsonu

jest barvy sienové. Hlava, prothorax a mesothorax splývají v celek,

na nmž jest hranice jednotlivých segment pouze prohlubeninami na

obvodu naznaená. Ostatní ás : metathorax, první , až tvrtý lánek

abdominalný, jsou zeteln od sebe oddleny; rovnž telson tvoí

samostatný, od ostatního odlišený oddíl.

Hlava nese na dorsu 3—6, na periferii 2—3 delší, ventráln

3—5 menších, kratších chloupk; tykadla (ant.) jsou pahýlovitá, bra-

davkovitá, se dvma stejnými chlupy, kteréž je na délku tikrát pe-

vyšují. Na prostoe od pední periferie až k tykadlm (elo) ústí 8—14

vývod prostých (Tab. 3. íig. 3. a), které pod korunkou baiilíovit

naduují.

Pochva šttinná jest krátce kuželovitá.

Pi popisu dalším setkávati se budeme s vývody žláz štítek vy-

luujících, obdobných onm u Syngenaspis. V obvodové zón najdeme

úzké vývody cylindrické (Tab. 3. fig. 3. h) s kruhovitým, elliptickým až

ledvinitým ústím, které smrem k telsonu budou víc a více mohutnt

(Tab. 3. íig. 3. c). Ústiti budou pouze ventráln na prothoraxu a meso-

thoraxu, pevážn ventráln na metathoraxu, pevážn dorsáln na

prvním lánku abdominálním a výhradn dorsáln na ostatních (2.—4.),

kde ke zón periferní pidružuje se pruh ústí vývod podél a nco od

áry stední se táhnoucí, který zónou paramedianní jmenovati chceme

;

cylindrické vývody pokraje telsonu mají ústí ztluštlé, ne více ellip-

tické nebo kruhovité, ale spíše smykovíté (Tab. 3. íig. 3, d). Vývody

prosté (Tab. 3. fig. 3. a) nalézáme krom hlavy po celé stran bišní

bu roztroušené nebo ve skupiny se hromadící; vývody s ústím bra-

davkovitým (Tab. 3. íig. 4. a) postehneme na mesothoraxu a prvém

lánku abdominálním ; druhým lánkem bišním poínají vývody žlázek,

jichž ústí se distáln ješt krkovit prodloužilo, a basáln nadmulo

tak, že nabyly pibližn podoby lahví po šampailském ; vývody ty chci

zváti lahvicovitými. (Tab. 3, fig. 4. h). Tyto pecházejíce na telson
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ztrácejí svj baatý spodek, stávají se štíhlejšími, splývají iia basi

nenápadn s kutikulou a všeobecn se nazývají „spines" (Tab. 3.

íig. 4. , (ž), esky: ostnité vývody. Jsou podoby mnivé; mohou býti

o stranách místy vboených, vyboených, povlovn se sbližujících, nebo

oste zakrojených.

Do vývod bradavkovitých ústí krátké, do vývod lahvicovitých

a ostnitých dlouhé a delší trubiky na centrálním konci baaté nadulé

a korunkou opatené.

Nacházíme pak:

na prothoraxu (Tab. 3. fig. 1. I.) 9—15 úzkých ventráln

ústících cylindr;

na mesothoraxu (Tab. 3. fig. 1. II.) 15—20 cylindr ventráln

ústících (pouze ve dvou pípadech z desíti ústil vždy jeden cylindr

dorsáln) a 3—6 chloupk; na metathoraxu (Tab 3. íig. I. III.):

cylindr 13—24 ventráln, 3—7 dorsáln ústících; ventráln 2—

4

chloupky a 6—8 bradavkovitých vývod;

stigmat dva páry; pední prothorakální má 2—3 terky peri-

stigmatické; druhý metathorakální jich postrádá.

Dále má:

abdominalní lánek první (Tab. fig. 3. 1. i., 2. atd.) : cylindrických

vývod ventrálních 9—14, dorsálních 5—9; bradavkovitých 7— 16;

chloupky dva dorsáln a dva ventráln;

abdominalní lánek druhý: cylindrických vývod dorsálních 7—12

(pouze ve dvou pípadech ústil jeden ventráln), paramedianních vý-

vod 4, lahvicovitých 4—6 (v jednom pípad jsem našel i ješt dva

vývody bradavkovité) ; ventráln 2—3 chloupky ; ke lánku tetímu

tvoí lánek tento malý výstupek, na nmž ústí jeden cylindr;

abdomniální lánek tetí: cylindrických vývod dorsálních 5—8,

paramedianních 6—8; lahvicovitých 3—6, nejastji 4;
'2—3 chloupky

ventráln

;

abdominalní lánek tvrtý: cylindrických vývod dorsálních 2—5,
paramedianních 6— 7, lahvicovitých 3—4; 2—3 chloupky ventrální,

mezi nimi ústí skupinka 2—3 prostých vývod; od nich mediáln

3 chloupky a na periferii jeden chlup silnjší.

Vývody prosté se mohou vyskytnouti ojedinle na ventrální

stran zadku kdekoli.

Telson (Tab. 3. fig. 2.) jest ohranien do pedu hyperbolou,

do zadu parabolou, jejíž vrchol jest uat; délkou svou rovná se asi

pedcházejícím tem lánkm dohromady: chitinová jeho pokožinka

není všude stejn silná; pozorujeme jednak znané diífusní, jednak
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ohraniené ztluštní její ; výrazem diífusního ztluštní jest sienov

hndé zbarvení dorsáhi na zad od áry, obrysu pelešte (parabola pod

vrcholem nco se stran vtlaená) táhnoucí se ješt ped ústím itním

(a) ; ára ta mže býti naznaením bývalé hranice mezi pvodním
pátým a následujícími segmenty; nasvdují tomu též symmetrické

skupinky 3—5 ústí cylindrických vývod v prohnutí jejím umístné,

které by mohly býti homologické onm paramedianním druhého až

tvrtého segmentu abdominálního ; ventráln zaíná diusn ztluštlý

chitin od ústí genitalního (gn), a jde až k zadnímu obvodu.

Ohraniené ztluštní najdeme dorsáln jako úzkou zónu podél

obvodu tvrté a páté osminy celé volné periferie, — ventráln jako

pruhy z base lalok dovnit se táhnoucí (thickenings of the body wall.)

Jdeme-li doi saln po periferii telsonu od tvrtého abdominálního

lánku do zadu, najdeme hnedle na pední hranici onoho vnitn od

okraje 1—2 cylindrické vývody (hraniní). Na okraji samém narazíme

tak pibližn : v prvé osmin celého volného obvodu telsonu na cylin-

drický vývod (íslo 1.) se šmykovitým ponkud ztluštlým dorsáln

ústícím orificiem: od nho do zadu ní pes okraj ústí lahvicovitého

vývodu, který nasedá na stran ventrální; v druhé osmin: na 2 cy-

lindrické vývody (skupinka . 2.) a silnjší chlup, zídka na jeden

vývod lahvicovitý, který se mže vyskytnout asymmetricky ; odtud

nahoru dovnit zjistíme opt skupinky stále jen o dvou cylindrických

vývodech, jednu na zadním konci hranice pelesovité, druhou na pl
cest od této k ústí itnímu ; na zevní stran nahoe od této skupinky

a pak zase po 'ní jest po jednom stálém chloupku; ve tetí osmin
2 cylindrické vývody (skupina tetí) s chlupem

;
pod tmito dva vývody

ostnité; od nich k áe medianní najdeme jeden malý a tsn vedle

nho jeden vtší lalok, nad kterýmž jest malý chloupek; pak jest

jeden cylindrický vývod (ís. 4. v prosted tvrté osminy obvodu), pod

ním dva ostnité vývody, chloupek a veliký rozlehlý lalok, opt vývod

ostnitý s chloupkem na basi; lalok jest na volném konci zaokrouhlený,

k rovnobžným stranám asto vykrojený podéln jemn vrásit rýho-

vaný; podoba variruje jako u Syngenaspis. (Tab. 3. lig. 5. a^f.) Ven-

tráln jsou význaný po periferii zašpiatlé, ztluštlé výstupky chiti-

nové, které odpovídají ventrální stn ústí vývod cylindrických, dor-

sáln položených (Tab. 3. fig. 1., 2., 3.); od skupinky . 1., 2., 3.

dovnit ústí vždy 2—3 vývody prosté. Skupinka stejných vývod na-

lézá se též nco lateráln a ku pedu nad promítnutým otvorem itním.

Z chlup najdeme: na periferii po jednom pod cylindrickým

vývodem . 1. a 2. a nad tetím párem lob (poítaje od áry stední);
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krom toho nkolik (1—2) chloupk ii skupinek vývod prostých,

4 chloupky nad otvorem genitálním, 3 nad cephalolaterální skupinkou

shluklých žlázek terkovitých a 3 od tchto ku hlav.

Genitální otvor jest štrbinovitý, ventráln asi v prosted telsonu

ležící, do pedu konvexní, pokožinka kol nho jest vrásitá ; do tla

vychází z nho chitinová pochva (vg) ; stední skupinka shluklých

žlázek ítá 1—7, cephalolaterální 7—13, caudolateralní 7—12 terk

;

pouze jednou našel jsem shodný poet na symmetrických skupinách

a ten byl mediáln 3., cephalolat, 7., caudol. 8., jednotlivý terek

(fig. 8.) jest pibližn kruhovitý se silným valem; v prosted jest

jeden otvor kulatý, kol nho pt otvrk piškotovitých.

Anální otvor leží dorsáln, jest malý, kruhovitý, položený na

rozhraní prvé a druhé tvrtiny délky telsonu, od pedního kraje vy-

cházeje (fig. 2. an.)

Samce neznám.

Žije pisedlá na jehlicích borovice (Pinus silvestris) a ješt

v listopadu jsem ji sbíral živou ; Mytilaspis pomorum Bouché byla tou

dobou již dávno odumelá.

Jediné nalezišt jsou dosud v Cechách Košíe, obecní lesík; ve

vídeském dvorním museu nalezl jsem ji též v základní sbírce baze

jména s oznaením: legit Loew; Wien, Pinus silvestris.

Ve svých „Notes" No. 5. probral Douglas kriticky popisy ervc,
známých až dosud z buku a shledal, že všechny odpovídají jedné

form, již poprvé popsal Baerensprung r. 1849 pod jménem Coccus

fagi n. sp.

Popud k luštní této otázky zavdal mu nález Coccida na buku

v Blackheath a pro tuto svou specii rovnž pijímá diagnosu Bae-

rensprungovu fagi, ale adí ji do rodu Pseudococcus Westw.; následuje

Signoreta, který se domníval, že sem patí, a ji z autopsie neznal.

Pozdji v Not 16. navrhuje pro ni generické jméno Crypto-

coccus v poznámce následující:

„Specie Coccus fagi Baernsp. (=::PseudocoecusfagiDovGh.) domnle
ádná Signoretem ke Fseudococcovi nemá nic spoleného s tímto

rodem a ponvadž se nesrovnává též s nkterým jiným, navrhuji. pro

ní nový rod: Cryptococcus, jehož charaktery jsou obsaženy v popise

specie Pseudococcus fagi. Nota 5."

Prostudovav celou otázku, ustálil jsem se na tom, že ohled se

smí brát pouze na popis Baerensprungv a Douglasv, kteí popisují
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jednu a touž vc. Popisy ostatních autor jsou tak nedostatené, že

nemají ceny vdecké. Jak jest možno na p. z popisu Walker-ova

,^Coccus fagi n. sp. : Flava, elliptica, albo farinosa; longit. 2 lin."

udlati si pedstavu o specii?

R. 1894 pišel jsem i já jak se zdálo na formu fagi Baeren-

sprung-Douglas nejprve ve Verdeku u Dvora Králové, pozdji v Praze

(Petín) a posléze v Údolí Labe za Spindelmíililem o letošních

prázdninách.

Než: Douglas 1. c. popisuje ti páry noh, —• já našel na svých

praeparatech pouze zadní, metathorakalní pár zredukovaný na pahýlek \

i tykadla za tílenná popisovaná, byla zakrnlá pahýlovitá; krom

toho nalezl jsem neuvádné jisté stálé znaky v podob ostn roze-

stavených kol otvoru itního.

Byl jsem tudíž na vážkách, zda nemám ped sebou nový druh,

nebo varietu a obrátil jsem se tedy na pana Douglasa se svými prae-

paraty a výkresy, který mne laskav ubezpeil, že specie jeho i moje

jsou identické ; stejn jest to možno tvrditi o Coccus fagi Baernsprg.

Dopluji tedy a opravuji v následujících ádcích popisy obou

autor,

CrypíOCOCCUS Douglas.

Dosplá samice vyluuje kol sebe plsovitou v uritý tvar ne-

uspoádanou hmotu voskovou tvoící chumáky na ke. Tykadla

a tetí pár noh jsou pahýlovity, první a druhý pár schází docela;

anální otvor jest bez hrbolk postranních (anal tubercles), na jeho

chitinové obrub nasedá v pedu a v zadu po dvou, lateráln po

tech trnech. Tykadla prvé larvy jsou pticienná.

Cryptococcus fagi Baerensprung.

Tlo samice jest tvaru ellipsoidu, barvy kanárkové, v bílou plso-

vitou hmotu zahalené ; na ásti praeabdominální jest segmentace ne-

znatelná; hledíme-li ze spodu, jsou na pedním obvodu jednoduché

ervenohndé oi; tykadla (Tab. 2. íig. 7.) zakrnla tak, že zbývá

pahýl dv, ti, tyry tupé šttiny nesoucí; pochva šttinná jest dvoj-

lenná se dvma delšími a nkolika (asi šesti) kratšími chloupky.

První a druhý pár noh jest úpln zašlý, z tetího zbývá pouze pahýl

bradavkovitý, nebo míškovitý (Tab. 2. fig. 8.) ; stigmat jsou dva páry

jeden prothorakalní, druhý metathorakalní; massivní, sienov hndá,

od základní barvy tla zeteln se odrážející obruba jejich ústí jest

ku hlav obklopena nkolika (.3—8) terkovitými vývody žlaz, po-
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Jobnýcli oiiém na telsonu Diaspidin. Podobnými terky (Tab. 2.

fig. 12. b) jest nepravidelné poseto celé tlo, zadek hojnji; sekret

jejich jest nitkovitý; bicho jest pokryto sporými chlupy. Anální

otvor jest ellipsovitý s pedozadní dlouhou osou a ztluštlou obrubou;

od této ku pedu a do zadu (nahoru a dol) jest po dvou, lateráln

po tech silných, tupých chitinových trnech (Tab. 2. lig. 6.).

Larva vylíhlá jest obrysu elliptického, žlutá, s nádechem do

ervena. Hlava s nkoHka (šesti) chloupky na periferii, oka zetelná,

ernohndá, tykadla (Tab. 2. íig. 9.) ptilenná: nejširší lánek ba-

sální jest délkou roven pátému, který jest po druhém nejdelší; tetí

a tvrtý jsou délkou sob rovny, kratší pedešlých; každý lánek

nese jeden, dva malé chloupky, poslední dva, ti tužší a kratší a dva

delší tenké chlupy; pochva šttinná jest dvojlenná, na vrcholu má
dva delší po stran nkolik kratších chlup. Nohy (Tab. 2. fig. 10.)

jsou silné, coxa široká, trochanter klínovitý s chlupy dosti dlouhými;

tarsus nese dva páry palikovitých chlup, z nichž jeden nahoru,

druhý dol jest obrácen
;
proximáln od páru spodního sedí v záezu

chlup, distáln koní noha drápkem nevykrojeným, stejn po celé

délce širokým, rovnajícím se délkou tarsu. Bicho jest zeteln seg-

mentováno a nese po stran po dvou chlupech na každém lánku;

lánek poslední koní po každé stran ve dva hrbolky se silnými

kuželovitými trny; na basi hrbolku spodního páru, tedy ventráln,

jest dlouhý šttinovitý chlup a mediáln od nho chloupek menší;

anální otvor jest ovální se dvma páry ostn: svrchním a spodním.

(Tab. 2. fig. 11.).

Dosplá samice: délka: 0*47 nmi; šíka: 0*44 mm.
Larva

:

délka : 0'38 mm ; šíka : 0"22 mm.

Samce dosud neznám.

Tvoí chumáky bílé, jako plstné na ke kmen bukových,

obyejn v trhlinkách.

Nalezišt : Verdek a Podstrá u Dvora Králové n. L. ervenec

1894; Praha, Petín 28. íjna 1894; Údolí Labe za Spindelmuhlem

záí 1895.

V systému patí rod Cryptococcus do subfamilie Coccidinae,

k rodm degenerovaným jako Xylococcus Loew, CapuUnia Sign.,

Spacrococcu ; Maskell.
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Summary of the bohemian text.

Syngenaspis Parlatoriae n. g. n. sp.

Mytilaspís Newsteadi n. sp.

Cryptococcus fagi Baernsprukg def. em.

For tlie description I háve ušed speciinens both living and

boiled in KOH and niounted in glycerin ; of each species I háve

examined 10 specimens at least as to become fully acquainted with

the degree of variability of some organs especially of the number of

the wax-ducts.

Numerals attached to single organs indicate therefore the limils

of their variability in number.

Syngenaspis n. g.

Scale of the íirst larva ((5', 9) (Tab. 1. fig. 4.) is elliptical,

convexed, of an equally thin layer of a white waxmatter, which forms

on the head only a sraall, discshaped heap, excavated on the apex.

Length of the scale: 0"5 mm.
Scale of the (^ (Tab. 1. fig. 6), white, flat, not carinated, with

parallel sides, rounded or acuminated posteriorly. The cast skin of

the Ist larva which retains its covering of the waxy scale, lies at

the cephalic extremity.

Length: 1 mm.

Scale of the 9 (Tab. 1. fig. 5) ; exuviae of larvae lie, at the

cephalic extremity; the first of them retains the white waxy larval

scale; the second is covered with a thin, ochreous, waxy layer and

is elongate-elliptical, rounded posteriorly; the following part of the

scale secreted by the adult female is ochreous yellow, ílat, with a more

or less distinct impression, with parallel sides or convex on one flank,

and rounded posteriorly. Ventral scale reaches to the first third of the

length of the scale and only a little inwardly ; antennae stumpshaped,

extremities Avanting ; two pairs of stigmata ; five groupes of spinnerets,

three (sometimes 4) pairs of lobes on telson, which is not limited

against the body distinctly and has no diífusely thickened cuticula.

Length: 1*5 mm.

Syngenaspis Parlatoriae n. sp.

Adult female (Tab. 2. fig. L) oval, flat in the whole, yello-

wish rosecoloured ; the body is distinctly segmentated; the head, pro-
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thorax and mesothorax form a whole, but tlie metathorax and the

first four abdominal segments are each distinctly developed.

On thehead few hairs only: 3—5 greater and 5—8 small above,

3—6 greater on the peripliery. The short, unjomted, antennae are

acuminated, rounded, truncate or excavated on the apex, with a

stout, long hair on the base. Mentum monomerous, short conical.

There are following forms of ducts of ceriferous glands to be

discerned

:

I**- cylmdrical ducts (their openings: filires isolées,') crescent

shaped pores, autorm) (Tab. 2. íig. 2., segm 4"'
; Tab. 2. fig. 3.

b-d) which form short chitinous tubes with crescentshaped, elliptical

to circular, gaping openings at the distant end ; they are growing

broad and stronger proximally, showing in the optical section in their

middle a crownlike formation (kr) viz : a chitinous disc, closing up the

duet and bearing in its excavated centrum a thin tube inflated at

the end.

It appears to be an arrangement for the adherence of the ce-

riferous gland.

Cylindrical ducts are most narrow on the prothorax (Tab. 2.

fig. 2., I.) the farther behind they stay, the more they are growing

stronger ; they occupie the outer fourth of each segment, and form in

this way a „peripheric zone". Their distribution is not constant in dif-

ferent specimens, nor symmetrical on the samé individuum,

2'"^ Serrated plates ^) ^) are also ceriferous ducts and therefore

I will call them serrated ducts. There open into them small tubes

(Tab. 2. fig. 4 d—e, tr; fig. 2, 3) and the „scale" itself is but a re-

servoir for the wax matter, which is flowing out of single fringes

(fig. 4 f, vn). I háve made this observation on a living insect; the

„scale" was almost cylindrical, half transparent with lighter and

darker places, so that it looked like a chessboard (Fig. 4 f.); the

fringes were fingershaped and from their ends were arising thin

threads. After having been treated with KOH the scale was getting

flat, transparent and the fringes acuminated. Serrated (fringed) ducts

are mightiest on the telson, they become smaller towards the head

and on the 2""^ abdominal segment they change into scales (resp. ducts)

simply rounded or angulated on the end, sometimes with a protru-

sion, probably the opening of the duet itself.

They will be called transitory ducts (Tab. 2. fig. 4 c).

3"^ Beginning from the 1'' abdominal segment the transitory and

fringed ducts disappear and are substituted by short conical ducts in
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the ventral peripheric zone; they are to be callecl papillary ducts

(Tab. 2. fig. 4 b).

4**^ At last we can find on the ventral side 10—15 simple aper-

tures of small tubes without external pieces, which are identical in

shape with ducttubes running into the fringed ducts ; their name will

be simple ducts (Tab. 2. fig. 4 a).

This enumeration of the diíferent forms of the ducts gives us an

idea of the morphological developenient of those organs, which are

to be reduced to the simple ducts, which were on higher degrees

improved by the external pieces, making the waxmatter to fiow out

in some distance froni the body. The primary opening was multiplied

in the serrated ducts.

We shall return to the description now again.

On the foUowing segments we observe these characters:

prothorax: on its periphery there stands one great hair, 4—

7

little ones ventrally in the peripheric zone, which are scattered

among 3—5 papillary ducts, aud 11—16 openings of the small cylin-

drical ducts; both open' without exception on the ventral side.

Mesothorax: one hair on the periphery, 2—4 little ones on the

dorsal side; 2—5 papillar ducts, 11—20 small cylinders, both ope-

ning ventrally,

Metathorax: 2 peripheric hairs. one dorsal, one ventral; 1—

3

papillary ducts, 9—12 (in one ase 16) cylindrical ducts, which are

here already growing ; their mouth is mostly on the ventral side, yet

we may sometimes find 1—2 on the periphery.

In some instances I háve found on mesothorax and metathorax

1—2 simple ducts opening ventrally in the peripheric zone.

Two pairs of stigmata; one on the prothorax cephalad with a

group of 2—3 spinnerets (each with 6 small circular openings and

thickened boder) of the samé shape as the spinnerets on the telson;

the second pair is on the metathorax without any spinnerets.

On the first abdominal segment the cylindrical ducts, are pus-

hed nearer to the periphery (3—5) and dorsum (2—10) except 2 or

3, which still open ventrally; on the ventral side open generally 3

papillar and on the periphery one transitory duet.

On the other abdominal segments is following disposition of the

hairs and ducts:

On the 2""^ abdominal segment: no papillar duet, 2—6 tran-

sitory ducts, 1—3 fringed ducts, 3—6 peripheric, 8—17 dorsal cy-

linders.

T. mathematicko-pírodovdecká. 1895. 2
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On the S"'^ abdominal segment : 1

—

2 transitory and, 5—7 serrated

ducts; 3—5 peripheric, 8—12 dorsal cylinders.

On the 4'^ abdominal segment: 5—7 serrated dncts, 4 peripheric,

6—9 dorsal cylinders.

Each segment bears one hair on the dorsal and on the ventral

side; between every two subsequent segments opens one cylindrical

duet, which may be named intersegmental on account of its exceptional

position.

The telson (Tab. 2. fig. 3.) does not present, a distinct part of

the body as in other Diaspidinae, but we can justly infer, that it

begins probably also here with the 5"" abdominal segment, because

1 háve found in some speciraens a well developed, lobe on this segment,

which does not normally occur here. Three pairs of constant lobi

(Fig. 5 a— f; a—is a cloven lobus) generally of the samé shape as

in the genus Parlatoria, but variing much in form. They are dor-

sally distinctly limited against the periphery of the telson, ventrally

they run into the thickenings of the body wall. There stands on

each of them one dorsal, and one ventral hair; 2 serrated ducts

between the lobi of the 1*' pair, 2 between lobi of the 1** and the

2'"' pair, 3 between lobes of the 2""^ and the 3'^ pair; then follow

2 serrated ducts again, a little space over which is a cylinder no

doubt intersegmental originally; between this and intersegmental cy-

linder behind the 4*'' abdominal segment there stand 5 fringed ducts

;

there are 7—14 peripheric, and 9—15 more dorsally situated cylin-

drical ducts on the telson in total.

Fivegroups of spinnerets ; mesal group 3—4, cephalolaterals 7—13,

caudolaterals 7— 10.

There are scattered on the ventral side 10—12 simple ducts

and some short hairs.

Genital fissure is transversal, 2 times so far from the posterior

end as the circular, dorsally situated anal orifice.

The male is of a purplish colour, for the rest of the samé form

as in other Diaspidinae. (A more minuté description will be pu-

blished with that of some as yet undescribed males of Coccidae

latery.)

Habitat : on leaves of Abies picea. Bohemia, on several localites.

The females were just adult, and the males emerged the 23'''^ of

May 1895.

In systém Syngenaspis is dosely allied to the genus Parlatoria,

on account of similai' morphology of (^ and 9^ though very different
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in tlie form of scales. It is substanially distinct by its 5 groups of

spinnerets, by a diíferent position and uiimber of cylindrical diicts.

From the presence of analogous cylindrical and fringed ducts in

tlie genns Leucaspis we can judge, that Lencaspis, Parlatoria, Syn-

genaspis form a natural group (tribus).

But geniis Fiorinia does not, however, belong to it, liaving ac-

cording to tlie sliape of tlie telson nearer references to tlie genus

Diaspis.

I háve had at my disposition for comparisoii: Parlatoria Próteus

Curtis, Fiorinia CameUiae Com. for which botli I ain very indebted

to Mr. R. Newstead — Leucaspis pini Hartig, L. pusilla Low, L.

Sulci Newstead (=: Fiorinia Stdci Newstead) foimd in Bohemia ; then

I háve seen originals of Signores collection, now in Hofmuseum in

Vienna.

Mytilaspis Wewsíeadi n. sp.

Scale of the male brown, of the samé shape as in the Mytil-

aspis pomorum BoucHÉ,(Tab. 1. fig. o.i. Length: 1 mm.
Scale of the female also brown, but longer and with more pa-

rallel sides than in pomorum (Tab. 1. íig. 1., 2.).

Length : 3 mm.

Adult female (Tab. 3. fig. 6., 7.) elongate oval, rounded anteri-

oiiy, truncate posteriorly, broadest on the metathorax; hght yellow

in colour, telson brown; head, prothorax and mesothorax are melted

together, the 1^*—4'"' abdominal segment and telson are well sepa-

rated. Head bears on the dorsum 3—6, on the periphery 2—3 longer,

ventrally 3—5 shorter hairs; antennae are obtuse, papiliar, with 2

equal hairs, exceeding them 3 times in length. On the space from

the periphery to the antennae (frons) open 8—14 simple ducts;

raentum short conical.

There are analogous ducts of ceriferous glands as in the genus

Syngenaspis

:

small cylindrical ducts (fig. 36.) and

hroad cylindrical ducts (fig. 3c.) ; their openings form on the

abdomen (on 2'"^—4*'' joint) besides a peripheric also one parame-

dian zone.

Cylindrical dticts of telson (fig. 3d, fig. 2.) with dorsal, slings-

haped thickened orifice (elongated pores Comstock).

Simple ducts (fig. 3a), which are a iittle inflated below „the

crown".

2*
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Papillar ducts (fig. 4a).

AmpuUaceous ducts (fig. 4&).

Spin ducts (fig. 4c, (í) hitherto called „spines" are decidedly

ducts of ceriferous glands, because there open into them, as into the

ampullaceous and papillar ducts small, shorter or longer tubes (v, tr),

inílated, and bearing „crown" on centrál end (nd, kr).

On the prothorax (fig, 1. I) there are : 9—15 small ventral cy-

linders

;

on the mesothorax (fig. 1. II) 15—20 ventral cylinders, 3—^6

hairs

;

on the raetathorax (fig, 1. III) 13—24 ventral, 3—7 dorsal cy-

linders ;
2—4 hairs and 6—8 papillar ducts ventrally.

Two pairs of stigmata ; tlie first of which is prothoracal and has

2—3 parasigmatal spinnerets; the second metathoracal is without

them.

1«* abdominal segment (íig. 1. etc.) bears: 9—-14 ventral, and

5—9 dorsal cylindrical ducts; 7—16 papillar ducts: 3 dorsal and 2

ventral hairs.

2"^ abdominal segment is provided with: 7—^12 dorsal, 4 para-

median cylinders, 4—6 ampullaceous ducts; 2—3 ventral hairs; it

raises towards the 3''' abdominal segment forming a law protuberance,

on which opens one cylinder.

3'*^ abdominal segment: 5—8 dorsal, 6—8 paramedian cylindrical

ducts, 3—6 (usually 4) ampullaceous ducts; 2—3 ventral hairs.

4**' abdominal segment : 2—^5 dorsal, 6—7 paramedian cylinders,

3—4 ampullaceous ducts, 2—3 ventral hairs ; between them a group

of 2—3 pores of the simple ducts; 3 hairs medially of it; on the

periphery one strong hair.

The simple ducts can appear singly on the ventral side of every

part of abdomen.

Telson (fig. 2) is hyperbolic on the anterior limit, truncate po-

steriorly; the length is equal to 3 foregoing abdominal segments to-

gether ; cuticula not everywhere of the samé thickness ; on the dorsum

it is diífusely thickened towards the end from a parabolic line, which

is impressed under the apex and proceeding' anterior to the anal

apertue — on the ventral side from the genital apertue towards

the end again.

Circumscribed thickened are „thickenings of the body wall" ven-

trally, which are the continuation of the lateral parts of the lobi —
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then a narrow zone between the groups No. 3 of cylindrical ducts

with slingshaped orifices.

These cylindrical ducts open on 8 places of the whole periphery

of the telsou (Xo. 1. 2. 3. 4.).

There is in the 1"^* eighth of the whole periphery one cylinder,

two in the 2'"' and S'*^ and finally one more in the middle of the 4"'

eighth; under the No 1'* we find on the ventral side generally, and

under the No 2"^ but rarely an ampuUaceous duet; under the No
3"^ and 4'''

, further at the sides of medián line are two spineducts

on each segment. Ventrally, from the No 1, 2, 3 inwardly are 2—

3

openings of the simple ducts; a similar group is above the pro-

jected anus.

There are also several groups of cylindrical ducts with circular

openings on the dorsal side: one, composed of 2 ducts, just on the

beginning of the telson, the 2"*^ consisting of 3—5 ducts in an im-

pression of the curve limiting anteriorly the diífuse thickening of the

chitin, the 3'^' of 2 ducts on its posterior end, the 4"' also of 2 ducts

behind and outwardly í)f the anal apertue.

The first pair of lobes (sensu Comstock) is large and varies

greatly in form, as is showu in fig. ó'""; the 2'"^ smaller and the 3''^

smallest of all are between the cylindrical ducts No 3 and 4.

Genital apertue in form of a íissure is found nearly in the

middle of the telson, ruuning into the body into a vagina (fig. 2 vg).

The circular anal apertue opens dorsally on the end of the

first fourth of the telson.

5 groups of spinnerets : mesal group 1—7, the cephalolaterals

7—13, the caudolaterals 7—12. Each single discshaped, circular spin-

neret has a thick border and 6 openings, the centrál of which is

circular, the rest biscuitshaped

;

Hairs on the ventral side: one of them stands always below

the group of cylindrical ducts No 1 and 2, one above the lobe of

the 3''' pair — 1—2 srn all near the group of the openings of simple

ducts, — 4 cephalad before the genital apertue, — 3 before the

cephalolateral group of spinnerets — 3

—

á from that to the anterior

end near the limit of the telson.

Hairs on the dorsal side: one near the group of slingshaped

orifices of cylindrical ducts No 2 and 3, one above the lobe of the 2"^^

pair, — 2 over the lobes of the 1^' pair, — one short behind and ou-

twardly of the anus, — one below it above the projected genital opening.

Male unknown.
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Habitat: on fir leuves of Pinus silvestris (nevr on twigs):

found living, witliout eggs the 20* November 1894. Košíe near Prague.

Bohemia ; in k. k. Hofmuseum in Vienna, I liave seen also the samo

species but witliout name, labelled: Legit P. Low, Wien, Pinus sil-

.
vestris.

I am much pleased, that I can dedicate this species to Mr. R.

Newstead in Chester.

*

In the year 1894. I háve found on the beech-tree a Coccid,

which seemed similar to the form Cnjpfococcus fagi Barbnsp[iltjíí(j,

under which name Mr. J. W. Douglas has comprised in his critical

not N" 5*^ all the forms of Coccidinae hitherto known to live on the

beech-tree. But many discrepancies between my exemples and the

description of the authors' háve forced me to send my sketches and

praeparates to Mr. Doughis, who has kindly ascertained for me, that

both specimens in question his and mine are identical ; the samé is

sure respecting form described by Baerensprung s ub Coccus fagi.

I am very indebted to Mr. J. W. Douglas for his commu-

nication and I give in the following lineš the improved definition.

Cryptococcus Douglas.

Female produces around itself a flocculent, íeltshaped waxy

matter, but without any speciál arrangement, forming tufts or streaks

onbark; antennae and the S'"^ pair of legs are obtuse, the P' and
2"'* pair wholly wantiug: anal tubercles wanting; on the strong, chi-

tinous border of the anal opening sit anteriorly and posteriorly two,

laterally 3 spineshaped hairs.

Antennae of the 1^' larva are 5 jointed.

Cryptococcus fagi Bárensprung.

Body of 9 is elliptical, almost subcircular, canary-yellow in

colour; the segmentation on the praeabdominal part is undiscernible

;

simple reddish brown eyes on the anterior periphery; antennae

(Tab. 2. fig. 7) atrophied, so that they form a stump only, bearing

2—4 long stout hair; mentum dimerous with two longer and some

(6) short hairs. First and second pair of legs wanting; of the third

remains only a papillar or saccate stump (Tab. 2. íig. 8.) ; two

pairs of stigmata, one prothoracal and one metathoracal with a mas-

sive broad sienna brown border on whose periphery more cephalad
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are 3—8 parastigmatical spinnerets (Tab. 2. fig. 12 b.); spimierets of

the samé sbape are dispersecl without any orcler on the whole sur-

face of tbe body, but especially on the abdomen. Here we see also

some short hairs and some simple ducts. Anal apertue is elliptical

with a thickened margin, on which are 2 stout hairs anteriorly and

posteriorly. and on each side 3 strong spineshaped hairs (Tab. 2.

fig. 6.).

The first larva is elliptical, reddish-yellow. Head with some

hairs on periphery; eyes distinct, reddish-brown, antennae (fig. 9) 5

jointed; the largest basal joint equal in length with the 5*'', which

is after the 2"^ the longest; 3''^^ and 4"^ equal in length, both the

shortest; there are on each joint two little hairs, on the last two short

obtuse and two long, fine ones. Mentum, dimerous with some hairs.

Legs (Tab. 2. fig. 10.) strong, coxa large, trochanter wedge

shaped, with a rather long hair ; femur massive, as long as tibia and

tarsus together; two pairs of digitules on the tarsus; proximally

from the inferior pair is a hair in an incision, distally is the leg

terminated by a simple untoothed claw of the samé length as the

tarsus.

Abdomen distinctly segmentated; it bears on the side of each

segment 2 hairs ; two pairs of anal tubercles, with strong conical spines

on the apex ; on the base of each single inferior tubercle (therefore ven-

trally) is one long bristle-shaped hair and inwardly from it a little

simple hair.

The anal opening oval with one superior and one inferior pair

of hairs (Tab. 2. fig. 11).

Length of the adult female : 0'47 mm ; breadth : 0*44 mm. Male

unknown.

It forms white feltshaped spreads in cracks of the beech-

tree bark.

Bohemia on several lacalities, on Fagus silvatica.

The systematic position is in the subfm. Coccidinae, next the

degenerated genera as Xylococcus Loew, CapuUma Signorbt, Sphaero-

coccus Maskell etc.

Institute for Comp. Anat. and Zoology,

Bohemian University, Prague. Karlovo

námstí. 21. Bohemia.

Literatura.

1. Signoret: Essai sur les Cochenilles.

2. Comstock: Report on Scale Insects 1881.
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3. Comstock: Second Report 1883.

4. Newstead: Observations on Coccidae (No. 8.).

Entom. Monthly Magazíne 1894.

5. Douglas: Notes on some british Coccidae.

Entom. M. Mag. 1886 a 1890.

6. Baerensprung : Beobachtungen iiber einige einheimische Arten

aus der Familie der Cocciden 1849.

7. Targioni-Tozzetti : Studii sulle Cocciniglie 1867.

Vysvtlení tabulek.

Tab. I.

Obr. 1. Mytilaspis Newsteadi 9 štítek s hora.

„ 2. „ ,9 štítek ze spodu.

„ 3. „ „ (^ štítek svrchu.

„ 4. Syngenaspis Parlatoriae štítek larvy. (9 cJ)

„ 5. „ „9 štítek shora.

„ 6. „ „ (5* štítek shora.

Tab. I.:

Obr. 1. 9 Syngenaspis Parlatoriae celkový obraz zdola; I, II, III

pro—meso—metathorax; 1.—4. lánek abdominalní ; ant ==

tykadla ; k = kostra ústrojí ssacího
;
pšt := pochva šttinná

;

st =: stigma
;
gn =z genitalní otvor ; an := anální otvor (dor-

salné ústící) ; c v = otvory cylindrických vývod
;
pr. v. =i

vývody prosté.

„ 2. 9 Syngenaspis Parlatoriae, obvodová zóna od prothoraxu = I^

až po 4. i. abdom. = 4. ; kontury tekované znaí ven-

tráln ústící, kontury celoarné dorsaln ústící vývody žláz

voskotvorných ; br =: bradavkovitý vývod ; i = interseg-

mentalní cylindrický vývod; Cv — cylindrický vývod; úst

= jeho ústí zapuštné v kutikule okrajem (okr); kr =:

korunka.

„ 3. 9 Syngenaspis Parlatoriae obvod telsonu ; i = intersegm. cyl.

za 4. abd. lánkem.

„ 4. Syngenaspis Parlatoriae vývody žláz voskotvorných; a zr:

vývod prostý ; b = vývod bradavkovitý ; c = vývod pe-

chodný ; d :=:z vývod roztepený ; f = vývod roztepený za
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Živa; tr=; trubika vývodová; vn z=z\oskoYá nit z jednoho

výbžku prstovitého vycházející.

„ 5. Si/ngenaspis Farlatoriae laloky telsonu (a—f) ; f = forma

nejobvyklejší.

„ 6. Cryptococcus fagi Barensprung: poslední bišní segmenty

dosplé Q s ventrální strany ; an = ústí anální (nco seši-

nuto ventráln, aby byly patrný obvodové ostny).

„ 7. Cryptococcus fagi dosplá 9? tykadla.

8. „ „ „ 9, nohy.

„ 9.
,, „ I. larva, tykadlo.

„ 10. „ „ I. „ noha.

„11, „ „ I. „ poslední lánek bišní; an =
anus.

„ 12. a) Terek ze shluklých žláz od Syngenaspis Parlatoriae.

b) Terek s vývody žláz z povrchu Cryptoccocus fagi.

i Tab. III.

Mytilaspís Newseadi.

Obr. 1. 9 dosplá; prothorax až 4. i. abdominalní po áru medianní;

kontury tekované znaí vývody žláz ústící ventralné, — celo-

arné dorsáln.

„ 2. Telson s polovice kreslen ze spodu (Venter), s polovice svrchu

(Dorsum)
;
gn = otvor genitální ; vg =:: vagína ; shž — terky vý-

vodové shluklých žláz; 1., 2., 3., 4. = skupinky cylindrických

vývod se smykovitým ústím.

„ 3. a = prostý vývod; b = úzký vývod cylindrický; c z= široký

vývod cylindrický ; d n^ cylindrický vývod se smykovitým ústím

;

u zzL ústí ; kr — korunka.

„ 4. a = bradavkovitý vývod ; b i= lahvicovitý vývod ; c, d = ostnité

vývody ; kr nr korunka ; nd = nadulinka ; v tr :=: vývodová tru-

bika.

„ 5. Tvary lobu prvého (medianního) páru.

„ 6. Celkový pohled na 9 shora.

„ 7. „ „ „ 9 ze spodu.

I

—

II—III = pro—meso—metathorax; 1.—5. lánek abdomi-

nalní ; ant = tykadlo ; stgm =: stigma.

„ 8. Jeden terek s vývody žláz shluklých.
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Vstník král. eské spoleností nauk. Tída mathemat.-pírodovd. 1895.
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Iit. Farský, Praha.

Vstník králieské spi ^'^ inathemat pírodovd 1895.
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KSdIc fecil.
lit. Farský. Praha

.

Ystmk kal óeske spolenosti nml Tn^jg niathemat pírodovd 1895.
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Ueber die terminále Partie des Riickenmarkes.

Vou MDr. F. K. Studnika in Prag.

MU 1 Tafel.

(Vorgelegt den 6. Dezember 1895.)

Die morpliologischen Verhaltnisse der terminalen Partie des

Kiickemnarkes wurden zuletzt 1888 von G. Saint Remy ^) eingehender,

und zwar an Vertretern fast aller Classen der Wirbelthiere studiert.

Ausser in der Monographie dieses Forscliers findet man einzelne An-

gaben iiber diese, wegen ihrer geringen physiologischen Bedeutung

wenig beachtete Partie des Riickenmarkes in den Arbeiten von Weber,

Stilling, Stieda, Klaussner, W. Krause, Rauber, Burckhardt, Sanders,

etc. zerstreut. Eine Uebersiclit iiber unsere beutigen Kenntnisse in die-

sem Gebiete der Anatomie des Centralnervensystems, sowie ein voll-

standiges Verzeichniss der betreffenden Litteratm- gibt uns neuestens

Prenaítt in seiriem Handbuche der Embryologie. ^)

In dieser kiirzen Mittheilung will icli vor allem einiges iiber die

Endigungsweise des Riickenmarkes der niedersten Wirbelthiere (Am-

phioxus, Cyclostomen) bericliten, dann will ich hier auf die Existenz

eines wirklichen „Sinus terminalis" ^) bei den anm^en Amphibien, die

zuletzt von Saint Remy bestritten wurde, aufmerksam machen.

Das Centralnervensystem von Amphioxus endet, wie schon alteren

Forschern (Quatrepages '^) bekannt war, in dem Schwanze des Thieres

^) G. Saint Remy, Recherches sur la portion terminále du canal de 1' epen-

dyme chez les vertébrés. Internát. Monatssckrift f, Anat. u. Physiol. Bd. V,, 1888.

**) A. Prenant, Eléments Embryologie de 1' liomme et des vertébrés,

II. Organogénie. Paris. Steinheil 1896.

^) Nach St. Remy's Benennung.

*) QuATREFAGEs, Mémoirc sur le systéme nerveux et sur 1' histologie du

Branchiostome ou Amphioxus. Ann. de se. nat. 1845.

Mathemathisch-naturwissenschaftliche Classe. 1896. 1
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mit einer blasenartigen Erweiterung. Das Ruckenmark verdiiniit sich

in seinem hintersten Theile in eiiie diinne Rtilire, deren Wánde nur

eine einzige Schichte von Zellen bildet; (Rohde^) Taf. XV. Fig. 20.)

an dem aussersten Ende derselben erweitert sicli ihr Lumen in eine

diinnwándige Ampulle. Eine Abbildung dieser terminalen Erweiterung,

íiber deren Existenz ich micli aucli iiberzeugen konnte,^) findet man

z. B. in der Monographie Rohon's ') Taf. I. Fig. 2.

Es ist interessant, dass bei den dem Amphioxus am náchsten

stehenden Cyclostomen das centrále Nervensystem auf eine ganz áhn-

liche Weise endigt. Ich konnte mich davon an zwei Exemplaren von

Myxine glutinosa L,, dann an Ammocoeten von Petromyzon Planeri

Bl., an entwickelten Thieren derselben Species, sowie von Petromyzon

fluviatilis L. iiberzeugen. Von der Endigungsweise des Markes bei

der ersteren Gattung finden wir schon beiSANDERs^) einige Angaben.

Bei der Myxine, wie die Arbeiten von Nansen, Retzius, Kol-

LiKER und Sanders lehren, ist das Riickenmark stark abgeplattet, und

hat in Folge dessen die Gestalt eines ziemlich diinnen Bandes. Einige

mm vor seiner Endigung in dem Schwanze des Thieres fangt dieses

Band an sicli zu verengen, wobei sein verticaler Durchmesser sich

nicht ándert. Die Form, die das Riickenmark in dieser seiner Partie

hat, stellt uns Fig. 1. (Tab. nostr.) dar:

In der Mitte, dem unteren Rande des Schnittes stark genahert,

liegt der Canalis centralis, von einem Kranze den Ependymzellen

gehorender Kerne mngeben; nach aussen davon liegen dicht die

Nervenzellen der grauen Substanz, die hier die Gestalt zweier lateral-

wárts gewendeter Horner besitzt. In der, die áusserste Schichte bil-

denden weissen Substanz liegen, besonders in der oberen Partie des

Riickenmarkes, vereinzelte Nervenzellen, die man vielleicht mit den

„Burckhardschen Zellen" des Protopterus vergleichen konnte. ^)

An einem noch weiter gegen das Ende hin gefiihrten Schnitte

(Fig. 2.) sehen wir die graue Substanz des Riickenmarkes schon einen

geringeren Umfang einnehmen, worauf sie endlich fast ganz schwindet

;

'") RoHDE, Histologische Untersuchungen uber das Nervensystem von Amphi-

oxus lanceolatus. Schneider's Zool. Beitráge. 1890.

'^) Filr die untersuchten Exempláre spreche ich hier dem Herrn Prof. Vej-

dovský meinen Dank aus.

'') RoHON, Untersuchungen íiber Amphioxus lanceolatus. Denkschr. d. Akad.
Wien. 1882.

^) Sanders. Researches in the nervons systém of Myxine glutinosa. Lon-
don. 1894,

®) KuLLiKER, Handbuch der Gewebelehre des Menschen. Leipzig 1893. pag. 174.
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das fast nur aus Ependymzellen besteliende Riickenmak verdiinnt sicli

bedeutend (Fig. 3.), sein Lumen erweitert sicli hierauf bedeutend von

neuem (Fig. 4.), die aus einer Schichte von Zellen bestehenden Wánde
verdiinnen sich zii einer blossen Membrán, und das Riickenmark

endigt mit einem terminalen Sinus (Fig. 5.), álmlich wie wir es beim

Amphioxus sahen. Der einzige Unterschied besteht hier darin, dass

bei der Myxine die terminále Erweiterung sclion liinter dem Ende

der Chorda, bei dem Amphioxus dagegen noch liber derselben sich

befindet. Den Inhalt der terminalen Erweiterung bildet eine eigen-

thiimliche colloide Masse, die wahrscheinlich das Coagulum des In-

haltes darstellt. Diese Masse tritt aus dem hinten weit geoííneten

Sacke in das ihn umgebende Bindegewebe.

An dieser terminalen Erweiterung des Medullarrohres konnte ich

an beiden von mir untersuchten Exemplaren mehrere kleinere seitliche

Ausstillpungen finden ; dieselben endigen blind in dem Bindegewebe

des Schwanzes. Eine von ihnen zeichne ich in Fig. bd.

Bei den Embryonen und ganz jungen Larven von Petromyzon

Planeri endigt das noch drehrunde Riickenmark ohne jeden terminalen

Sinus in eine scharfe Spitze auslaufend; erst bei alteren, etwa 1 dm
langen Larven, bei denen das Riickenmark schon abgeplattet ist, finden

wir einige Eigenthiimlichkeiten in seiner terminalen Partie,

Nahé vor seiner Endigung verliert das Riickenmark der Ammo-
coete seinen bandformigen Charakter, und wir finden, dass es hier

seitlich zusammengedriickt ist, wobei der centrále Canal seiner ven-

tralen Seite ganz nahé zu liegen kommt. (Fig. 6.) Weiter nach dem

Ende zu verliert es noch mehr an seinem Umfange; seine Wánde
werden jetzt nur von einer Schichte von Zellen gebildet, und endlich

erweitert sich sein Lumen in einen terminalen Sinus, dessen Wánde
jedoch hier bei dem Ammocoetes nicht besonders diinn sind.

Dasselbe, was von der Myxine und von Ammocoetes gesagt

wurde, gilt auch von entwickelten Petromyzonten (Planeri und flu-

viatilis): Das Riickenmark hat bis nahé an das Ende des Korpers

seine gewohnliche Form; hier verwandelt es sich in eine diinnwan-

dige Rohre, und diese endigt schon hinter dem Ende der Chorda dor-

salis in eine sackformige Erweiterung mit diinnen membranosen

Wánden. Die Úbergangsformen von der gewohnlichen Gestalt des

Riickenmarkes, wie sie z, B. Kolliker in seiner Histologie (Pag. 160.

Fig. 423.) zeichnet, bis zu der terminalen Endigung stellen unsere

Fig. 7—10. dar.

1*
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Eine dieser eben beschriebenen analoge terminále Erweiterung

des Kckenmarkes wurde, soweitmir aus der Litteratur bekannt, bis-

her bei keiuem anderen hoheren Wirbelthier gefunden; der Sinus

(Ventriculus) terminalis der Menschen und Sáugethiere trágt, wie wir

unten zeigen werden, nur mit Unrecht seinen Namen, denn mit dem

wirklich terminalen Sinus der Cyclostomen kann man ihn, wie wir

sehen werden, nicht vergleiclien. Mir ist es gelungen einen wirklichen

terminalen Sinus bei einem Exempláre von Anguis fragilis zu inden;

das Riickenmark behalt in dem dicken Scbwanze dieses Thieres bis

nahé an sein Ende alle seine Charaktere, liier jedoch verdunnt es

sich plotzlich und endigt mit einer terminalen Erweiterung, deren

Wánde von einer einzigen Schichte von Zellen gebildet sind. (Fig.

14., 15.) Saint Remy, der ebenfalls die Endigung des Riickenmarkes

in seiner Arbeit beschreibt ^°), hat diese terminále Erweiterung iiber-

sehen, wahrscheinlich deshalb, weil er seine Objecte nicht an liicken-

losen Serien untersucht hatte. Weiter finde ich an einem von mir

untersuchten Exempláre von Amblystoma mexicanum, dass auch hier

das Riickenmark mit einem kleinen dickwándigen, hinten mit einer

Óffnung versehenem Sinus endigt.

Bei unseren Amphibien endigt das Riickenmark, wie ich mich da-

von an Salamandra maculata. Triton taeniatus und an Larven von ver-

schiedenen Anuren iiberzeugen konnte, ohne jede terminále Erweite-

rung. Die Wand des Medullarrohres der Amphibien verdunnt sich in

ihrem Schwanze, nahé seinem Ende bedeutend ; bei den Kaulquappen

schon etwa von der Mitte des Schwanzes an, werden ihre Wande
nur von einer Schichte von Zellen gebildet. „Film terminále" kann

man diese fadenformige Partie des Markes nennen. wobei jedoch an

eine Homologie mit dem Film terminále des Menschen und der Sáuge-

thiere nattirlich nicht zu denken ist.

BuiicKHARDT berlchtct in seiner Abhandlung iiber das Riicken-

mark der Tritonen, dass es ihm gelungen ist, an dem filum terminále

desselben zu beobachten, wie einzelne der die einschichtige Wand
desselben bildenden Zellen Nervenfortsatze nach aussen senden. ^^)

Diese Beobachtung Burckhardt's konnte ich nicht bestatigen.

Dagegen hábe ich, und zwar sehr deutlich an dem filum terminále

^^) Saint Remy 1. c. pag. 52.

^') BuRCKHARPT, Hístologísche Untersuchungen am Riickenmark der Tritonen.

Archiv f. mikr. Anat. XXXIV. 1889. Taf. VIII. Fis. 11.
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von Pelobates fuscus, miiider deutlich an clem von Bombinator igneus

unci Raná sp. wahrgenommen, dass die den Canalis centralis begren-

zenden Zellen zwar Ausláufer aussenden, dieselben aber keinenfalls als

nervos zu betrachten sind ; im Gegentheil sehen wir, wie sicli dieselben

an die das Riickenmark umliiillende Membrána limitans externa (Membr.

prima Hensens) ansetzen, die von den Korpern seiner Zellen bedeu-

tend entfernt ist. Die Fortsatze jener Zellen, die als Epenclymzellen zu

deuten sind, ~^~) sind in einem freien Raume, der im Leben wahrscheinlicli

mit Lympha durchstromt wird, gespannt. (Vergleiche Fig. 11.; gegen

das Ende des íilum terminále zu sind jene Fortsatze krzer und

dicker: Fig. 10.) In der vorderen Partie des Riickenmarkes ist der

Raum zwischen dem Geríiste der Ependymfortsátze mit dichten Nerven-

zellen und Nervenfasern gefilllt. '^) Nahé der Endigung des „filum

terminále" der untersuchten Anuren liegen die Membrána limitans

externa dicht an den Zellkorpern, so dass sie feine Fortsatze nach

aussen zu senden vermogen. Ebenso verhált es sich in dem ganzen

filum terminále der von mir untersuchten Urodelen.

Bei clen Urodelen: Salamandra maculata und Triton taeniatus,

die ich in dieser Beziehung untersucht hábe, und wahrscheinlich bei

allen Urodelen, dann bei ganz jungen Larven von Anuren verlauft

der Canalis cehtralis des Riickenmarkes von seinem Anfange in der

Fossa rhomboidea bis zu seinem Ende in dem Schwanze, ohne sich

dabei irgendwo zu erweitern. Anders verhalten sich in dieser Bezie-

hung áltere, der Metamorphose in entwickelte Thiere nahé Larven

von Bombinator igneus, Pelobates fuscus und Raná sp.

Bei diesen Thieren fand ich, dass sich der Canalis centralis in

der sacralen Gegend bedeutend erweitert, so dass er hier dadurch

einem Gehirnventrikel, speciell der Fossa rhomboidea, nicht unahnlich

wh'd. Die Wánde dieser Erweiterung des Riickenmarkes sind mit Aus-

nahme einer oberen und unteren Raphe iiberall gleich dick. Die Form

und das Verháltniss der Dimensionen des Ventrikels zu der Breite

der Wánde sieht man am besten an Fig. 12., die einen Lángsschnitt

''^) Die Form dieser Ependymzellen erinnert an jene áhnlicher Zellen im

embryonalen Ríickenmarke der Forelle, wie sie Retzius in seinen „Biolog. Unter

suchungen." Bd. V. Taf. VIII. Fig. 1—3 zeichnet.

") Vergleiche Taf. II. Fig. 13. meiner Arbeit „Ziir Histologie und Histo-

genese des Rúckenmarkes."
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g L. F. K. Studnika:

dieser Erweiterung von Pelobates oder an Fig. 13., die einen Quer-

schnitt durch eine iilmliclie von Raná darstellt. '*)

Durch diese Erweiterung des Rítckenmarkes in der sacralen Ge-

gend wird dasselbe in zwei Partien getheilt und zwar in eine cau-

dale, die grosstentheils mit dem Schwanze zugieich bei der Metamor-

phose in ein entwickeltes Thier zu Grunde geht, und in eine vordere

in dem Korper des Thieres sich befindende Partie, Der Rest des

caudalen Riickenmarkes bildet in einera entwickelten Frosche [ich

untersuchte in dieser Beziehung ganz junge Exempláre von Raná

(temporaria)] das secundare filum terminále; os endigt ganz nahé an

der Haut anliegend, in der Gegend, wo einst der Schwanz sich befand.

Eine sacrale Erweiterung des Riickenmarkes fehlt wahrschein-

lich den entwickelten Anuren. Saint Remy wenigstens, der solche unter-

sucht hatte, ^^) konnte nichts ihr áhnliches finden, und hat deshalb

die Existenz einer solchen bei den Amphibien negirt.

Bisher war eine derartige, einem Ventrikel áhnliche Erweite-

rung des Riickenmarkes, wie ich sie gerade bei den Anuren beschrie-

ben hábe, nur von den Saugethieren bekannt. Sie wurde, wie Saint

Remy ^^) berichtet, am Riickenmarke des Menschen schon im Jahre

1741 von HuBER ^^) gefunden; ihre erste Beschreibung gab uns

Stilling in seiner grossen Monographie des Riickenmarkes; ^^) neuere

Angaben iiber dieselbe verdanken wir W. Krause, ^^) der ihr auch

den Namen Ventriculus terminalis (Ventriculus quintus) gab. Zuletzt

beschrieb den Ventriculus terminalis oder wie er ihn nennt, „Sinus

terminalis" des Menschen Saint Remy, und zeichnet ihn in den Fig-

1. A, B, Taf. I., seiner Arbeit ; zugieich berichtet er von der Existenz

eines solchen bei mehreren Saugethieren.

Wie man aus den betreífenden Figuren ersehen .kann, ist die

Form desselben beim Menschen auffallend jenem áhnlich, wie ihn die

Anuren besitzen.

'^) In meiuer Arbeit „Zur Histologie und Histogenese des Riickenmarkes."

(Sitzungsber. d. kgl. bohm. Ges. d. Wissenschaften. Prag. 1895.) zeichne ich an

Fig. 9. Taf. II. den sacralen Sinus einer Larv von Bombinator igneus. «

''^) 1. c. Pag. 54.

"=) 1. c. Pag. 17.

") HuBER, Commentat de meduUa spinal. Goett. 1741.

'*) Stilling, Neue Untersuchungen iiber den Bau des Riickenmarkes. 1859.

p. 1107.

") W.Krause. Der Ventriculus terminalis des Riickenmarkes. Arch. f. mikr.

Anat. XI. 1875.

^^) Saint Reot, 1. c. pag. 22.
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Ueber die terminále Partie des Riickenmarkes. 7

Bei den Wirbelthieren existiren, wie wir sahen, im Rcken-
marke zwei verschiedene Erweiterungen seines Canalis centralis,

oder zwei verschiedene Ventrikel, wenn man diesen Namen anwen-

den darf. Der eine bildet das terminále Ende des Riickenmarkes von

Amphioxus, und der Cyclostomen ; der passendste Namen fiir ihn

wáre, „Sinus terminalis des EúcJcenmarkes.''

Die andere Erweiterung des Riickenmarkskanales fanden wir

bei den anuren Amphibien in der sacralen Gegend des Riickenmarkes

;

eine ihr liomologe findet sich auch bei den Sáugetliieren und unter

diesen auch bei dem Menschen.

Der Name derselben: Sinus (Ventriculus) terminalis, den ihr

Krause und Saint Remy geben, ist nicht zutreífend, da sie sich, wie

wir bei den Amphibien sahen, etwa in der Mitte der ganzen Lange

des Riickenmarkes befindet; und auch bei den Sáugethieren bildet

nicht sie, sondern das ihr folgende Film terminále, [das letzte Rudi-

ment eines caudalen Riickenmarkes] die Endigung des Medullarrohres,

Die passendste Bezeichnung fiir diesen Sinus oder Ventriculus termi-

nalis der Autoren ware vielleicht „Sinus sacralisJ'

Erklárung der Abbildungen.

Fig. 1. Ein Querschnitt durch das Riickenmark von Myxine gluti-

nosa nahé vor seiner Endigung,

*) Ganglienzellen in der weissen Substanz (Burckhardsche

Zellen?) Reichert, Obj. 6. Oc. 2.

Fig. 2. Ein áhnlicher Querschnitt noch náher der Endigung des

Riickenmarkes. ch: Chorda dorsalis.

Dieselbe Vergrosserung.

Fig. 3, 4, 5. Drei Querschnitte durch verschiedene Partien der En-

digung des Riickenmarkes von Myxine glutinosa L.

Fig. 5 ein Schnitt durch den terminales Sinus,- d : Ein

Divertikel desselben. Reichert, Obj, 3. Oc. 3.

Fig. 6. Ein Querschnitt durch das Riickenmark von einem Ammo-
coetes des Petromyson Planeri Bl, nahé vor seiner Endigung,

ch: chorda dorsalis. Reichert, Obj, 6. Oc. 3.

Fig, 7, 8. 9. Schnitte durch verschiedene Partien der terminalen

Partie des Riickenmarkes von Petromyzon jluviatilis L.

Fig. 7: Obj. 6. Oc, 3.; Fig, 8, 9.: Obj, 3. Oc. 3.

Fig. 10. Ein Querschnitt durch das Film terminále von Pelobates

fuscus Wagl. Reichert, Homog, Imm. Via^ Comp. Oc, 4.
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3 L. F. K. Studnika: Ueber die terminále Partie des Riickenmarkes.

Fig. 11. Zwei Ependymzelleii mit frei verlaufenden Fortsiitzeu. Aus

einem mehr nach vorne gefiihrten Schnitto durch das

Riickemnark von Pélohates fuscus.

Reichert, Homog. Imm. V12 Comp. Oc. 8.

Fig. 12. Sinus sacralis (Ventriculus oder Sinus terminalis Autt.) von

einer Larv von Pélohates fuscus Wagl. sp. : Ein Spinal-

ganglion. Reichert, Obj. 2. Oc. 2.

Fig. 13 Ein Querschnitt durcli den Sinus sacralis einer gerade sich

umwandelnden Larvo von Hana sp.

Reichert, Obj, 3. Oc. 3.

Verlag der kon. buhm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Druck von Dr. Ed. Grégr in Prag 1895.
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LI.

Ein Beitrag zur vergleichenden Histologie und

Histogenese des Euckenmarkes.

(Ueber die sog. „Hintemellen" des Riickenmarkes.)

Vou F, K. Studnika iu Trag.

MU 3 Tafdn.

(Vorgelegt deu 6. December 1895.)

In der anatomischen Litteratur finde icli mehrere Angaben von

eigenthumlichen kolossalen Ganglienzellen, die sich in der dorsalen

Partie des Riickenmarkes an der oberen Grenze der grauen Substanz

befinden, und deren Axencylinderfortsátze ohne sich zu kreiizen, in

den hinteren Wurzeln (oder neben densel-ben), auš dem Marke aus-

treten.

Sie wurden zuerst bei entwickelten Thieren der Petromyzonten

gefunden, und von Owsjannikow ['54.], Stilling ['59.], Reissner ['60.]

und KuTsciiiN ['63.] beschrieben, Freud ['77.] hat zuerst mit Sicherheit

ihre nervosen Fortsatze bis in die hinteren Wurzeln verfolgt. Es war

dies der erste sicher bekannte Fall des directen Urspruuges der hin-

teren Wurzelfasern aus Ganglienzellen.

Bei den Gnathostomen fand sie zuerst Piohon ['85.], und zwar

ani erabryonalen Riickenmarke der Forelle; ihre Fortsatze konnte er

bis nahé zu den hinteren Wurzeln verfolgen.

Eine besondere Wichtigkeit haben fiir uns die diesbeziiglichen

Arbeiten Beard's ['89.]. In einer derselben constatirte dieser Forscher

das Vorkommen von kolossalen Ganglienzellen bei Embryonen von

Raja, Mustelus, Pristiurus, Lepidosteus Salmo und Triton, in der an-

deren ['92.] gab er uns eine Schilderung, wie sich diese Zellen bei

den Selachiern entwickeln.

Die Fortsatze dieser Zellen verlassen nach den interessanten

Beobachtungen Beard's dorsal von den hinteren Wurzeln das Riicken-

Mathematisch-natunvissenschaftliche Classe. 1896. 1
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2 LI. F. K. Studuika:

mark, unci fuhreri zii den Myotomen, wo sie eiidigen. Jene Zellen

werden dalier von Beard mit gewissem Reclite als motonsche bezeichnet.

In entwickelten Thieren scliwinden diese Zellen ; Beard nennt sie

also „transient ganglien cells".

Ausser diesen Foiscliern anden solclie kolossale Zellen noch

BuRCKHARDT ['89.] ín (lem Marke von Triton, Kupffeu (nach Kollikeii's

['93.] Angabe.) bel Acipenser. Aucli jene riesigen Ganglienzellen, die

FRrrscH ['84, '86.] an dem Rúckenmarke vow Lopliius piscatorius fand,

gehoren walirscheinlicli liierher.

Man ist, wie wir aus den in den letzten Jahren erschienenen

bersicliten iiber unser Thema, die wir in der Histologie KoLLiiíKa's

['93. Pag. 172-3.] in der Embryologie Prenants ['90. Pag. 436-7.] und

iDei Bela Haller ['95. Pag. 645.] linden, erselien, noch nicht einver-

standen, ob man wirklicli jene embryonalen Elemente der Gnatho-

stomen mit den „REissNER'schen" („FREUD'schen") Zellen der Cyclo-

stomen vergleichen darf, oder nicht. Auch dartiber herrscht nach eine

grosse Unsicherheit, ob die bekannten kolossalen Ganglienzellen des

Amphioxus mit unseren Zellen etwas zu thun haben, wie von manchen

Forschern angenommen wird.

RoiioN ['85.] spriclit sich lur die Homologie seiner embryonalen

Zellen der Forelle wie mit den REiss^Eischen Zellen der Cyclo-

somen so mit den kolossalen Zellen des Amphioxus aus.

Beard ['89. Pag. 117.] sagt : „The giant ganglion cells which

occur in adult Amphioxus and Petromyzon appear to háve no homo-

logy with these larval ganglion cells."

KoLLiKER ['93. Pag. 172.] wiederholt in seinem Buche die Homo-
logien RoHoNs, ohne seine Meinung auszusprechen ; nur sagt er dabei

noch, dass „gewisse ratselhafte Bildungen, wie die „Borckhardt schen

Zellen" des Protopterus, die oberfláchlichen Nervenzellen von Sirén

etc. moglicherweise in diese Kategorie gehoren."

Auch bei Puenant ['"9G.] finden wir im ganzen dieselben An-

sichten vertreten, wie bei PoHoiy\ Haller ['95.] dagegen glaubt

„durchaus nicht, dass diese Ganglienzellen des Larvenmarkes etwas

mit den Reissner'schen Zellen der Cyclostomen zu thun hatten."

Wie man sieht, sind unsere bisherigen Kenntnisse von diesen

interessanten Elementen des Riickenmarkes nur fragmentar. leh biu

der Meinung, dass aus diesem Grunde die in dieser Abhandlung mit-

getheilten Resultate meiner Forschungen iiber jene Zellen, wiewohl

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Zur vergleichenden Histologie unci Histogenese des Riickenmarkes. 3

auch sie auf Vollstandigkeit keinen Anspriich machen konnen, ^) iiiclit

ohne jeden Werth sein werden.

I. Selachif.

Die kolossalen Hinterzellen der Selacliier wuden, soviel mir

bekannt ist, zuerst von Balpour gefunden. In seiner Monographie der

„Elasmobranch Fislies" ['78.] zeicímet dieser Forscher eíne solche an

der PÍ. XIII. Fig. 1. die er in der Tafelerkliirung als eine „Peculiar

cell" bezeichnet.

Nach Balfoub hat sie noch Paul Mayer ['86.] gesehen, er zeichnet

sie au seiner Taf. XIL, Fig. 2., 5. uud zwar von Scyllium canicula.

Mayer hált diese „Riesenzellen im Riickenmarke", Avie er sie nennt,

fiir ein ausschliessliches Merknial der Scylliiden als der archaistischen

Selacliier. Auch Dohrn zeichnet in einer seiner „Studien zur Urge-

schichte des Wirbelthierkorpers" [92.] auf Taf. 22. Fig. 13—16.

diese Zellen.

Beard berichtet in einer Mittheilung iiber die Entwickelung des

Lepidosteus ['89.] bereits liber das Vorkonnnen solcher kolossaler

Zellen bei inehreren Arten der Selacliier : Scyllium, Mustelus, Pristiurus,

Raja. Derselbe untersuchte eingehender die Entwickelung und die

Verbindungen dieser Nervenzellen an Raja batis und verolfentlichte

die ilberraschenden Resultate seiner Forschungen im Anat. Anzeiger

unter dem Titel „The transient Ganglion Cells and their Nerveš in

Raja batis." [Beard. '9^.]

Wie es mir scheint, wurden die Angaben Bbard's, die so sehr

den bisherigen Auschauungen von der Morphologie des Nervensystems

widersprechen, niir mit grosser Reserv angenoinmen. Kolliker z. B.

['93. Pag. 173.] sagt ausdriicklich : „Was nim Beard betrifft, so meldet

derselbe von Lepidosteus- und Rajaembryonen so Eigenthiimliches,

dass ich mich nicht entschliessen kanu, niiher darau einzugeheu."

Von niemanden wurden nach Beard jene Zellen untersucht;

selbst Beard veroffentlichte meines Wissens derzeit noch keine defi-

nitiv Arbeit liber diese hochst interessanten Elemente des Central-

nervensystemes.

1) Icli liabe námlicli niir mit gewohnlichen Methoden (Farbungeii mit Picro-

carmin, Cochenilla, Hamatoxylin, Metliylenblaii nach der Conservation in Ac.

eliromic. Liq. Flemmingi, Sublimat, Ac. nitric.) beliandelte Objecte an Scbnittserien

untersucht ; bei weiteren Untersuchungen wird man sich der neueren neurolo-

gischen Methoden (Methylenblauinjectionen und Silberimpregnation nach Golgi)

bedienen mussen.

1*

y
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Ich bin im Stando die Rcsultato d Untcrsiicliungoii BeaiídV

imr zu bestíltigen,und zwar nach Untersucliungcn, die icli an YCisehicdcii

alten Embryonen von dem einer ganz anderen Familie der Selacliicr

aiigehorenden Pristiurus melanostomus maclite.

Soweit ich eiiíeiiiien konnte, l)ilden nicli dio kolossaleii Zolleii

des Ruckenmarkes und ihre motorisfhen Fortsiitze bei den Piistiurus-

embryonen auf folgende Weise:

In den jiingsten von mir untersiirliten Stadien der Entwickehiiig

[G—8 mm langj lassen sicli die d(n'salen Zellen des Markes von den

tibrigen durch ihre Griisse kaum unterschoiden [Taf. I., Fig. 1— o.];

nur in der caudalen Partie des Kíirpers ist ihr Zellkorper durch seine

Grosse anffallender.

Bei mit starken Systemen gemacliten Untersuchungen kann man

beobachten, dass der dorsalen Oberflachc^ des Markes von aussen

einige Zellen anliegen, die durch ihre Form den unigebenden Mesen-

chymzellen ganz almlich sind. Man kann deutlicli sehen, dass diese

Zellen mittelst einer nicht zu diinnen protoplasniatischen Bríickc

mit je einer Zelle in der dorsalen Partie des Markes in Verbindung

stehen. An der dem plasmatischen Verbindungsfaden oppositen Seitc der

ausseren Zelle sieht man in den meisten Fiillen deutlicli einen an-

deren (peripheren) plasmatischen Fortsatz, den man jedech weiter

zwischen das umgebende Mesencliymgewebe nur selten veríolgen kann

;

mauchmal endigt er an eine andere Zelle. [Taf. L, Fig. 1.]

Beard ['92. Pag. 194] beschreibt den Process, durch den ein

almliches Stadium bei Raja batis entsteht, folgender Massen: „Some

of the macro-ganglion cells proceed to wander out from the cord

and into the mesoderm. The direction they také is toward the dorsal

or neural portion of the muscle plates." Diese „Wanderung" der

Zellen entsteht wahrsclieinlich dadurch, dass sich eine der an der

dorsalen Oberfláche des Markes befindlichen Zellen (kilnftige kolossale

Zelle) theilt, wobei die eine der bei der Theilung resultirenden Zellen

aus dem Riickenmarke austritt, dabei aber mit der im Ptiickenmarke

zuriickgebliebenen mittelst jenerbeschriebenen Briicke verbunden bleibt.

In einem spateren Stadium der Entwickelung von Pristiurus

(von 12 mm Lange) sehen wir an einem Querschnitte durch das

Eúckenmark schon ein anderes Bild, das sich jedech leicht von -dem

bereits beschriebenen ableiten lásst. [Taf. L, Fig. 4.]

Statt jener von den tibrigen Zellen des Markes nur wenig in

ilirer Form und Grosse sich unterscheideuden Zellen, die in dem
friiheren Stadium mit gewissen ausserhalb des Markes liegenden Zellen
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in Verbindung standen, finden wir liier an derselben Stelle des

Markes, ganz an der Oberfláche desselben, nur von der Mem-

brána prima bedeckte kolossale Ganglienzellen [Taf. I. Fig. 4.,

5.], deren an der medianen Seite derselben liegender Kern etwa 3 bis

4mal so gross ist als der der iibrigen Zellen und fast constant mit

einem einzigen besonders grossen Kernkorperclien versehen ist. Das

Protoplasma dieser Zellen ist dunkel, etwas gliinzend, fein granulirt,

oft um den Kern in concentrischen dunkleren und lichteren Kingen

geschichtet, es entbehrt einer besonderen Hiille, die Umrisse jener

Zellen sind daher nicht gerade deutlich.

An einem Querschnitte des Markes findet man gewohnlich an

beiden Seiten der medianen Linie dorsal je eine solclie Zelle ; seltener

fand ich zwei neben einander an einer Seite des Markes, oder nur

eine einzige oft medián liegende Zelle [Fig. 6.]. Die den beiden

Seiten des Markes angehorenden Zellen stQSsen seiten in der medianen

Flache dicht an einander; [Fig. 5., Taf. I.], in der Regel sind zwischen

ihnen mehrere gewohnliclie kleinere Zellen gelagert. [Fig. 4.]

Ich finde diese riesigen Ganglienzellen íiberall, am háufigsten je-

dech in der caudalen Partie des Markes; bei Lepidosteus und Scyl-

lium sollen sie nach Beabd's Angabe ['89.] iiber die ganze Lange des

Markes (gleichmássig ?) vertheilt sein.

Der einzige an Querschnitten sichtbare Axencylinderfortsatz

dieser Zellen geht von ihnen in lateraler Richtung direct nach aussen,

nachdem er die Membrána prima des Markes durchgebrochen hat.

Man kann ihn als einen dicken glánzenden Nerven von deutlich fibril-

lárer Structur zwischen dem das Ríickenmark nmgebenden Mesenchym-

gewebe bis zu den Muskelplatten verfolgen, wo er an ihrem dorsalen

Rande oder nahé diesem endigt. Bei den áltesten der von mir unter-

suchten Embryonen endigt er ziemlich tief an den Myotomen. [Taf.

L Fig. 5.)

In seinem Verlaufe, den man an je zwei, hochstens drei nach

einander folgenden Schnitten einer Série gut verfolgen kann, setzt

sich an diesen kolossalen Nerv seitlich eine grosse Zelle, deren Kern

besonders gross und mit einem Nucleolus versehen ist. [Taf. I. Fig. 4.]

Die Deutung des eben Beschriebenen, das ich an den Fig. 4,

und 5. der Tafel I. darzustellen versuche, ist nach einem Vergieiche

mit der friiher beschriebenen Fig. 1—3. leicht : Die Verbindungsbriicke

zwischen der Riickenmarkzelle und einer iiusseren Nervenzelle und

der perifere Fortsatz dieser letzteren bilden, nachdem sie bedeutend

in die Lange gewachsen sind, den an den Fig. 4. und 5. dargestell-
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ten Nerv (Macro-nerve Bears). Die aussere Nervenzelle ist an den

Nerven, seitlich ihra anliegend, auch in dem betreffenden iilteren Sta-

dium der Entwicldung erhalten.

Jenen Typus der dorsalen riesigen Nerven, den Beaud ['92.] an

seinen Fig. 5 und 8 zeichnet, wo die aussere Nervenzelle bis dicht

an der Muskelplatte liegt und nach der Meinung dieses Forschers die

Bedeutung einer motorischen Terminalplatte hat ['92. Pag. 203], hábe

ich an meinen Praeparaten von Pristiurus selten und nur an jungen

Stadien der Entwicldung (an 8 mm langen Exemplaren) gefunden.

Was das Yerhiiltniss der áusseren Nervenzellen zu den Spinal-

ganglien betriít, so fand ich, dass sie sehr nahé dem oberen Rande

derselben liegen ; liber ihr gegenseitiges Yerhiiltniss kann ich jedoch

hier nichts bestimmtes sagen. Ich wáre geneigt sie als die oberston

Zellen der Spinalgangiien zu betrachten, die sich von diesen mehr

oder weniger entfernt haben ; Beaud ['92. Pag. 194] dagegen sagt vou

ihnen folgendes: „Their relationships to the spinal ganglia cannot be

discussed here: suffice it to say that no genetic connection seems

probable."

Die dorsalen Nerven^Yurzeln des Markes entspringen, wo sie an

einem Querschnitte gieichzeitig getroííen wurden, nicht weit von der

Ursprungsstelle der „macro-nerves," ventral von derselben.

Diese riesigen Ganglienzellen befinden sich, wie schon Beaud

davon berichtet, nur in dem embryonalen Pitickenmarke der Haifische.

Da ich lángere Embryonen als 1 dm nicht zur Untersuchung bekam^),

konnte ich ihren weiteren Entwicklungsgang nicht verfolgen; doch

kann ich sagen, dass ich im Piiickenmarke entwickelter Thiere von

Chimaera monstrosa, Torpédo marmorata und Alopias vulpes nichts

ihnen ahnliches fand.

Beard sagt in seiner in der „Royal Society" veroífentlichten

Mittheikmg [Pag. 117.) von dem Schicksal dieser Zellen folgendes :

„In fact, the series of changes undergone by these cells corresponds

exactly to that degeneration and death of nerve cells which the pa-

thologists term simple atrophy."

Wie aus den Untersuchungeu, deren Resultate ich hier wieder-

gebe, hervorgeht, besitzen die Selachier in der dorsalen Partie des

Markes kolossale Ganglienzellen [„Hinterzellen"] die man, da sie mit-

telst Nervenfasern mit den Muskelplatten verbunden sind, fíir dorsale

) Au einem 15 cm langem Embryo von Acanthias viilgans, dessen Maik
ich unlaugst, als diese Arbeit schon im Drucke war, untersuchte, ist mir diese

Zellen zu finden schon nicht mehr gelungen.
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moforiscJie Zellen halten kann. Die ventralen motorischen Zellen ent-

wickeln sicli cla viel spater als jene dorsalen Zellen.

11. Amphibia.

An dem Riickenmarke von mir untersuchter Anuren: Bufo sp,,

Raná sp., Bombinator igneus und Pelobates fuscus íinde ich iu der-

selben Gegend, wie bei den Selachiern, riesige Ganglienzellen áhnlicher

Form, deren Plasma wie jenes der Selachier dunkel und glanzend

und deren besonders grosse Kern mit einem einzigen Kernkorper-

chen verselien ist.

Der Korper der Zellen ist dicht mit Schwarzem Pigment ge-

fiiHt, so dass sie an einem Querschnitte z. B. selir auífallend erschei-

nen. Man muss sich wirklich wundern, dass sie bislier iiberselien

wurden. ^) [Fig. I. Fig. 11. Taf. 11. Fig. 1—15.]

Wie ich mich an etwa 3—5 mm langen Embryonen von Bufo

sp. iiberzeugen konnte, entstehen die riesigen Zellen, von denen ich

eben berichtete, nicht an der dorsalen Seite des Ruckenmarkes, wo

sie spater liegen, sondern etwas weiter unten, lateral; sie liegen von

ihrem Anfange an dicht unter der Membrána prima [Taf. I. Fig. 11.

Taf. II. Fig. 6.]

Der einzige sichtbare Nervenfortsatz dieser Zellen, die in die-

sem Stadium der Entwicklung noch dicht mit Dotterkorperchen ge-

fllt sind, tritt lateral aus dem Marke, und, soweit ich mich an dem

wegen des dichten Dotters ziemlich ungiinstigen Materiále iiberzeugen

konnte, unabhangig von den hinteren Wurzeln des Markes hinaus.

Mehrmals sah ich diesen peripheren Axencylinderfortsatz bis

nahé an die Myotome treten [Taf. I. Fig. 11.], in anderen Fállen

sah ich Fragmente von Fáden jenen Fortsatzen áhnlich an die

Zellen der Myotome sich ansetzen. Es ist, wie aus diesen Beob-

achtungen hervorgeht, fast sicher, dass jene Zellen der Embryonen

die Myotome versorgen.

Bei jungen etwa 10 mm langen Larven von Bufo und Raná

liegen die riesigen Hinterzellen schon dorsal im Marke. An einem

Querschnitte sehen wir, dass sie zu beiden Seiten der medianen Linie

dicht an einander liegen [Taf. II. Fig. 7.].

Manchmal finden wir (an etwas álteren Larven) an einem Quer-

schnitte nur eine einzige medián verschobene Riesenzelle, ofter da-

^} Die einzige mir bekannte Nachriciit von ihrem Vorkommen bei den

Anuren íinde ich bei Beakd ['89. Pag. 117.] „They (ganglion cells) may be found

in larvae of Raná and Triton."
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gegen sehen wir an demselben eine ganze Gruppe von kolossalen

Zellen beisammen (Taf. II. Fig. 8.], wobei manche von ihnen tiefer

im Marke zu liegen kommen,

Die kolossalen Zellen der Anuren sind iiber die ganze Lange

des Markes von der Fossa rhomboidea vorne angefangen in zwei

parallelen Reihen angeordnet, ja selbst in dem Film terminále fehlen

sie niclit. [Taf. II. Fig. 13. Pelobates]. In der caudalen Partie des

Markes, die entschieden einen embryonalen Charakter besitzt, liegen

sie in jungen Larven, wie an Lángsschnitten zu sehen ist, dicht an

einander, eine ununterbrochene Reihe bildend [Taf. II. Fig. 2.]. In

anderen Partien des Markes sind zwischen ihnen hie und da Liicken.

Taf. I. Fig. 12.]. Úberhaupt kann man bemerken, dass sie im vor-

deren Theile des Markes seltener sind.

Die eben beschriebenen Liingsschnitte Fig. 11. der Tafel I. und

Fig. 2. der Tafel II. gehoren einer etwa 8 mm langen Larv an, bei

alteren Larven liegen sie tiberall auch im caudalen Marke weiter

von einander, bei alten in der Metamorphose begriífenen Larven sieht

man sie nur hie und da ganz vereinzelt. Die colossalen Zellen ver-

mehren sich námlich nach ihrem Entstehen im embryonalen Marke

nicht, und bei dem Wachsthume des Markes kommen sie weiter von

einander zu stehen.

Bei den Embryonen liegen diese Zellen, wie gesagt wurde, etwas

seitlich im Marke [Taf. I. Fig. 11. Taf. II. Fig. G.]; bei den jungen

Larven hingegen liegen sie an der dorsalen Grenze der grauen Sub-

stanz, die hier noch direct von der Membrána prima bedeckt ist,

[Taf. II. Fig. 7., 8. Bufo]. Bei noch alteren Larven liegen die kolos-

salen Zellen in der seitdem entwickelten weissen Substanz, der grauen

Substanz nur anliegend. [Taf. II. Fig. 10., 11. Bombinator]. Bei alten

in der Metamorphose begriffenen Larven íinden wir sie ganz an der

dorsalen Oberfláche des Markes von der grauen Substanz weit ent-

fernt, beiderseits oder unter der sich bildenden Fissura longitudinalis

posterior. [Taf. II. Fig. 15.] In diesem Stadium beginnen sie zu de-

generiren ; man findet sie oft nur als gliinzende dunkle Klumpen von

abgestorbenem Plasma ausserhalb des Markes liegen [Taf. II. Fig. 9.

Bombinator.] Von ihrem Ende gilt also dasselbe, was Bkahd von dem
áhnlicher Zellen bei den Selachiern sagt.

Von den Eigenschaften der Zellen konnen wir folgendes sagén

:

Der Korper derselben ist dunkel, dicht mit feinen Pigmentkornclien

gefiillt. Ihr Kern ist gross, und liegt in dem Korper meist der me-

dianen Seite genahert, seine Umrisse sind scharf, die chromatische
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Substanz clesselben ist in einem einzigen aiiffallend grossen Kernkor-

perchen concentrirt. Sonst ist aucti an gefárbten Praeparateii der

Kern blasser als das ihn umgebende Plasma.

Die eigentliche Form der Zelleii kann man am besten bei den

jungen Larven, imd da besonders im caudalen Marke, wo sie am
lángsten erhalten bleibt, beobachten, und zwar wegen der liorizon-

talen Lage der Zellen niir an Langsschnitten.

Die kolossalen Zellen sind typisch spindelformig [Taf. II. Fig. 1.];

von oben gesehen ist ihr Umriss halbmondformig mit der gegen die

mediáne Linie gewendeten gewolbten Seite [Taf. 11. Fig. 3.].

Ihre Enden laufen in zwei Axencylinderfortsátze aiis. Man
konnte sie in ihrer urspriinglichen Form als bipolar bezeichnen

[Taf. 11. Fig. 3„ 4.]. Oft findet man an ihnen seitliclie plasmatische

Fortsatze, die mit dem Alter der Zellen an Anzahl und Bedeutung

zunehmen, so dass man an den multipolar gewordenen Zellen schliess-

licli die urspriinglichen nervosen Fortsatze kaum finden kann [Taf. II.

Fig. 5.]. Im ganzen konnen wir beobachten, dass diese Zellen, was

ihre Form (und auch die Lage) betrifft, in ihrem Alter sehr variabel

sind, welche Eigenschaft sie mit allen ausser Dienst tretenden Or-

ganen gemeinschaftlich haben.

Den einen von den Axencylinderfortsatzen kann man nicht weit

verfolgen; er verlauft wahrscheinlich im Marke longitudinal, doch

Iisst sich nicht immer bestimmen, wohin. Manchmal vermag man ihn

nach vorne, manchmal nach hinten zu verfolgen. Der andere Fort-

satz wendet sich schief nach aussen, und nach kiirzerem oder lange-

rem Verlaufe durch die weisse Substanz des Markes [Vergl. Taf. 11.

Fig, 8.] tritt er aus demselben. An einem Querschnitte kann man
seinen Verlauf nur sehr selten, und zwar nur dann sehen, wenn er

nicht scliief, sondern senkrecht auf die Langsachse des Markes ver-

lauft [Taf. 11. Fig. 8.*)] Ob er in der Regel mit den hinteren Wurzeln

gemeinschaftlich oder neben denselben aus dem Marke heraustritt,

konnte ich nicht bestimmen; bei den Embryonen [Taf. II. Fig. 6.]

ist sicher das erstere der Fall, und auch bei einer iilteren Larv von

Bombinator fand ich einmal den nervosen Fortsatz nahé an der me-

dianen Ebene selbstilndig aus dem Markte heraustreten [Taf. II. Fig.

10.] In anderen Fállen scheint es mir, dass jener Axencylinder-

*) Die bipolare resp. multipolare Form der kolossalen Zellen der Anuren der

si)richt niclit gegen ihre Homologie mit den „unipolaren" der Selachier. An ge-

eigneten (Lángs ?) Schnitten wird man vielleicbt den centralen Fortsatz dieser

letzteren finden.
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ortsatz Ulit den liintercn AVur/elii aiis deiri Marke lieraustritt uiid

mit ihnen zu den Spinalganglien sicli begibt. Nur mit Hilfe der

Golgi'sclien Silberimpraegnation ausgefiihrte Untersuchungen worden

diese Frage losen konnen.

liber den weiteren Verlauf der peripberen Fortsiitze der kolos-

salen Hinterzellen der Anurcnlarven konnto ich direkt nichts erinitteln.

Doch kann ich aus dom Befunde von kolossalen dicbt an den My-

otomen liegenden stark piguientirten Ganglienzellen, weiter aus deni

Befunde dicker Nerven(?)-Fasern in iihnliclier Lage, \vo bei den Sela-

cliiern die „macronerves" verlaufen, scbliessen, dass die kolossalen

Hinter-Zellen der Amphibien wie die liomologen Zellen der Selachier^)

auch nodi in dem Larvenleben mit den Myotomen sich verbinden,

also hochst wahrsclieinlicli motorisch sind.

Von den Urodelen hatte ich zur Disposition nur etwa 3 cm langc

Larven von Salamandra maculata und verschiedene Stadien der Ent-

wickelung von Triton taeniatus. Bei der ersteren Form konnte ich die

kolossalen Hinterzellen nicht finden, haufig dagegen fand ich sie bei

den Tritonen, bei denen sie iibrigens schon von Beard ['89.] und

BuRCKHARDT ['89.] gefundeu Avurden; und zwar konnte ich ihr Vor-

kommen sowohl bei Embryonen, wie auch in dem Marke von ent-

wickelten Thieren konstatiren.

BuRCKHARDT ['89. Pag. 145.] beschreibt diese Zellen folgender-

weise: „Abweichend von dem Verhalten bei Petromyzon, liegen diese

Zellen bei den Tritonen immer genau in der Medianebene der dor-

salen grauen Substanz und zwar so, dass ihre Langsachse zur Median-

ebene senkrecht steht. Gegen Farbstoffe verhalten sie sich wie die

anderen grossen Zellen ; der Kern liegt bisweilen dem spindelformigen

Leib seitlich an, sodass eine der Kanvieschen T-Zelle áhnliche Form
entsteht; meist liegen 2 solche Zellen hintereinander, w^obei sich dann

ihre Axencylinder in entgegengesetzter Richtung verlaufen." Der Axen-

cylinder „tritt in schwach gebogener Richtung lateral heraus, und

biegt nach einem Verlauf von doppelter Zellenlánge in das spáter zu

besprechende Lateralbiindel um ; ob er hier nach vorn oder hiuten

verlauft, kann ich nicht angeben; sicher aber ist, dass dieses Lateral-

biindel den einen Theil der sensiblen Wurzeln liefert, und demnach

Wíire also auch hier die Wahrscheinlichkeit, dass die Hinterzellen

mit den sensiblen Wurzeln in Verbindung stehen, gewiss nicht an-
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fechtbar. Interessant ist das Verlialten dieses Axencylinders am erwach-

senen Riickenmarke ; dort hat derselbe durch die Bildimg der Hinter-

horner eine zweimalige Biegimg erlialten."

BuRCKHARDT zeicliiiet diese „Hinterzelleu" an seiner Taf. VIL

4., 5. imd zwar von der Species Triton alpestris.

Nach meinen Untersuchungen an Embryonen von Triton taeniatus

sind in einem etwa 8 mm langen Stadium diese Zellen gut entwickelt

und liber die ganze Lange des Riickenmarkes verbreitet. An einem

Querschnitte durch dasselbe findet man aber selten mehr als nur

eine solche Zelle, die dann medián gelegen (verschoben) ist. [Taf, I.

Fig. 9., 10.]

Diese Zellen haben hier keinenfalls im Verhaltniss zu anderen

Zellen des Markes eine solche Grosse, wie wir bei den Anuren z. B.

sahen. Ihr Korpei ist dunkel gefárbt, das Plasma gekornt und enthalt

nur spárliches Pigment. Der Kern ist nicht besonders gross, Kern-

korperchen gibt es mehrere, und auch sonst nimmt der Kern den

Farbstoíf stark an. Er hat hier aus diesem Grunde einen etwas an-

deren Charakter als bei den iibrigen Cranioten.

Die Form der Zellen ist mehr oder weniger spindelformig oder

von einer davon abzuleitenden Form. Man sieht dieselbe am besten an

jenen haufig zu findenden Zellen, die rait ihrem langsten Durchmesser

der Lange des Markes nach quer gelegen sind [Fig. 9. Taf. L
líuRCKiiARDT '89. Taf. VIL Fig. 4.]

Der eine von den Axencylinderfortsátzen liisst sich nicht weiter

verfolgen, der andere geht liber oder zwischen den dorsalen Zellen

der grauen Substanz in die lateralen Striinge der weissen Substanz.

Hochst wahrscheinlich tritt er, wie auch Burckhardt meint, in

die dorsalen Wurzeln des Markes; man kann ihn wenigstens oft bis

nahé zu denselben verfolgen.

Im Anhange an die Amphibien kann ich daran erinnern, dass

auch die Dipiioer in ihrem Marke kolossale Hinterzellen besitzen imd

zwar wie die Tritonen auch im entwickelten Zustande.

An der Abbilduug des Riickenmarkes von Protopterus annectens,

die uns K(31Iiker ['93. Pag. 174. Fig. 428.] gibt, sehen wir diese

Zellen, die, wie er sagt, [Pag. 17G.] „einen spitzen Ausláufer in der

Richtung der sensiblen Wurzeln" aussenden. Sie waren librigens schon

Burckhardt bekannt ['92. Pag. 10.], der sie bereits direct „Freudsche

Hinterzellen" nennt.
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III. Ganoidei und Teleostei.

Bei den Gaiioideii fand die kolossalen Hinterzellen zuerst Beard

|'S9.] und zwar an Embryonen von Lepidosteus osseiis. Sic sollcri

liier niultipolar sein und findon sich „along tlie wliolc lenght of tlic

spinal cord." „They are tbc first cells in the embryo which develop

ganglionic cliaracter."

In der Histologie Kollikers ['93. Pag. 173.] wird angefíibrt?

dass KupppER áhnliche Zellen auch im enibryonalen Marke von Aci-

penser fand Diese zwei Angaben sind alles, was ich in der mir zu-

giinglichen Littatur iiber diese Zellen der Ganoiden findon konnto.

An den Embryonen der Teleostier fand zuerst 1884 Rohon die

riesigen Ganglienzellen [Hinterzellen], und zwar war es die Forelle,

womit er sich bei seinen Untersucliungen beschuftigte.

Rohon beschreibt seine Befunde in den Sitzungsberichten der kg.

bayerisdien Akademie der Wissenscliaften ['85. Pag. :)9.] auf folgende

Weisc : „Es handelt sich um die Beobachtung grosser Nervenzellen

von typischer Gestalt, welclie wiihrend der Entwickelung am aller-

ersten unter allen Nervenzellen zum Vorschein kommen, und zwar an

der dorsalen Seite des Riickenmarkcs" (gleich unter der neuroglialen

Hiille desselben). „Sehr auffallend ist die Gestalt dieser Nervenzellen,

wenn man den Ort ihres Vorkommens in Betraclit zieht; denn die

Gestalt ist dadurch die einer multipolaren Ganglienzelle."

Den Korper der Zellen beschreibt er als schwach granulirt, der

Kern ist der medianen Seite der Zelle genahert und mít einem deut-

lichen Kernkorperchen versehen.

Die Hinterzellen, die Rohoís^, sie mit denen der Cyclostomen

homologisierend, „Reissnersche Zellen" nennt, sollen „Beziehungen zu

den dorsalen Wurzeln derselben und der entgegengesetzten Seite" haben.

RoHON meint in einigen Zellen des entwickelten Riickenmarkes

von Salmo in der grauen Substanz der hinteren Horner jene Zellen

der Embryonen wiederzuerkennen.

Von dem Vorkommen riesiger Zellen in der dorsalen Partie

des embryonaleu Markes berichtet noch Beard ['89.], nach welchem

sie bei Salmo, Labrax, Esox und Rhodeus vorkommen sollen; His

['89. Taf, III. Fig. 31.] zeichnet sie an einer Abbildung des embryonalen

Markes von einer Forelle ; auch Retzius bildet eine „kolossale Zelle

zweifelhafter Nátur", wie er sie nennt, an einer seiner Abbildungen

im V. Band der „Biologischen Untersuchungen" ['93. Taf. XIV.

Fig. 4. Salmo salar.]. Eine neue Abbildung des embryonalen Forellen-
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nmrkes mit clen Hinterzellen gibt uns endlich iiocli Prenant in seiuer

Embryologie ['96. Pag. 436. Fig. 191.].

BelaHaller, der uns ueuestens nach seinen Uutersuclmngen mit-

der Golgi-sclien Methode eine Darstellimg des histologischen Baiies des

Teleostierrtickenmarkes gibt ['95.], wiederholt in seiner ausfúhrlichen

Arbeit die Angaben Rohons von jenen embryonalen Zellen und fiigt

liinzu: „Diese Zellen haben ausscliliesslich nur fiir das Leben der

Larv eine Bedeutung ; denn bei den entwickelteu Thieren kommen sie

ganz bestimmt nicht vor." ['95. Pag. 64^.]

Icli selbst hábe diese kolossalen Ganglienzellen des embryonalen

Riickenmarkes der Teleostier bei Rhodeus amarus und Perca tiuvia-

tilis gefunden.

Nach meinen Untersuchungen an diesen Arten kunu ich das, was

RoHON an der Forelle gefunden, im ganzen bestatigen.

Die kolossalen Hinterzellen der Teleostierembryonen haben ein

ahnliches Aussehen, wie z. B. die der Amphibien; sie sind nicht be-

sonders gross, ihr Plasma ist dunkel, etwas gianzend, den Axencylinder-

fortsatz jedoch konnte ich trotz aller Bemtihungen nicht aus dem

Ríickenmarke nach aussen verfolgen.

Die Form dieser Zellen ist multipolar; sehr schwer kanu man

von den iibrigen (plasmatischen ?) Fortsatzen, die Axencylinderfort-

satze unterscheiden. Die typische „bipolare" Form der kolossalen

Zellen, die diese bei den Amphibienlarven und, wie wir sehen werden,

auch bei den Cyclostomen haben, ist hier durch die zahlreichen

plasmatischen Fortsátze meist ganz verwischt.

Sie liegen in zwei Reihen dorsal an dem Ríickenmarke, seiner

ganzen Lange nach, nur in dem terminalen Film fehlen sie. Sein-

oft findet man an einem Querschnitte nur eine solche Zelle, die dann

meist in die mediáne Linie geriickt ist. Gewohnlich liegen sie in

solchen Fállen mit ihrem grossten Durchmesser quer auf die Lángs-

richtung des Markes. (Vergl. Roiigíí ['85.] Taf. I. Fig. 1. Taf. IL

Fig. 4.)

Was das spátere Schicksal dieser Zellen betrifft, so bin ich

íiberzeugt, dass sie, wie die der Selachier und der anuren Amphibien,

am Ende des larvalen Lebens degeneriren. An etwa 3 cm langen

Exemplaren von Perca konnte ich sie schon nicht mehr finden. Auch

Bela Haller ['95.], findet wie schon gesagt wurde, ihnen íihnliche in

dem entwickeltem Marke der Teleostier nicht.

r
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Nur in seli seltenen Fállen kann man diesen riesigen Hiriter-

zelleu homologe Gebilde auch bei entwickelteii Teleostiern linden.

Das ist wahrsclieinlicli der Fall bei Lophius piscatorius.

Bei diesem Teleostier íiudet sich niimlich an der vorderisten

Partie des Eúckeiiniarkes, unweit des hinteren Endes der Fossa rliom-

boidea, eiue Gruppe von Ganglienzellen, die wirklich kolossale Di-

mensionen haben, so dass sie unter die grossten bekaiinten Elemente

des Nervensystems der Thiere zu rechnen sind.

Diese Zellen, die schon Ussoav p83.] an seinen Tafeln: PÍ.

XXIX. Fig 26. (Ein Querschnitt) PÍ. XXVIII. Fig. 25. (Ein Lilngs-

schnitt) — zeichnet, wiirden von Gustav Fritsch ['84., '86.] ziierst

ausfiihilicher beschrieben ^). Sie besitzen wie ich mich an eigenen

Praeparaten iiberzeugen konnte, ein dunkles, fein granulirtes Plasma,

einen grossen Kern niit eineni einzigen grossen Kernkorperchen, und

liegen von Blutgefássen umgebeu im lockeren Biudegewebe an der

dorsalen Oberflaclie des Markes. Ihren einzigen (?) Axencylinderfortsatz

senden sie in das Piiickenmark liinein, wo er nach vorne verlauft, und,

wie Fritsch [84.] gefunden hat, mit drei dorsalen Wurzeln des Vagus

und Trigeminus nach aussen tritt.

Fritsch meint ['84.), dass diese Nervenzellen sensitiver Nátur

sind und dass ihre Fortsátze wahrscheinlich den bekannten an dem

Kopfe des Fisches sich befindenden xVngelapparat versorgen. Ich bin

der Meinung, dass uns erst die Entwickelungsgeschichte von der ur-

spriinglichen Funktion jener Zellen und von der Homologie mit den

kolossalen Hinterzellen der iibrigen uiederen Wirbelthiere belehren

wird. Es ist hochst wahrscheinlich, dass sie die Bedeutung motorischer

Zellen haben. *^)

Ussow zeichnet auch von Trigla corax aus dem Rtickenmarke

entwickelter Thiere kolossale Zellen, die er mit den „Cellules

géantes" des Lophius homologisiert. ['83. PÍ. XXVII. Fig. 16., XXVIII.

Fig. 20., 21.] Die Richtigkeit einer solchen Homologisierung scheint

mir aber, nach seinen Abbildungen zu schliessen, nicht bewiesen

zu sein.

=) Von dem feineren histologischeu Baue dieser Zellen schreibt auch Roiidi-;

[';2. Pag. 423—±i2.]

^) Bbahd [93. b. Pag. 290.] sagt davon: „. . , It may be added tliat rom
as yct incomplete observations on embryo and adult Lbphius piscatorius. I con-

clude the giant cells described by G. Fritsch to be a persistent larval apparatus

i. e. one carried over into the service of the adult. It would appear to be at any

rate partially, if not completely Homologous -with that of Elasmobranchii. Natu-

rally I doubt the sensory function which Fritsch would ascribe to it.-"
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Bei clem plectognathen Teleostier : Oithagoriscus mola sah zu-

erst Ussow ['83.] an entwickelten Exemplaren riesige Ganglienzellen

iii der dorsalen Partie des Markes. Die neueste Besclireibung dieser

Hinterzellen, die bei diesem Fisclie niir in der vorderen Partie des

Markes liegen sollen, verdanken wir Taglia>^i, ['94. Pag. 8., 9.] Der-

selbe Forscher gibt uns in seiner letzten Arbeit ['95.] eine Úbersicht.

iiber das, was bis Iieute von den „Hinterzellen" des Lopliius und

Ortliagoriscus bekannt ist, Mit den sog. Lobi accessorii des Markes

einiger Teleostier liaben diese Zellen kamn etwas gemeinscliaftlich.

Es ist nioglicli, dass audi anderswo als bei Lopliius und Ortlia-

goriscus in der dorsalen Partie des Markes kolossale (motorisclie?)

mit denen der Selachier und Amphibien homologe Zellen gefunden

werden; waliisclieiiilicli gehoren aucli manche der die elektrischen

(Jrgane einiger Teleostier versorgenden Zellen in die Kategorie der

dorsalen motorisclien Zellen,

IV. Cyciosíomi.

In dem Ruckenniarke von Petromyzon finden sich beiderseits in

der dorsalen Partie der grauen Substanz unweit von der medianen

Ebene riesige Ganglienzellen, die in der vergleichenden Neurologie

unter dem Namen „REissNEiscHE" oder „rREUD'scHE" Zellen oder

„Hinterzellen" (Freud) sclion seit lángerer Zeit bekannt sind.

Die meisten Forscher [Rohoís^, Kolliker, Prenant] homologi-

sieren sie mit den „transient Ganglion cells" der Gnathostomen ; nur

Beard ['89] ist einer anderen Meinung in dieser Sache, indem er

sagt, dass die Petromyzonten in ihrem larvalen Leben wirkliche,

mit diesen „Reissner'schen" Zellen in keinem Verháltuisse stehende

und spater schwiudende „transient Ganglion cells" besitzen: „Only

witli difficulty can they be demonstrated in young Petromyzon embryo

on account of the great yolk íilling the cells, bat they are certainly

present in this form. At present I do not possess sufficient materiál

to follow their fate in Petromyzon, bat doubtless it is the samé as

in the three groups represented by Scylliura, Salmo and Lepidosteus."

Die sogenannten „Reissner'schen Hinterzellen" der Petromyzonten

wurden zuerst von Owsjannikow ['54] und Stilling ['59. Taf. XXVIII.

Fig. 37.] gefunden ; ausfiihrlicher beschrieb sie Reissner ['60. Pag. 554.]

unter dem Namen „mittlere grosse Nervenzellen". Dieser Forscher

bezeichnet ihre Form sclion als bipolar; ihre beiden Fortsatze gehen

nach seiiien Befunden in entgegengesetzten Richtungen von dem Zeli-
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korper aus ['60. Taf. XIV. Fig. 9.]. Diese Fortsittze „weichen von

der longitudinalen Richtung meist etwas ab, indem sic schrág nach

obeii veiiaufen". Bisweilen kommt noch ein dritter Fortsatz vor, der

direct nach aiissen verlauft" (tripolare Zellen),

KuTscHiN beschreibt in einer russisch geschriebenen Abhandlung

['63.], deren von Ovvsjannikow verfasster Abstract ['64.] in den Biillet.

de rAcademie de St.-Petersbourg erschien, an den „grossen Nerven-

zellen der centralen Gruppe" Axencylinderfortsatze, die zu den hin-

teren Wurzeln derselben Seite liinhaufen; íibrigens stimmt er, was die

dorsalen Zellen betriíft, mit Reissner iiberein.

Im Jahre 1877 bewies Siegmund Fredd zum erstenniale niit

Sicherheit, dass einer der Fortsatze jener riesigen Zellen [des Ammo-
coetes von Petromyzon Planeri] mit den dorsalen Wurzeln aus deru

Riickenmarke heraustrete. ['77. Pag. 16. Fig. 1, 2.].

Ahlborn halt in seiner Monographie ['83. Pag. 242.] die von

Freud beschriebenen Zellen mit den „niittleren dorsalen Zellen" Reiss-

ner's íúr nicht homolog; sie sollen nach ihm mit den lateral lie-

genden „kleineren Nervenzellen", von denen nach einem P)efunde

Reissner's auch Fortsatze zu den hinteren Wurzeln gesendet werden,

[Reissner '60. Taf. XV. Fig. 6. e)] homolog sein. Diese irrthiimliche

Ansicht Ahlborns wurde von Ro^o^' ['85. Pag. 50.] bekámpft.

Eine der neuesten Abbildungen des Markes von Petromyzon,

die sich in der Histologie Kollikeh^s ['93. Fig. 423.] befindet, zeigt

auch den Verlauf des einen Axencylinderfortsatzes der Hinterzellen

direct nach oben in die Gegend, wo die dorsalen Wurzeln zu entstehen

pflegen.

leh hatte die Gelegenheit die Entwickelung des Ríickenmarkes

an verschieden alten Embryonen von Petromyzon Plnneri und fluvia-

tilis, an kleineren some grosseren Annnocoeten von Petromyzon Pla-

neri, und endlich an entwickelten Thieren beider bei uns vorkom-

menden Arten der Gattung Petromyzon zu verfolgen.

An ganz jungen etwa 3 bis 4 mm langen Stadien der Entwi-

ckelung sind die Hinterzellen schon vorhanden. Sie lassen sich durch

ihre Grosse, ihr etwas dunkleres, noch mit zahlreichen Dotterkor-

perclien gefiilltes Plasma, durch einen grossen lichten ein Kernkor-

perchen enthaltenden Kern von den íibrigen Zellen des embryonalen

Markes gut unterscheiden. [Taf. I. Fig. 7.]

Diese Zellen liegen im Riickenmarke nicht medián an der dor-

salen Seite des Markes, wie wir bei den Selachiern fanden, sondern

áhnlich, wie bei den Embryonen von Bufo, etwas seitlich; die dor-
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sale Seite des Markes wird da von gewohnliclien Zellen einge-

nommen.

Von den Fortsátzen der Hinterzellen konnte ich an diesen

Embryonen an meinen Querschnittserien niir einen, der lateralwarts

aus dem Rúckenmarke heraustritt, selien. [Fig. 7. Taf. I.] Sein Ver-

haltniss zu den hinteren Wnrzeln liess sich an meinen Praeparaten

nicht bestimmen. Es sclieint mir, dass diese Fortsátze in der grossten

Nahé derselben aus dem Rúckenmarke heraustreten, sonst aber ganz

selbststandig sind.

Eine Verbindung der Hinterzellen der Cyclostomen mit den

Myotomen, deren Existenz sich nach einem Vergleiche mit homolo-

gischen Zellen der Selachier und Amphibien erwarten liesse, konnten

wir zwar an unseren Quer- und Horizontalschnitten direct nicht

beobachten, das Vorhandensein einer solchen ist aber nach dem Vor-

handensein dicker Nervenfasern in der Náhe der Myotome hochst

wahrscheinlich.

An etwa 6 mm langen Embryonen (Petromyzon fluviatilis L.)

liegen die Hinterzellen tiefer im Marke. [Taf. L, Fig. 8.] Friiher

waren sie nur von der neuroglialen Membrána prima bedeckt, jetzt

sind sie von aussen durch die Nervenfasern der in diesem Stadium

schon gut entwickelten weissen Substanz des Markes, von oben noch von

einigen gewohnlichen Nervenzellen bedeckt; nur seltener kommen sie

an die dorsale Oberfláche der grauen Substanz.

Die Form und die Fortsatze dieser Zellen an Querschnitten zu

studieren ist sehr schwierig; nur hie und da findet man einen von

diesen letzteren, der sich lateralwarts wendet. [Vergi. Fig. 8. Taf, L]

Die eigentliche Gestalt der Zellen und ihre Fortsatze kann man nur

an horizontalen Langsschnitten verfolgen. [Taf. HL Fig. 1—3.]

Von der Form dieser Zellen konnen wir nur dasselbe sagen,

was wir dartiber bei ahnlichen Zellen der Amphibien angefiihrt haben

;

sie ist, von oben gesehen, meist halbmondformig, wobei der Kern an

der gewolbten, der medianen Linie immer zugewendeten Seite liegt.

[Taf. III. Fig. 1., 3.] Das Plasma ist dunkel, glanzend, der grosse

Kern ist blass, seine chromatische Substanz ist in einem einzigen

Nucleolus concentriert.

Die Hinterzellen der Embryonen sind mit zwei an entgegenge-

setzten Seiten des Korpers entspringenden Axencylinderfortsatzen ver-

sehen; ausserdem kann man an manchen von ihnen diinnere plas-

matische Fortsatze beobachten.

Mathematisch-naturwisseiischaftliche Classe. 1895. 9
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Manchmal laiifen die Axencylindefortsíitze in longitudinaler

Eichtimg nacli vorne und nacli liinteii ; selu- oft sielit iiuiii abcr, dass

nur der eine von ihnen longitudinal [nach hinten?] verlauft, der an-

dere dagegen scliief oder schrag zur Richtiing des Markes na cli

aussen in die weisse Substanz desselbeii sicli wendet. [Taf. III. Fig. L]

Weiter konnte ich ihn in diesen Stadien niclit beobacliten, doch koninit

er nach deni, was wir an den 4 mm langen Embryonen sahen, sicher

in der oberen Partie des Markes aus diesem heraus.

Aus der zu der Langsachse gewuhnhch schiefen Lage des áusseren

Fortsatzes erkliirt es sich, wariuu man seinen Verlauf an Querschnitten

nur so selten verfolgen kann.

Bei ganz jungen, etwa 20 mm langen Annuocoeten von Petro-

niyzon Planeri finde ich bei Querschnitten des Riickenmarkes die

Hinterzellen an der dorsalen Seite, in einer Gruppe liegen. Manche da-

von liegen ganz oben dorsal, bis nahé der an die Oberíiache des Markes

reichenden grauen Substanz [Taf. III. Fig. 10.], andere liegen tiefer

in der grauen Substanz, dicht au der medianen Linie [Taf. III. Fig. 7., 9.]

oder seitlich von derselben [Taf. III. Fig. 8., 9.]. Manchraal finde ich

an einem Querschnitte bis drei Hinterzellen seitlich von der medi-

anen Linie unter einander liegend beisammen.

" Von manchen derselben kann ich ihre peripheren Axencylinder-

Fortsátze durch die weisse Substanz bis nahé an die Oberfláche des

Markes [Fig. 9.], bei den ganz oben im Marke unter der Membrána

prima liegenden sogar nach aussen verfolgen.

Die an Taf. III., Fig. 7.—9. gezeichneten Querschnitte des

Markes, auf die sich hauptsáchlich die Beschreibung in vorangehen-

den Zeilen bezieht, stammen nahé von dem caudalen Ende, wo das

Riickenmark drehrund ist und im ganzen einen embryonalen Charakter

besitzt. Weiter nach vorne liegen die Hinterzellen in dem da schon

abgeplatteten Riickenmarke nicht nur unter einander, sondern oft

auch neben einander."^)

Die Hinterzellen sind in dem flachen Marke des Ammocoetes

úberhaupt seltener, und liegen da nicht so dicht an einander, wie in

dem caudalen Marke; es ist das wahrscheinlich durch schnelleres

Wachsthum des ersteren zu erklaren.

'') Zwei an einer Seite des Markes neben einander liegende Hinterzellen

zeichnet z. B. Freud [77, Taf. Fig. 2. rechts]. Auch bei den Aniphibien finden

sich, -wie gesagt wurde, manchmal zwei an einer Seite des Markes neben

einander liegende derartige Zeilen, [Vergl. 95. Taf. 11. Fig. 11.; Bombinator.]
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Sie liegen in clem abgeplatteten Marke grosserer Ammocoeten

(wie auch der entwickelten Thiere) ganz oben in der grauen Sub-

stanz, nur selten íindet man solclie, deren Korper ganz in die weisse

Substanz ausgetreten sind. Eine solche abnormale Zelle, deren

Axencylinder direct (also nicht mit den hinteren Wurzeln, wie das

Freud zeichnet) aus dem Marke tritt, zeichne ich an Taf. IIL,

Fig. 11.

Die Form und die Fortsiitze der Hinterzellen der Ammocoeten

kann man an horizontál gefiihrten Lángssclmitten studieren. An Fig.

4.— 6. zeichne ich solche, an denen man sehen kann, dass der Korper

jener Zellen jene Form, die er in der embryonalen Zeit hate, noch

behalten hat. In der Regel ist er, von oben gesehen, halbmondformig

oder von einer von dieser abzuleitenden Form, seine Ende laufen in

zwei Axencylinderfortsatze aus. Manchmal -sieht man an ihm seitlich

feinere plasmatische Fortsiitze [Taf. III. Fig. 5., 6.].

Von den Axencylinderfortsatzen gilt dasselbe, was dariiber

bei 6 mm langen Embryonen gesagt wurde. Den peripheren von

ihnen konnte ich manchmal im Marke bis an den Rand des

Schnittes in die Gegend, wo die hinteren Wurzeln zu entspringen

pflegen, verfolgen. Ich zeichne einen solchen Fall an meiner Fig. 5.,

Taf. III. Man kann an derselben Abbildung noch eine seitliche Ab-

zweigung des betreffenden peripheren Fortsatzes sehen, die im Marke

in longitudinaler Richtuug verlauft. Weil ich diese Abzweigung nur

einmal, an einem mit Chromsaure gehárteten Praeparate, sah, muss

man abwarten, ob mit Hilfe anderer Methoden seine Existenz besta-

tigt werden wird.

Wie von Fkeud (77.) gezeigt wurde, treten bei den Ammocoeten

die Fortsátze der Hinterzellen in die hinteren Wurzeln des Markes.

Ich konnte zwar mehrmals die betreffenden Fortsátze bis an die Peri-

pherie des Markes verfolgen [Taf. III. Fig. 5.] und in anderen

Fallen sie aus demselben austreten sehen [Fig. 11.], solche Bilder wie

Freud sie zeichnet, hábe ich aber uich gesehen. Doch bin ich von

der Angabe Freud's iiberzeugt. Die Fasern der hinteren Wurzeln

bilden bei den Ammocoeten wie ich mich davon iiberzeugen konnte

und wie auch Freud zeichnet, keinen streng geordneten Bíindel ; warum

konnten nicht jene Fortsátze, die ich selbstándig austreten sah, spáter

mit den hinteren Wurzeln eine kleinere oder grossere Strecke ver-

laufen ?

In entwickelten Thieren von Petromyzon Planeri und fluviatilis

liegen die PtRissNER'scHEN Hinterzellen in dem noch stárker abgeplat-
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teten Kiickenmarke auf Quersclinitten in einer Hiilfte des Marlces nicht

niehr imter einander, wie es ofter bei den Amniocoeten der Fall war,

sondern immer neben einander. Man sieht deshalb an einem horizon-

talen Langsschnitte durch das Mark beiderseits von der medianen

Linie zwei nicht besonders regelmassige Reihen zieralich weit von

einander liegender Hinterzellen.

Was die Form der REissNEisclien Hinterzellen der entwickelten

Thiere betrifft, so íinden wir alle Úbergiinge, von jener ausgehend,

wie wir sie bei den Ammocoeten fanden [Taf. III. Fig. 12.] bis zu

der an Fig. 14. dargestellten birnformigen Form, wo der eine ner-

vose Fortsatz bedeutend dicker als der andere ist. Die spindelfor-

mige Form dieser Zellen [Fig. 13.] ist hier die gewiihnlichste. Ausser

den zwei an entgegengesetzten Seiten des Korpers entspringenden

Axencylinderfortsíitzen sind hier háufig die plasmatischen Fortsatze

noch erhalten, lassen sich aber an nnseren mit gewohnlichen Fárbe-

mitteln gefarbten Praeparaten nicht weiter verfolgen. Die an der

Fig. 15., Taf. III. dargestellte Zelle besitzt einen einzigen solchen

plasmatischen (?) Fortsatz, der medián gewendet ist ; es ist dies wahr-

scheinlich eine „tripolare Zelle", von deren Existenz aiich beiREissNKu

['60] die Rede ist.^) Sonst verhalten sich die Zellen der entwickelten

Thiere wie die der Ammocoete; nur das Vorkommen von spiirlichen

feinen Pigmentkornchen ist ihnen eigen.

Der perifere Axencylinderfortsatz der Petromyzonten verlauft an-

fangs longitudinal im Marke und erst spater wendet er sich nach

aussen. Seinen Verlauf bis an die Periferie des Markes, wie ihu

KoLLiKEii ['93. Pag. 160. Fig. 423.] an einem Querschnitte zeichnet,

hábe ich an entwickelten Thieren weder auf Quer- noch auf Lángs-

schnitten verfolgen konneh. Besonders auf Querschnitten mnss man
ihn sehr sehr seiten zu sehen bekommen und dann nur an solchen

Zellen, die direkt unter der Ursprungsstelle der hinteren Wurzel

liegen; denn dass die periferen Axencylinderfortsátze auch in den

entwickelten Thieren mit den hinteren Wurzeln das Riickenmark ver-

lassen, kann keinem Zweifel unterliegen.

Welche physiologische Bedeutung die Hinterzellen der Petromy-

zonten haben, kann man nicht mit Sicherheit angeben. Nach der

iiber allen Zweifel erhabenen Homologie mit den ahnlichen Zellen dfir

*) Keissner meinte, dass der dritte Fortsatz der nach ihm benannten

Zellen zu der Peripherie sich wendet; er wurde wahrscheinlich durch eine solche

Form der Zellen, wie wir sie an Fig. 1.5., Taf. III. zeichnen, getauscht.
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Amphibien und Selachier konnte man meinen, sie seien aucli moto-

riscli; flir diese Meinung wúrden die Befunde an den ganz jungen

Embryonen, von denen wir pag. 17. eine Beraerkung machten, stimmen.

Auch die Existenz kolossaler dicht an den Myotomen anliegenden

Ganglienzellen, die ich an entwickelten Thieren, in etwa gleichem

Niveau mit der dorsalen Gránze des Markes. von den Spinalganglien

entfernt, liegen sah, erinnert an die Verhaltnisse bei den Selachiern.

Dass die Fortsatze der Hinterzellen in álteren Thieren mit den

sensitiven Fasern der liinteren Wurzeln gemeinschaftlicli den Riick-

gratskanal verlassen (Freud), kann jener Auffassung nicht hinder-

lich sein.

Das was Kupffeb in seiner Abhandlung tiber den Ammocoetes

['94] auf der Fig. 3. [Pag. 70.] zeiclmet und fiir eine „Rolionsche

Zelle" liált, hat kaum etwas mit den Hinterzellen anderer Thiere ge-

meinschaftlich, eher jedoch ist es mit den Zellen der sensitiven lar-

valen Nerven der Selachier, wie solche Beard [92.] Pag. 195. Fig. 2.

zeichnet zu vergieichen. Die Fortsatze dieeer Zellen setzen sich nicht

an die Myotome sondern verlaufen, wie die betreffende Abbildung

zeigt, zwischen diesen und der Haiit nach unten.

V. Amphíoxus.

Von den meisten Autoren, die sich mit der Untersuchung der

„REissNER'schen Zellen" der Cyclostomen und der „transient ganglion

cells" der niederen Gnathostomen bescháftigten, wurden die bekann-

ten Yon Stieda ['73.], Rohde ['90.] und Retzius ['91.] beschriebenen

„Kolossalen Zellen" des Amphioxus mit jenen friiher genannteu Zellen

fiir homolog gehalten.

Diese Meinung vertrat seinerzeit schon Rohon ['85. Pag, 46.],

der „der topographischen Lage und der Gestalt nach" glaubt

„diese Zellen des Amphioxus mit denen der (embryonalen) Forelle als

homologe Gebilde betrachten zu konuen." Gegen diese Homologisie-

rung sprach sich wie schon gesagt wurde, nur Beard ['89.], aus, ohne

jedoch seine Griinde naher anzugeben.

Ich biu úberzeugt, dass die „kolossalen Ganglienzellen" des

Amphioxus mit den riesigen Hinterzellen der Cranioten nichts an-

deres als ihre Grosse, gemeinschaftlich haben, wiewohl auch da be-

merkt werden muss, dass die Zellen der Cranioten nie solche Dimen-

sionen erreichen, wie die wirklich „kolossalen" Zellen des genann-

ten Thieres.
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Nach clen neuesten Untersuchungen von Rohdk |'í)0.], Ketzius

['91.], KoLLTKER ['93. Fig. 421.], und wie icli niich davon solbst uber-

zeugen koniite, liegen die betreifenden Zcilen des Ampbioxus immer

medián im Kiiekenmarke, nur vereinzelt und sehr weit von einander

entfernt. Sie sind multipolar und ihr Axencylindeifortsatz geht von

ihrem Korper lateral ab, wendet sich dann bogenformig nach unten,

bis er unten in die mediáne Gegend kommt, und verlauft endlich

entweder ventral oder an der entgegengesetzten Seite in longitudinaler

Richtung nach vorne [Roiide '90. Taf. XV. Fig. 13., 14., 16., 17.;

KLLiKER '93. Fig. 422.]. Einen von ihren kleineren Fortsiitzen ver-

folgte KoLLiKER bis zu den hinteren Wurzeln,

Gangiienzellen, die solche Eigenschaften wie die eben beschrie-

benen besitzen; fehlen den Cranioten iiberhaupt, sie sind nur dem

Amphioxus, der sie wahrscheinlich von seinen eveitebraten Vorfahren

vererbt hat, eigen.

leh finde die den „Hinterzellen" der Cranioten homologen Gebilde

bei dem Amphioxus ganz anderswo; es sind das hochst wahrschoMn-

lich die bipolaren „mittelgrossen Gangiienzellen," die Rohde ['90.] an

seiner Taf. XV. Fig. 25. a. zeichnet ^) und von denen er angibt, dass

sie sich „namentlich hauig in halber Hohe des Centralkanals zu

beiden Seiten desselben in einer Langsreihe hinter einander liegend"

befinden.

Diese Gangiienzellen, die zwar nur „mittelgross" sind, haben

sonst alle Eigenschaften der kolossalen Zellen der Cranioten. Ihre

Gestalt ist, wie die der von Ammocoetes, halbmondformig ; sie

laufen in zwei Axencylinderfortsatze aus, neben welchen sie noch

einige plasmatische besitzen. Ih]- Korper ist, wie der der Cranioten,

dunkel und glánzend.

Fiir uns hat die grosste Wichtigkeit die Thatsache; dass, wie

von Retzius auf mit Methylenblau behandelten Objecten gefunden

wurde, ['91. Taf. XIV., Fig. 1.] der eine von den Axencylinderfort-

sátzen dieser Zellen im Marke in longitudinaler Richtung verlauft,

der andere nach einem schiefen Verlauf nach aussen zu mit den hin-

teren („sensitiven") Wurzeln das Ríickenmark verlásst. Noch inner-

halb des Markes trennt sich von diesem Fortsatze seitlich eine Ner-

venfaser ab, welche dann weiter longitudinal verlauft. Retzius defi-

nirt selbst jene Gangiienzellen als: „bipolare Gangiienzellen, deren

^) Verglciche aucli Naxsexs ['Sfi.] Fig. 90, 92. Taf. IX.
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Stammfortsátze longitudinal verlaufen uiid nach clichotomischer (T. for-

miger) Theilung einen Ast in die sensiblen Wurzeln hineinsenden."

Die „Hinterzellen" der Cyclostomen verhalten sich ganz, wie

diese Zellen des Ampliioxus; sogar auch jene Theilung des einen

von den Fortsatzen dieser Zellen scheint bei ihnen zu existiren

[Taf. III. Fig. 5.]. Die Áhnlichkeit ist eine so auffallende, dass man
dieselben direct als Hinterzellen des Ampliioxus bezeichnen darf.

Die in dieser Abhandlung beschriebenen „kolossalen" Ganglien-

zellen des Riickenmarkes niederer Wirbelthiere haben wir nach dem
Beispiele Freud's ['77.] nnd Burckhardt's ['89.] mit dem Namen
„Hinterzellen" bezeichnet. Der von Rohon ['84.] und anderen ange-

wendete Name „RErssNER'sche Zellen" scheint uns nicht giiicklich ge-

wáhlt zu sein, Reissner hat doch diese Zellen nicht entdeckt, es wáre

da schon die Bezeichnung „FREUD'sche Zellen" mehr am Platze, da

dieser Forscher auf die iiberaus wichtige Beziehung dieser Zellen zu

den hinteren Wurzeln zuerst gezeigt hatte. Von Kolliker ['93.] wurde

auch der Name „Rohon'sche Zellen" vorgeschlagen. Der Name Beard's

['92.] „Transient ganglion cells" konnte nach unseren jetzigen Kennt-

nissen nur fiir die Zellen einiger Gruppen der Gnathostomen ange-

wendet werden, da dieselben Zellen anderswo bleibender Nátur sind.

leh werde jetzt hier noch ein Resumé unserer Kenntnisse von

den „Hinterzellen" des Riickenmarkes der Wirbelthiere folgen lassen:

1. Die „Hinterzellen" finden sich beim Amphioxus und Petro-

myzon wáhrend ihres ganzen Lebens. Von den Gnathostomen besitzen

sie nur Protopterus (Burckhardt, Kolliker), Triton (Burckhardt !)

und einige Teleostier z. B. Lophius piscatorius und Orthagoriscus zeit-

lebens, bei den brigen, darunter den Selachiern, Ganoiden und Anu-

ren existieren sie nur im larvalen Leben, spáter degeneriren sie.

2. Die „Hinterzellen" sind iiber die ganze Lange des Riickenmarkes

vertheilt ; doch allgemein genommen liegen sie in dem caudalen Marke

dichter an einander; bei Lophius finden sie sich im entwickelten Zu-

stande nur in einer einzigen Gruppe auf der Oberflache der vorder-

sten Partie des Riickenmarkes.

3. Was die Lage dieser Zellen auf Querschnitten des Markes

betrifft, so liegen sie beim Amphioxus tiefer im Marke, etwa in hal-

ber Hohe des Centralkanales zu beiden Seiten desselben in einer

Langsreihe hinter einander [Rohde, Retzius !]. Bei den Embryouen von

Petromyzon und von den anuren Amphibien entstehen sie auch tiefer

in der grauen Substanz des Markes, und erst spáter riicken sie an
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die dorsale Seite desselben. In dem entwickelten Marke des Petru-

niyzon, des Protopterus und bei den Tritonen [Buuckhardt] bleibeii

sie liier liegen, bei den alten Larven der anuren Ampliibien dageyen

werden sie durch die Fasern der weissen Substanz von der grauen

Substanz entfernt, liegen zuletzt an der Oberflaclie dieser letzteren,

wo sie schliesslich aucli degenerieren. Bei den Selachiern und Teleo-

stiern liegen, soweit niir bekannt, diese Zellen von ihrem Anfange

an dorsal im Marke.

4. Die Grosse der „Hinterzellen" : Bei dem Amphioxus sind sie

„mittelgross," anderswo bei den Cranioten verdienen sie gewohnlich

den Namen „kolossale Zellen." Die verlialtnissmássig kleinsten von

ihnen sind vielleicht die der Tritonen, die grossten die des Lophius

piscatorius.

5. Der Korper der „Hinterzellen" ist fast immer auffallend

dunkel, das Plasma oft granuliert. Der Kern ist sehr gross, heller als

das Plasma, in der Regel mit einem einzigen grossen Nucleolus verselien.

Nur bei den Tritonen finden wir eine Ausnahme von dieser Regel.

6. Was die Form der „Hinterzellen" betriíft, so lásst sich diese

meist nur an liorizontalen Langsschnitten studieren. Beim Amphioxus,

bei den jungen Petromyzonten und den Embryonen der Amphibien

(Bufo.) sind ihre Umrisse von oben gesehen halbmondformig, mit der

medián gewendeten Konvexitát, in der auch der Kern zu liegen pflegt.

Von dieser ursprtinglichen Form lásst sich die regelmásig spin-

delformige Form bei den entwickelten Petromyzonten und die durch

den grossen Reichthum an seitlichen plasmatischen Fortsatzen bedingte

„multipolare" Form dieser Zellen der Anurenlarven, weiter auch der

Ganoiden und Teleostierembryonen ableiten. Bei den Selachiern kennen

wir bisher nur einen einzigen Fortsatz der Hinterzellen, doch lásst es

sich denken, dass auch hier diese Zellen keine Ausnahme machen

und keinesfalls „unipolar" sind.

7. Die Axencylinderfortsátze der „Hinterzellen" : Der eine von

ihnen verlauft im Marke in longitudinaler Ptichtung, wie Retzius beim

Amphioxus zeigte, und wie man an Petromyzon und Amphibien beob-

achten kann. Aus der Existenz von im Ríickenmarke medián auf seine

Lange senkrecht liegenden Zellen ist zu schliessen, dass er wahr-

scheinlich auch anderswo auf die andere contralaterale Seite des Markes

iibergeht. Ob er háufiger nach vorne oder caudal verlauft, liess sich

nicht feststellen. Der andere Axencylinderfortsatz tritt aus dem
Ríickenmarke heraus, gewohnlich erstnachdem er an einer lángeren Strccke

die graue und weisse Substanz des Markes durchgebrochen hatte.
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[Ampliioxus, Petromyzon, Amphibien, Teleostier (?)] Bei den Selachiern

und bei Petromyzonten sowie Amphibienembryonen (Bufo), bei denea

die Zellen noch dicht unter der Oberíiáche des Markes liegen, tritt

er nach dem Durchbruclie der neuroglialen Hiille direct aus dem

Marke lieraus.

8. Noch nicht ganz aufgeklart ist das Verhaltniss des áusseren

(peripheren) Fortsatzes der „Hinterzellen" zu den hinteren Wurzeln

des Markes, Beim Amphioxus (Retzius) und den Cyclostomen (Freud.)

verliisst er das Mark mit den hinteren Wurzeln gemeinschaftlich.

Bei den Selachiern kommt er dagegen ganz selbststandig, dorsal von

ihnen aus dem Marke heraus (Beaud, ich) ; dasselbe gilt lur junge

Embryonen von Bufo und Petromyzon. Ich bin der Meiuung, dass die

Fortsatze der „Hinterzellen" bei den Amphibien und Cyclostomen ur-

spriinglich nur mit jenen Wurzeln parallel verlaufen, und erst spáter

in sie aufgenommen werden. Nur so ist eiií Úbergang von dem sonst

so abweichenden Verhalten der Selachier z, B. einerseits und der

entwickelten Cyclostomen z. B. andererseits denkbar.

9. Die Endigungsweise der peripheren Axencylinderfortsátze der

colossalen „Hinterzellen" wurde von Bbard ['92j an Selachierembryonen,

die zu solchen Untersuchungen giinstiger als jedeš andere Materiál

sind, studiert. Nach seinen Befunden die ich bestatigen kann, ver-

sorgen jene Fortsatze die Myotome, sind also, wie schon Beard

meint, motorischer Nátur, Auch bei den Amphibien (Bufo) konnte

ich in einigen Fállen jene Fortsatze bis ganz nahé an die Myotome

verfolgen und auch bei den Petromyzonten ist eine Verbindung mit

diesen hóchst wahrscheinlich.

Es ist nothig nur noch zu untersuchen, ob auch die „Hinter-

zellen" der entwickelten Thiere, der Cyclostomen und des Amphioxus,

motorischer Nátur sind. Besonders wichtig wird es sein zu wissen, in

welchem Verháltnisse die Fortsatze dieser Zellen zu den von Van Vijhe

['93.] gefundenen motorischen hinteren Nervenfasern des Amphioxus

stehen,

In dem centralen Nervensysteme der Wirbelthiere folgen, wie

wir aus unseren Untersuchungen schliessen konnen, in der phyloge-

netischen Entwickelung verschiedene Generationen der Ganglienzellen

einander

:

Die colossalen Gangiienzellen des Amphioxus, die dieser wahr-

scheinlich von seinen „evertebraten" Vorláufern geerbt hat, finden wir

bei den ihm von den Cranioten am náchsten stehenden Cyclostomen nicht
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melir; dagegen sind liior gewisse bei dem Ampliioxus iiur unbedeu-

tende Zellen zu colossaler Grosse angewachsen und haben ohne

Zweifel eine wichtige Funktion zu versorgen, Diese Zellen, es sind das

die colossalen Hinterzellen, íinden sich bei den niederen Gnatho-

storaen bis auf einige Ausnahmen nur im embryonalen Leben; spáter

degeneriren sie und ihre Funktion wird wieder von anderen Zellen

iibernonnnen, von den bei den Cyclostomen bereits vorhandenen vor-

deren motorisclien Zellen.^")

Wenn man die „Hinterzellen", was nach dem in dieser Ab-

handlung angeíiihrten fast sicher ist, íur motorisch hiilt, kommt man
zu dem Resultate, dass die Eintheilung des Riickenmarkes in eine

vordere motorische und eine hintere sensitive Partie und eine ana-

loge Eintheilung der Wurzeln erst secundar erworben ist. Auf den

niederen Stufen der phyletischen Entwickelung gab es wahrscheinlich

solche Unterschiede nicht.

Anhang.

Die ,,6urckhardschen Raiidzellen'' des Riickenmarkes.

BuRCKHARDT beschreibt in seiner Monographie des Gehirns von

Protopterus annectens [92.] eigenthiimliche lateral in der weissen

Substanz des Riickenmarkes liegende multipolare Ganglienzellen sog.

„Randzellen", deren Fortsatze er zwischen den Nervenfasern ziemlich

weit verfolgen konnte. ['92.] Taf. IV. Fig. 29, 34.] Nach diesem For-

scher fand diese Zellen bei demselben Thiere noch einmal Kolliker

['93. Pag. 174. Fig. 428.]; er hat sie mit dem oben angegebenen

Namen benannt und meint, dass sie raoglicherweise auch in die Kate-

gorie der Reissner schen Hinterzellen gehoren.

Diese Zellen, die sicher nervoser Nátur sind, iiber deren Be-

deutung jedoch derzeit sonst nichts náheres bekannt ist, finde ich

auch in dem Marke von Ammocoetes und von Petromyzon, Sie bilden

hier eine kleinere Gruppe, die sich lateral in der Fortsetzung der

gráuen Substanz befindet.

An einem Querschnitte durch das Riickenmark haben sie, wie an

mit Acid. nitric. conservirten und mit Methylenblau gefiirbten Prae-

paraten [Tafel III. Fig. 7.] besonders gut zu sehen ist, eine spindel-

"*) Die vorderen grossen motorischen Zellen bilden sich wie icli an den

Embryonen von Petromyzon beobachtete, viel spáter a!s die Hinterzellen!
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fórmige Form, wobei ihre zwei wichtigsten Fortsatze iiacli oben und nach

unten gewendet sind ; man kann die letzteren jedoch in der weissen Sub-

stanz nich weit verfolgen. Jene Zellen, die ich auf den Fig. 11.12. Taf. Y.

meiner Arbeit iiber das Vorderhirn ['95] rait Golgi gefarbt, zeichne,

gehoren vielleicht auch hierher. Aehnliche Zellen finde ich auch bei

Myxine glutinosa, hier in der dorsalen weissen Substanz des Markes.^^)

Mit den Hinterzellen haben diese Zellen nichts zu thun.
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Erklárung der Abbildungen.

Tafel I.

Fig. 1, 2, 3. Aus der dorsalen Partie des Riickenmarkes eines 8 mm
langen Embryo von Pristiurus melanostomus. [Querschnitte.]

Reichert, Homog. Imm. V12 Oc. Comp. 8.

Fig. 4. Ein Querschnitt durch die dorsale Partie des Riickenmarkes

von einem 12 mm langen Embryo derselben Species mit zwei

Hinterzellen. Reichert, Homog. Imm. Vi2- Oc. Comp. 4.

mt: Myotomen.

gs: Spinalganglien.

H: Hinterzellen. [„transient nerve Cells".]
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Fig. 5. Ein Schnitt durch dieselbe Gegend des Markes eines noch

grosseren Embryo von Pristiurus. [25 mm lang,]

Reichert, Obj. 8. Oc. 3.

Fig. 6. Eine medián liegende Hinterzelle von Pristim^us.

Obj. 8. Oc. 3.

Fig. 7, Ein Querschnitt durch die obere Halfte des Korpers von

einem etwa 3 mm langen Embryo von Petromyzon fluviatilis,

Reichert, Apochrom. Homog. Imm. 7]2- Oc. Comp. 4.

Fig, 8. Ein ahnlicher Schnitt von einem 6^2 *>*^^^ langen Embryo

derselben Species.

Reichert, Homog. Imm. ^/^g- Oc. Comp. 4.

Fig. 9, 10, Theile aus oberen Partien von Querschnitten durch

das Riickenmark einer etwa 2 cm langen Larv von Triton

taeniatus. Reichert, Homog, Imm. ^j^.^,. Oc. Comp. 4,

Fig. 11. Ein Querschnitt der dorsalen Partie des Markes von einer

3 mm langen Larv von Bufo sp. Den Fortsatz der Hinterzelle

kann man fast bis zu den Myotomen (mt.) verfolgen.

Reichert, Apochrom Homog. Imm. V12 Oc. Comp. 4.

Fig. 12. Ein Theil eines Langschnittes durch das Riickenmark von

einem 5 mm langem Embryo von Bufo sp.

Reichert, Homog, Imm. V12 Oc, Comp. 4,

Tafel n.

Fig. 1. Ein Lángsschnitt durch den caudalen Theil des Riickenmarkes

von einer etwa 5 mm langen Larv von Bufo. [Auf dem Úber-

gange zu dem Film terminále.]

Reichert, Apochromat. Homog. Imm. Via- Oc Comp, 8.

H: Eine Hinterzelle,

m: Vordere motorische Zelle.

Fig. 2. Ein ahnlicher Schnitt von einer eben so grossen Larv von

Bufo, etwas mehr nach vorn gefíihrt.

Reichert, Homog, Imm, ^/-^g- Oc, Comp* 4,

Fig. 3, 4, Zwei isolirte Hinterzellen aus dem Riickenmarke von Bufo.

Reichert, Apochromat, Imm, ^/^g. Oc. Comp. 8.

Fig. 5. Eine Gippe von Hinterzellen einer alten Larv von Pelo-

bates fuscus Wagl. Reichert, Homog, Imm. Yj2- Oc. 4.

Fig. 6. Ein Querschnitt durch das Riickenniark und die Myotomen

eines 3 mm langen Embryo von Bufo.

Reichert, Obj. 8. Oc. Comp. 4,
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Fig. 7. Ein almlicli gefuhrter Sclinitt von einem 6 mm langen Embryo

von Buío. Reicliert, Homog. Imm. ^1-^^. Oc. Comp. 4.

Fig. 8. Ein Schnitt durch die dorsale Partie des Markes von Embry-

onen von Raná sp. Reicliert, Homog. Imm. Vi2- Oc. Comp, 4.

Fig. 9. Ein Querscbnitt durch den sacralen Sinus des Riickenmarkes^^J

(Ventriculus terminalis Autt.) von Bombinator igneus. Dorsal

liegt eine degenerirte Hinterzelle. Reichert, Obj. 6. Oc. 2.

Fig. 10. Ein Schnitt durch Riickenniark von Bombinator; aus dem

caudalen Marke. Oben eine abnormal liegende Hinterzelle.

[Die Aeholichkeit mit dem Cyclostomen-Rúckenmarke ist da

auffallend.] Reichert, Obj. 6. Oc. 2.

Fig. 11. Ein Schnitt durch dasselbe Riickenmark noch mehr dem

Ende desselben zu, mit zwei Hinterzellen an einer Seite des

Markes. Reichert, Obj. 6. Oc. 2.

Fig. 12, 13. Zwei Querschnitte durch das Riickenmark einer alteren

Larv von Pelobates fuscus; auf dem bergange in das Film
terminále.

Auf der Fig. 12 sieht man rechts unten eine vordere moto-

rische Zellé (m.) Auf Fig. 13. sehen wir die frei verlaufenden

Ependymzellen. ^^) Fig. 12: Reichert, Obj. 8. Oc. Comp. 4.

— 13 :
— Homog. Imm. V12 Oc. 8.

Fig. 14. Ein Querschnitt durch das Riickenmark derselben Larv
aus der vorderen Partie desselben. Reichert, Obj. 3. Oc. 3.

Fig. 15. Die Hinterzellen einer alteren Larv von Bombinator igneus.

Reichert, Homog Imm. ^I^^- Oc. Comp. 4.

Tafel in.

Fig. 1, 2, 3. Hinterzellen aus Horizontalschnitten des Riicken-

markes eines etwa 6 mm langen Embryo von Petromyzon flu-

viatilis L. Rechts auf den Zeichnungen ist die laterale Seite

des Schnittes.

(Conservation mit Chrom-Essigsaure.)

Reichert, Homog. Imm. Vi2- Oc. Comp. 8.

Fig. 4. Eine Reissner'sche Hinterzelle eines etwa 1 dm langen Ammo-
coetes von Petromyzon planeri Bl.

'^) Vergleiclie meine Mittheihmg: Uber die terminále Partie des Rcken-
markes. '95b. Pag. 5.

'^) Vergleicbe meine Mitheilung: '95b. Pag. 5.
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(Aiis einem Ilorizontalschnitte durch das Rúckenmark. Der

peripliere Axencylinderfortsatz ist direct nach aussen gewondot).

Reichert, Hoinog. Inim. Vi2- ^^- Comp. H.

Fig. 5. Theil eiiies horinzontalen Líingsschnittes durch das Riickeii-

mark eines ahnlichen Ammocoetes, mit zwei Hintorzenon.

Reichert, Homog. Imm. Vi2- ^^c. Couip. 4.

Fig. 6. Ein iihidicher Schnitt. Reichert, Obj. .^. ()c. Comp. 4,

Fig. 7. Ein Querschnitt durch das Riickenmark eines ;')0 mm langen

Ammocoetes von Petroniyzon Planeri. (Aus der hintwen Partie

des Korpers.)

B: Burckhardsche Zellen.

Reichert, Obj. 8. Oc. 3.

Fig. 8. 9, 10. Quersclmitt durch das Riickenmark eines 30 mm langen

Ammocoetes. Reichert, Homog. Iram. ^i\^. Oc. Comp. 4.

Fig. 11. Aus der caudalen Partie des Riickenmarkes eines etwa

30 mm langen Ammocoetes (Petr. PLaneri) mit einer abnorraal

liegenden Hinterzelle. Reichert, Obj. 6. Oc. 2.

Fig. 12.— 15. Hinterzellen des Markes eines entwickelten Petromyzon

fluviatilis. (Aus Horizontalschnitten.)

Reichert, Obj. 8. Oc, Comp. 4.

Verlag der kfJn. bóhm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Dnick von Dr. Ed. Grégr Prag 1895.
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Ueber neiie Wirbelthiere aiis der Permformation

Bohmens

nebst einer Uebersicht der aus derselben ]Dekannt ge-

wordenen Arten.

Von Prof Dr. Anton Friísch in Prag.

Mit 2 Textfiguren.

(Vorgolegt den 20. Dezember 1895.)

Mehr als ein viertel Jahrhundert ist verflossen, seitdem ich die

ersten Notizen íiber die neuen Wirbelthierfunde au? der Permformation

Bohmens veroffentliclit hábe, ^) deren Beschreibmg und Abbildung

in drei Bánden des Werkes Fauna der GasJcoh nun vorliegt. Es

sind liber hundert Arten behandelt worden, aber der Reichthum dieser

Fauna ist dadurch nicht erschopft, denn wáhrend der systematischen

Verarbeitung des vorliegenden Materiales langten neue Funde aus den

bereits verarbeiteten Familien ein, die nicht gleich studirt werden

konnten, solíte der Fortgang des Werkes nicht gestort werden.

Auch jetzt, wo noch die Bearbeitung der Arthropoden ^) fiir den

vierten Band bevorsteht, konnen die neuen Wirbelthierfunde nicht

gleich abgebildet und genau beschrieben werden, dies wird erst im

Supplement zum 4. Band mogiich sein.

Dennoch erscheint es nothig íiber dieselben kurze Notizen zu

veroffentlichen, um ein gutes Gesammtbild unserer Kenntniss dieser

Wirbelthierfauna entwerfen zu konnen. Die neuen Funde riihren meist

aus dem Humboldtschachte in Nyau her, wo gegenwártig auch eine

minderwertige „Secunda-Kohle" gefordert wird, die viel neues lieferte.

^) Sitzungsberichte der kon. Bóhm. Gesellschaft dei- Wissenschaften 27. Oct.

1869. 27. April 1870.

^) Yorláufiger Bericlit uber die Arthropoden und MoUusken der b. Perm-

formation. Sitzungsber. der k. B. Ges. der Wissenschaften 1894. 28. November.

Mathematisch-naturwisseuschaftliche Classe. 1895. 1
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Fig. 1. Naosaurus mira-

bilis, Fr. aus der SchAvar-

teukolilc vou Kouuová.

Veiar. 2mal.

Ferner sind es die leiclit verwitternden

Plattelkohlen des Nyaner Horizontes von Te-
mošná, aus denen, Dank der Gefálligkeit des

Herrn Bergverwalters Kolb melirere sclione

Funde vorliegen, die sofort durch galvanischc

Reproduktion gesichert werden mussten, denn

die Kohle zerfállt binnen einem Jahr infolge

der Zersetzung des Schwefelkieses.

Melirere Prachtexemplare von grossen

Stegocephalen lieferten die Kalkgruben in

Ruppersdorf.

Aus den Brandschiefern von Koštialov

sammelte Herr Lehrer Benda zwei Arten von

Stegocephalen, was um so kostbarer ist, weil

gegenwártig die Gewinnung der Brandschiefer

sistirt ist, nachdem die Gasbeleuchtung in den

Fabriken der Umgegend von Koštialov durch

elektrisches Licht ersetzt ist.

1. Naosaurus mirabilis Fr. (Fig. 1.) In

der Úbersicht der Thierreste, welche ich im

ersten Band der Fauna der Gaskohle gab,

fiihrte ich auf pag. 29 als nov. genus einen

langen, seitlich bedornten Stachel an, von dem

ich vermuthete, dass er dem Rande der Brust-

flosse eines Fisches angehore und beabsich-

tigte denselben unter den Ichthiodornliten

abzubilden. Da erhielt ich Copes Arbeit:

Systematic Catalogue of vertebrata found in

the beds of the permian epoch in North Ame-

rica, (Trans, of the Amer. Phil. Soc. Vol.

XVI), aus der hervorgeht, dass der vermein-

tliche Flossenstachel die Neurapophyse eines

sehr merkwiirdigen Reptils ist, das er Nao-

saurus nannte.

In Amerika wurden zuerst Fragmente

dieser Dornfortsatze fúr bedornte Pflauzenáste

gehalten, und erst nachdem es Cope gelungen

ist, dieselben in Verbindung mit dem Wirbel-

korper zu finden, wurde ihre wahre Nátur
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Neue Wirbelthiere aus der Permformation Bóhmens. 3

erkannt. Dieselben besitzen eiiie ISfache Lange des Wirbelkorpers

und erreichen eine Lange eines halben Meters!

Unser Exemplár aus Kounova gehort einem viel kleineren Thiere

an, aber das Lángenverhaltniss des Wirbelkorpers zur Neurapophyse

ist ein áhnlicbes, denn obzwar wir es nur mit einem Fragment zu

thun haben, so hat der Dornfortsatz doch mehr als die zehnfache

Hohe des Wirbelkorpers. Der WirbelJcorper ist verdrúckt und durch

Druck und Bruch um 45 Grád aus der Achse gedreht, wodurch sein

Erkennen sehr erschwert wurde. Sein Lange betrágt etwa 7 mm, die

Hohe 6 mm.

Der erhaltene Theil der Neurapophyse ist 7 cm lang und da

dies beim Vergleiche mit den amerikanischen Exemplaren etwa '^[^

der Gesammtlange darstellt, so diirfte dieselbe 10 cm betragen haben.

Die Breite des Stammes betrágt am Grunde 6 mm, am oberen

Ende 4 mm.
Von den unregelmássig entwickelten Seitendornen siud 5 Paar

vorhanden und ihre Lange varirt von 2— 4 mm. Sie sind kurz

konisch, mit stumpfen Spitzen.

An aufgebrochenen Stellen sieht man, dass der Dornfortsatz in-

nerlich hohl war, denn er zeigt nur schwache Wande und der Innen-

raum ist mit einer weissen Masse erfiillt. (Fig. 1.)

An der oberen Hálfte des Stammes verlauft eine erhabene Leiste,

die etwa ^/g der Breite desselben einnimmt, aber es ist schwer zu

entscheiden, ob dies die vordere oder hintere Fláche des Fortsatzes war.

2. Ptyonius cf. pectinatus. Cope. Ein Negativabdruck dieser fiir

Europa neuen Gattung wurde mir gtigst vom Herrn kais. Rath

Kájet. Bayer geliehen und ich benutzte denselben zur Anfertigung

eines galvanischen Abdrucks, der eine eingehende Darstellung dieser

bisher nur in Amerika gefundenen, nach mangelhaft erhaltenen Exem-
plaren beschriebener Gattung ermoglichen wird. Der Kopf ist 20 mm,
der Thorax 4.5 mm. Die Kiefern sind kráftig bezahnt ; die Kehlbrust-

platten gross und der Bauchpanzer sehr stark entwickelt. Das Exemp-

lár stammt aus der Gaskohle des Humboldtschachtes in Nyan. Ein

junges, undeutlich erhaltenes Exemplár der Gattung Ptyonius befindet

sich von demselben Fundorte in der Bergakademie in Leoben.

3. Molgophis? Kolbi Fr. Ein Fragment aus der Mitte eines

langen schmalen Thieres, dicht mit runden Schuppen gedeckt, deren

Hinterrand einen stark verdickten Saum trágt. Aus der Gaskohle von

Temošná.

1*
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4. Cochleosaurus bohemicus. Fr. Von dieser Art, die ich nur

nach Fragmenten eines Schadels beschreiben konnte, liegen nun fast

ganze Exempláre vor, welche die Restauration des ganzen Skelettes

erlauben werden. Gaskohle von Nyan.

5. Ophiderpeton forte. Fr. Fragment aus der Mitte des Korpers

5 cm breit mit dichtem, aus Stábchen zusammengesetzten Bauchpanzer

;

daneben einige Schwanzwirbel. Der Rest weisst nach Vergleich mit

ganzem Exemplár, einer anderen Art, das weiter unten erwáhnt werden

wird, auf ein Thier von 150 cm Lange hin. Gaskohle von Nyan.

6. Ophiderpeton breviceps. Fr. Ein ganzes Exemplár von 20 cm

Lange, 7 mm Breite. Der kurze kráftige Schádel zeigt am Hinterrande

zwei grosse Condyli. Die Kiefern mit wenigen, kraftigen Záhnen. Aus

der Gaskohle von Nyan.

7. Limnerpeton? sp. Ein vollstándiges Exemplár von 7 cm

Lange mit prachtvoll erhaltenera Schuppenkleide. Humboldschacht.

8. Urocordylus scalaris. Fr, von dem bisher nur spárliche

Fragmente aus Bohmen beschrieben wurden, liegt nun in einem voll-

stándigen 23 cm langen Exempláre vor. Davon nimmt der Kopf 35 mw,

der Rumpf 9 cm ein. Der Bauchpanzer gut entwickelt.

9. Ein grosser Stegocephalen-Schádel von 20 cm Lange, 16 cm

Breite. Augenhohlen 3 cm. Leider keine Zahne erhalten. Aus der

Gaskohle von Nyan.

10. Scierocephalus labirinthicus. Geinitz. Mehrere fast ganze

Exempláre dieses von Credner aus dem Plaunischen Grunde beschrie-

benen Thieres erhielten wir neulich von Ruppersdorf bei Braunau

und werden dieselben manches zur Vervollstandigung des Gesammt-
bildes beitragen.

11. Ein dem Scierocephalus áhnlicher grosser Stegocephale aus

dem Brandschiefer von Koštialov von Herrn Lehrer Benda gesammelt.

12. Ein Ptyonius? Bendai. Fr. Stegocephale aus den Brand-

schiefern in Koštialov ebenfalls von Herrn Benda. Kopf spitz, 15 mm
lang, Kiefern kraftig bezahnt Rumpfragment 4 cm. Wirbelsaule sehr

schnial mit kurzen geraden Rippen.

Ausserdem langten nach und nach fragmentáre Skelette kleiner

Stegocephalen an, deren eingehendes Studium gewiss noch die Žahl

der Wirbelthiere aus der Permformation vermehren wird.

Dass wir noch von der genauen Kenntniss der Permischen
Fauna, besonders des Braunauer Horizontes weit entfernt sind, das
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sehen wir aus den verschiedenen Flilirten, von denen wir die Thiere

nicht kennen, zu denen sie gehoren, leh will hier die bereits benannten,

sowie einige neue aufzáhlen,

1. Saurichnites salamandroides, Gein. Dyas p. 4. Taf. I. Fig. 1,

Bloss diese Figur ist als zu Salamandroides gehorig zu betracliten,

namlich die mit radiál gestellten 5 stumpfen Fingern versehenen

Fig. 2. Saurichnites Rittlerianus, Hochst. von Semil, Va ^^*-

Grosse. Links davon Sauriclinites perlatus, Fr.

Fahrten. Die auf Taf. II. Fig. 1. abgebildeten in einer Linie hinter

einander folgenden kleinen Fahrten gehoren einem anderen Thiere

an. Bei Fig. 3. Taf. II. sieht man Abdrcke des Bauchpanzers.

Aus der Gegend Yon Ober- Kalná, diirfte einem Branch^saurus,

angehoren.
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:

2. Saurichnites lacertoides, Gein. Dyas p. 5. Taf. 11. Fig. 2.

Taf. III. Aus der Gegend von Ober-Kalná. Ein dazu gehoriger Ste-

gocephale ist bisher nicht bekannt.

3. Saurichnites Rittierianus, Hochstátter. Fig. 2. (Verli. der

geolog. Reichsanstalt, 1868, p. 431. — Vesmír, 1887, p. 121. Fig. 38.)

Diese riesigen Fáhrten wurden zuerst von Hochstátter aus Oslavan

in Mahren beschrieben und fanden sich spáter bei Semil im rothen

Sandsteine zugleich mit der folgenden Art. Grosse Platten mit diesen

Fáhrten erhielt unser Museum vom Herrn Ingenieur Ržika und

Herrn Baumeister Kramá, Dieselben sind 13 cm breit, 12 cm lang

und deuten auf ein Thier von etwa 1^2 *^ hin.

4. Saurichnites periatus, Fr. Fig. 2. links. (Vesmír, 1887, p-

121. Fig. 38.) Diese 4-záhligen zarten Spuren begieiten als rund 6 mm
breite Vertiefungen die Fáhrten der vorigen Art.

5. Saurichnites caudifer. Fr. Von Ober-Kalná besitzen wir aus

der Zeidlerischen Sammlung Fáhrten von kleinen kurzzehigen Fiisschen

die in gerader Linie auf einander folgend mit nach vorne gerichteten

Fingern versehen sind. Zwischenden Fáhrten zieht sich eine tiefe

Furche, welche wohl der nachgeschleppte Schwanz hinterlassen hat.

6. Saurichnites intermedius, Fr. Aus der Gegend von Lomnitz

erhielt unser Museum vom Herrn Lehrer Benda eine Platte, welche

Fáhrten von einem Thiere zeigt, das kaum halb so gross war, wie

der S. Rittierianus. Die Fáhrten sind 4 cm breit, 5 cm lang, schmal,

scharfkantig. Etwas grossere mit 5 stumpfen Fingern versehene

Fáhrten besitzen wir isolirt von Ober-Kalná aus der Zeidlerischen

Sammlung.

7. Saurichnites comaeformis, Fr. Aus den malachitreichen Kalk-

platten von Ober-Kalná besitzen wir zate Fáhrten nach 4 schmalen

Fingern, die einander parallel comaformige Furchen darstellen, welche

von innen nach aussen rasch an Lange abnehmen. Alle diese Sau-

richniten solle im Supplement zum 4. Band der Fauna der Gaskohle

eingehend beschrieben und abgebildet werden.
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Uebersicht der Wirbelthiere der Permformation Bohmens.

Familie und Gattung

Ný-
aner
Hori-
zont

Kou
nover
Hori-
zont

Bráu-
nauer
Hori-
zont

Reptilia.

Familie Clepsidropidae, Cope.

Gattung Naosaurus, Cope. (Lydekker Cat.

pag. 104.)

:

Naos. mirabilis, Fr
Supplement. Notiz Band III., pag. 121. Text-

ligur Nr. 309.

Amphíbia.

Ordnung Stegocephali, Cope.

Familie BraiícMosauridae.

1. Branchiosaurus, Fr, 1879. (Protriton Lyd-
ekker.) *)

:

B. salamandroides, Fr. (Protriton salamandr.

Lydekker Cat. p. 211.) Fauna der Gaskohle.

Band I., p. 69. Taf. 1—6
B. umbrosus, Fr. I., p. 81. Taf, 6. Fig. 1—6.
B. moravicus, Fr. I., p. 82., Taf. 7. F. 1—5. .

B.? venosus, Fr. L, p. 83. Taf. 8. Fig. 5., 6. .

B. ? robustus, L, p. 84. Taf. 10. Fig. 8—10. .

2. Sparodus, Fr. 1879:

Sp. validus, Fr. I., p. 84. Taf. 10. Fig. 1—11.
Sp. crassidens, Fr. L, p. 86. Taf. 8. Fig. 1—3,

Taf. 9. Fig. 1—3. . . . ,

3. Hylonomus, Dawson 1859:

H. acuminatus, Fr. L, p. 88. Textfigur 41. .

• H.? pictus, Fr. I., p. 89. Taf. 12. Fig. 1., 4.

und 15

*) Lydekker ánderte im Catalog of fossil Keptilia und
Amphíbia in the British Museum Part. IV. manche
der von Huxley und mir gegebenen Wamen meist
aus philologischen Ursachen wegen Lainisirung der
Endsilbfen nach den in spáterer Zeit í^ngeBommenen
Regeln. Obzwar ich diese Rúckwirkung von spáter
aufgestellten Regeln fr sehr bedenklich halte, so

fiige ich doch den urspriinglichen Benennu.ngen die

von Lvdekker anffefuhrten bei.

+
+

+

+

+

+

+
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Familie und Gattung

Ný- IjKou

íanernover]
Hori-
zont

Hoi-!
zont

Brau-
nauer
Hori-

zont

Gattung Dawsonia, Fr. (Daw. multidens Lyd-
ekker Cat. 213.):

D. polydens, Fr. I., p. 90. Taf. 11. Fig. 1—14,
Taf. 12. Fig. 1—13

Familie Apateonidae, Fr.

Gattung Melanepeton, Fr. (Melanerpetum Lyd-
ekker Cat. 209.):

M. pusillum, Fr. L, p. 97. Taf. 13. F. 1—7.
Textfig. 48—50

M. pulcherrimum, Fr. I., p. 99. Taf. 14. Fig.

1-9. Taf. 15. Fig. 1—5. Textíigur 50. . .

M. falax, Fr. I., p. 105. Taf. 16. Fig. 1—3.
Textfig. 52.

Familie Aistopoda, Miall.

Gattung Dolíchosoma, Huxley:

D. longissimum, Fr. I., p. 108. Taf. 17., 18.,

u. 22. und Textfig. 56—58
D. angustatum, Fr. L, Taf. 21. Textfig. 63. .

Gattung Ophiderpeton, Huxley. (Ophiderpetum
Lydekk. Catal. p. 206.):

O. granulosum, Fr. L, p. 119. Taf. 17., 21.

Textfig. 64—67
O. pectinatum, Fr. L, p. 122. Tafel 20. Fig.

1-10
O. vicinum, Fr. L, p. 123. Taf. 19. Fig. 2—8.
O. Corvinii, Fr. L, p. 124. Taf. 20. Fig. 11.. 12.

O. Zieglerianum, Fr. L, p. 124. Taf. 20. Fig.

14. Taf. 24. Fig. 3—6. Textfig. 69., 70. . .

Gattung Palaeosiren, Geinitz. (Lonh. u. Bronn
Jalirb. 1864, p. 513.)

:

P. Beinerti, Geinitz. I., p. 125

Gattung Adenoderma, Fr.

:

A. gracile, Fr. L, p. 126. Taf. 19. Fig. 6. . .

Familie ííectrídea, Miall.

Gattung Urocordylus, Huxley et Wright:

U. scalaris. L, p. 129. Taf. 25., 26. Textfig.

76—81

+

+
+

+

+

+ ii

-
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Ný-
íj

Kou-JjBrau-|

raner nover nauer:

Hori-|iHori-!JHori-

zont
j
zont zont

Gattung Keraterpeton, Huxley. (Ceraterpetum

Lydekker. Catal. pag. 198.) [Scincosaurus

crassus, Fr. 1875.):

Ger. crassum, Fr. I., 136. Taf. 27—30. Text-

figur 82—87
Ger. gigas, Fr

Familie Ptyonidae, Gope.

Gattung Ptyonius, Gope. I., pag. 66.:

cf. Ptyonius? pectinatus

Supplement zu Band 4.

Familie Limnerpetidae, Fr. 1881.

Gattung Limnerpeton, Fr. (Liranerpetum Lyd-
ekker. Gat. p. 200.):

L. modestum, Fr. L, p. 147. Taf. 27. Fig. 7.

Textfig. SS
L. laticeps, Fr. L, p. 148. Taf. 31. Textf. 89.

L. macrolepis, Fr. L, p. 151. Taf. 32., 33. .

L. elegans, Fr. L, p. 152. Taf. .34. Textf. 93.

L. obtusatum. Fr. I., p. 154. Taf. 35. Fig.

1—7. Textfig. 94-98
L. dubium, Fr. L, p. 157. Taf. 33
L. difficile, Fr. L, p. 157. Textfig. 99. u. 100.

L. caducum, Fr. I., p. 158. Textfig. 101. . .

Familie Hylonomidae, Fr.

Gattung Hyloplesion, Fr. (Stelliosaurus Fr.

1879. — Hylonomus Owen.):

H. longicostatum, Fr. I., p. 160. Taf. 27.,

36 - 39. Textfig. 103., 104

Wurde von Credner zu Hylonomus ge-

stellt, wozu keine gengenden Griinde vor-

liegen, da die amerikanischen Reste sehr

mangelhaft erhalten sind.

Gattung Seeleya, Fr.

:

S. pusilla, Fr. L, p. 165. Taf. 40., 41., 45.,

Textfigur 105

Gattung Ricnodon, Fr. L, p. 167.:

R. Copei, Fr. I., 168. Taf. 42

+

+

+
+
+
+
4-

+
+

+

+

+

+
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Familie und Gattung

Ný-
raner
Hoi
zont

Kou- IjBrau-

novernauer
Hoi
zont

R. dispersus, Fr. L, p. 170. Taf. 43
R. trachilepis, Fr. I., p. 170. Taf. 44. . . .

Gattung Orthocosta, Fr. (Orthopleurosaurus
Lydekker Cat. pag. 203.):

O. mioroscopica, Fr. I., p. 171. Taf. 39. Fig.

11. Taf. 44. Fig. 1—3. Textfigur 109. . .

Lepterpeton Huxley. (Lepterpetura Lydekker):

L.? sp. I., pag. 172. Taf. 41. Fig. 10. . . .

Familie Microbracliidae, Fr.

Gattung Microbrachis, Fr:

M. Pelicani, Fr. I., p. 174. Taf. 40., 41., 46.,

47. Textf. 112—114
M. mollis, Fr. I., p. 179. Taf. 46., 47, 48.

Textfig. 116
M.? branchiophorus, Fr. I., p. 181. Taf. 46.

Fig. 1-3 '

Familie Deudrerpetontidae, Fr.

Gattung Dendrerpeton, Owen. (Dendrerpetidae
Lydekker Cat. pag. 170.):

D. Pyi-iticum, Fr. IL, p. 6. Taf. 49., .50. Text-
figur 126., 127

D. foveolatum, Fr. IL, p. 8. Taf. 51. Fig.
2—8. Textfigur 128

D. ? deprivatum, Fr. IL, pag. 9. Taf. 51. Fig. 1.

Textfig. 129., 130.

Familie Diplovertebridae, Fr.

(Diplospondilidae Lydekk. Catal. p. 175.)

Gattung Diplovertebron, Fr. 1879. (Dipiospon-
dylus Lydekker. Cat. p. 175.):

D. punctatum, Fr. IL, p. 11. Taf. 50., 52., 53.

Familie Archegosaiiridae.

Gattung Sparagmites, Fr.:

Sp. lacertinus, Fr. IL, p. 15. Taf. 50. Fig.
15., 16. Taf. 52., Fig. 1

+
4-

+

+

+
+

+

+

+

+

+
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Familie und Gattung

Ný-
raner
Hori-
zont

Familie Chaiiliodontia, Miall.

Gattung Loxoma, M. et Atth.

:

L. bohemicum, Fr. II., pag. 16. Taf. 58. Fig.

-9.

Familie Melosauridae, Fr,

(Archegosauridae Lydekker Cat. p. 177.)

Gattung Chelydosaurus, Fr. 1877. (Chelydo-

saurus Lydekker 1890. Cat. p. 187.):

Ch. Vranii, Fr. II., p. 18. Taf. 54—58. Text-

figur 128—134

Gattung SphenosauruSi H. v. Meyer:

Sph. Sternbergii, v. Meyer. II., p. 28. Taf. 59.

Textfig. 136

Gattung Cochleosaurus, Fr.

:

C. bohemicus, Fr. II., p. 30. Taf. 60. Text-

figur 137
C. falax. Fr. II., p. 31. Taf. 60. Fig. 4. . .

Gattung Gaudrya, Fr.

:

G. latistoma, Fr. II., pag. 31. Taf. 61. Fig.

1—3., 6

Gattung Nyania, Fr.

:

N. tracbystoma, Fr. 11., p. 33., Taf. 62., 63.

Textfig. 138., 139

Familie Eiíglypta.

Gattung Macromerion, Fr. (Macromerium Lyd-
ekker Cat. p. 160.)

:

M. Schwarzenbergii, Fr. 1889. Labyrinthodon
Schwarzenbergii, Fr. 1875. II., pag. 37. Taf.

65-67., 69
M. Bayeri, Fr. IL, p. 40. Taf. 64. Fig. 1—13.
M. abbreviatum, Fr. IL, p. 40. Taf. 68. Fig. 2.

M.? bicolor, Fr. IL, pag. 41. Taf. 67., 70. .

M.? simplex, Fr. IL, p. 41. Taf. 67. Fig. 1., 2.

M.? juvenile, Fr. IL, p. 41. Taf. 68. Fig. 1.

M.? pauperum, Fr. IL, pag. 41. Taf. 68. Fig.

6—9

+

+
+

+

+

iKou-
nover
Hori-

!
zont

+
+
+
+

+

Brau-
nauer
Hori-
zont

+

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



12 Lil. Anton FiitscL

;

Familie und Gattung

Ný- |Kou-|Brau-
aner, nover nauer
Hori-

zont
Hoi- Hoi-

1

zont zont

Fische.

Ordnung Dipnoi.
Familie Monopnoa?

Gattung Ctenodus, Ag.

:

Ct. obliquus, Hanek, et Atthey 1868. (Cera-

todus Barrandei, Fr. 1874.) II., pag. 66.

Taf. 71—80. Textfig. 144—161
Ct. applanatus, Fr. IL, p. 85. Taf. 72. Fig.

1—3
Ct. trachylepis, Fr. IL, p. 85. Taf. 80. Fig.

1—4
Ct. tardus, Fr. II., p. 93. Taf. 80. Fig. 1—2.

Ordnung Selachii.

Familie Hybodontidae.

Gattung Hybodus, Ag.

:

H. vestitus, Fi. IL, p. 97. Taf. 73. Fig. 14. a. b.

Familie Xenacanthidae.

Gattung Orthacanthus, Ag. IL, p. 100.:

O. bohemicus, Fr. IL, p. 104. Taf. 81—90.
Textfig. 179—181

O. Kounoviensis, Fr. IL, p. 107. Taf. 83., 86.,

87. Textfig. 185
O. pinguis, Fr. IL, pag. 109. Taf. 87. Fig.

3., 4., 6
O. plicatus, Fr. IL, p. 112. Taf. 88. Fig. 13.

Ichthyodorulitlien.

Tubulacanthus sulcatus, Fr. IL, p. 113. Taf. 88.

Fig. 14. .

Brachiacanthus semiplanus, Fr. IL, p. 113. Taf.

83. Fig. 10
Platyacanthus ventricosus, Fr. IL, p. 113. Taf.

86. Fig. 5

Gattung Pleuracanthus, Ag. 1837.:

PÍ. parallelus, Fr. IIL, pag. 5. Taf. 91—94.
Textfig. 189—200

+

+

+

+
+

+

+
-

i

+- +

+

+
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Neue Wirbeltliiere aus der Permformation Bohinens.

Familie und Gattung

iNý-
aner
Hori-
zont

Kou
nover
Hoi
zont

Brau-
nauer
Hori-
zont

PÍ. ovalis, Fr. III., p. 13. Taf. 91. Textfigur

201—205
PÍ. Oelbergensis, Fr. III., p. 15, Taf. 95., 96.,

99., 102. Textfig. 206—209
PÍ. carinatus, Fr. IIL, pag. 18. Taf. 97. Text-

fig. 210

Gattung Xenacanthus, Bayr.

:

Xen. Decheni, Golclf. IIL, p. 22. Taf. 95., 96.,

98., 100., 101. Textfig. 212—226

Familie Acantliodidae.

Gattung Traquairia, Fr.

:

Traqu. pygmea, Fr. IIL, p. 50. Taf. 103—105.
Textfig. 245—249

Gattung Protacanthodes, Fr.

:

Pr. pinnatus, Fr. IIL, p. 55. Taf. 108. Fig.

1. u. 2. Textfig. 250—252

Gattung Acanthodes, Ag.

:

A. Bronni? IIL, p. 61. Taf. 106. Fig. 9—12.
Taf. 107. Fig. 1—6

A. punctatus, Fr. IIL, p. 61. Taf. 107. Text-
figur 256

A. gracilis, Fr. var. Bendai. IIL, p. 65. Text-
fig. 260—265

Teleostomi.

Ordnung Crossopterygii.

Familie Osteoleidae.

Gattung Megalichthys, Ag.

:

M. nitens, Fr. IIL, p. 75. Taf. 88. Fig. 15., 16.

Ordnung Actinopterygii. — Unterordnung

Chondrostei.

Familie Trissolepidae.

Gattung Trissolepis, Fr.

:

Tr. Kounoviensis, Fr. IIL, p. 76. Taf. 109—
112. Textfig. 277., 278 I

+

-f

+
+

+

-!! +

+
+

+

+
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Familie und Gattung

Ný-
aner
Hori-
zont

Kou-
nover
Hori-

zont

Brau-|

naueri

Hoi-

'

zont

— +

+ — —

+ — —

+ —

+
+ — —

— — +
— — +
— — +
— — +

1

—
,

+
+

— — +
— — + i

__ +

Incertae sedis.

Gattung Acentrophorus, Traquair:

A. dispersus, Fr. IIL, p. 81. Taf. 113., 114.

Textfig. 279

Familie Palaeoniscidae.

Gattung Pyritocephalus, Fr.

:

P. sculptus, Fr. IIL, p. 86. Taf. 115. Text-

fig. 280 .

Gattung Sceletophorus, Fr.:

Se. biserialis, Fr. IIL, p. 88. Taf. 116., 117.

Textfig. 281

Gattung Phanerosteon, Fr.

:

Ph. pauper, Fr. IIL, pag. 93. Taf. 117. Fig.

1-^. Textfig. 288

Gattung Amblypterus, Ag.

:

A. Kablikae, Gein. IIL, pag 94. Taf. 118. u.

119. Textfig. 287
A. verrucosus, Fr. IIL, p. 96. Taf. 120. Text-

figur 289—293.
A. Duvernoyi, Ag. III. p. 100
A. A. Vratislavensis, Ag. IIL, pag. 100. Taf.

121. u. 122. Textfig. 294—296
B. A. Rohani, HeckeL IIL, p. 104. Taf. 123.

Textfig. 297—301
C. A. luridus, Heckel. IIL, p. 109. Textfig.

302., 303
D. A. obliquus, HeckeL IIL, p. 109. Textfig.

304., 305
E. A. caudatus. HeckeL IIL, p. 111

A. lepidurus, Ag. IIL, p. 111. Textf. .306. .

A. Reussi, HeckeL IIL, p. 112. Textfig. 307.

A. Feistmanteli, Fr. IIL, p. 112. Taf. 124—125.
A. Zeidleri, Fr. IIL, p. 113. Taf. 126. Fig.

4 5
A. angustus, Ag. IIL, p. 114. Taf. 126. Fig.

1—4
Gattung Acrolepis. Ág. :

A. Krejii, Fr. IIL, p. 115. Taf. 128. Fig.

1—9
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Familie und Gattung

Ný-
raner
Hori-
zont

iKou
nover
Hori-

zont

jBrau

nauer
Hori-
zont

A. spliaerosideritaruni, Fr., III., p. 116. Taf.

127. Fig. 1—7
A. gigas, Fr. III., p. 117. Taf. 129., 130. Fig.

1—8

Gattung Progyrolepis, Fr.

:

P. speciosus, Fr. III., p. 118. Taf. 131., 132.

Textfigur 308

IVachtrag-.

Opliiderpeton breviceps, Fr. . . .
'

Supplement zu Band 4.

Ophiderpeton forte, Fr
Supplement zu Band 4.

Molgopliis Kolbii, Fr
Supplement zu Band 4.

Hemichthys problematica, Fr. III., pag. 121.

Taf. 128. F. 10
Limnerpeton sp., Fr

Supplem, zu Band 4.

51

+
+
+

+
+

56

+
+

+
31

31

22

22

Vertlieilimg der aus der Perinisclien Formatioii aus Bohmen
bekaimt gewordenen Wirbeltliiere nacli den einzelneu Hori-

zonten.

I. Horizont von Nýan.

1. Brancliiosaurus salamandroides,

Fr.

2. Brandiiosaurus ? venosus, Fr.

3. Branchiosaurus ? robustus, Fr.

4. Sparodus validus, Fr.

5. Sparodus • crassidens, Fr.

6. Hylonomus acuminatus, Fr.

7. Dolichosoma longissimum, Fr.

8. Dolichosoma angustatum, Fr,

9. Opliiderpeton granulosum.

10. Ophiderpeton pectinatum, Fr.

11. Ophiderpeton Ziglerianum, Fr.

12. Ophiderpeton breviceps, Fr.

13. Ophiderpeton forte, Fr.

14. Adenoderma gracile, Fr.

15. Urocordylus scalaris, Fr.
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16 Lil. Anton Fritsch;

16. Keraterpeton crassum, Fr.

17. Keraterpeton gigas, Fr.

18. Ptyonius pectinatus, Fr.

19. Limnerpeton modestum, Fr.

20. Limnerpeton laticeps, Fr.

21. Limnerpeton macrolepis, Fr.

22. Limnerpeton elegans, Fr.

23. Limnerpeton obtusatum, Fr.

24. Limnerpeton difficile, Fr.

25. Limnerpeton caducum, Fr,

26. Hyloplesion longicostatum, Fr.

27. Seeleya pusilla, Fr.

28. Ricnodon Copei, Fr.

29. Ricnodon dispersus, Fr.

30. Ricnodon trachilepis, Fr.

31. Orthocosta microscopica, Fr.

32. Lepterpeton? sp.

33. Microbrachis Pelicani, Fr.

34. Microbrachis mollis, Fr.

35. Microbrachis? branchiophorus,

Fr.

36. Dendrerpton pyriticum, Fr.

37. Dendrerpeton ? deprivatum, Fr.

38. Diplovertebron punctatura, Fr.

39. Sparagmites lacertinus, Fr.

40. Loxoma bohemicum, Fr.

41. Cochleosaurus bohemicus, Fr.

42. Cochleosaurus falax, Fr.

43. Gaudrya latistoma, Fr.

44. Nyania trachystoma, Fr.

45. Macromerion Bayeri, Fr.

46. Ctenodus trachylepis, Fr.

47. Orthacanthus bohemicus, Fr.

48. Pleuracanthus parallelus, Fr.

49. Traquairia pygmaea, Fr.

50. Protacanthodes pinnatus, Fr.

51. Pyritocephalus sculptus, Fr.

52. Sceletophorus biserialis, Fr.

53. Phanerosteon pauper, Fr.

54. Amblypterus verrucosus, Fr.

55. Hemichthys problematica, Fr.

56. Molgophis Kolbii, Fr.

II. Horizont von Kounová.

(Žilov u. Zaho bei Schlan.)

1. Naosaurus mirabilis, Fr.

2. Hylonomus? pictus, Fr.

3. Dawsonia polydens, Fr.

4. Ophiderpeton vicinum, Fr.

5. Ophiderpeton Corvinii, Fr.

6! Limnerpeton dubium, Fr.

7. Dendrerpeton foveolatum, Fr.

8. Macromerion Schwarzenbergii,

Fr.

9. Macromerion abbreviatum, Fr.

10. Macromerion? bicolor, Fr.

11. Macromerion? juvenile, Fr.

12. Macromerion? pauperum, Fr.

13. Ctenodus obliquus, Hanek, et

Atthey.

14. Ctenodus applanatus, Fr.

15. Hybodus vestitus, Fr.

16. Orthacanthus Kounoviensis, Fr.

17. Orthacanthus pmgTiis, Fr.

18. Orthacanthus plicatus, Fr.

19. Tubulacanthus sulcatus, Fr.

20. Brachiacanthus semiplanus, Fr.

21. Platyacanthus ventricosus, Fr.

22. Pleuracanthus ovalis, Fr.

23. Acanthodes Bronni (?), Ag.

24. Acanthodes punctatus, Fr.

25. Megalichthys nitens, Fr. .

26. Trissolepis Kounoviensis, Fr.

27. Acentrophorus dispersus, Fr.

28. Acrolepis Krejii, Fr.
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29. Acrolepis sphaerosicleritarum,

Fr.

lil. Horizont

(Koštialov

1. Brancliiosaurus umbrosiis, Fr.

2. Melanerpeton pusillum, Fr.

3. Melanerpeton pulclierrimum, Fr.

4. Palaeosiren Beinerti, Gein.

5. Clielydosaurus Vranii, Fr.

6. Sclerocephalus labyrinthicus

,

Gein.

7. Ctenodus tardus, Fr.

8. Pleuracantlius Oelbergensis, Fr.

9. Pieuracanthus carinatus, Fr.

10. Xenacanthus Declieni, Goldf.

11. Acanthodes gracilis, var. Ben-

dai. Fr.

I

30. Acrolepis gigas, Fr.

I

31. Progyrolepis speciosus, Fr.

von Braunau.
und Kalná.)

12. Amblypterus Kablikae, Geiu.

13. Amblypterus Vratislavensis

,

Ag.

14. Amblypterus Rohani, Heckel.

15. Amblypterus luridus, Heckel.

16. Amblypterus obliquus, (Heckel.)

17. Amblypterus lepidurus, Ag.

18. Amblypterus Reussi, Heckel.

19. Amblypterus Feistmanteli, Fr.

20. Amblypterus Zeidleri, Fr.

21. Amblypterus angustus, (Ag.)

22. Sclerocephalus labirinthicus,

(Gein.)

Úberblicken wir die Reihen der Wirbelthiere, die in Bohmen

wahrend der Permformation gelebt liaben, so sehen wir, dass die

Artenzahl nach und nach abgenommen hat. Der Nyaner Horizont

weist 56 Arten, der Kounover 31 Arten und der Braunauer nur noch

22 Arten auf. Im Nyaner Horizont herrschen die Stegocephalen vor,

wahrend Fische sparsani waren; in dem Kounover Horizont nehmen

schon die Fische zu, und die Stegocephalen ab ; im Braunauer herrschen

die Fische vor und die Stegocephalen sind sehr sparsam.

Eine Reihe von wichtigen Gattungen lebten in allen drei Hori-

zonten Branchiosaurus, Ctenodus und Pieuracanthus.

Viele Gattungen haben die ersten zwei Horizonte gemeinschaft-

lich Hylonomus, Ophiderpeton, Dendrerpeton, Macromerion und Ortha-

canthus, der dritte Horizont hat mit dem zweiten keine Gattung gemein.

Die immer noch wachsende Žahl neuer Entdeckungen lasst hoffen,

dass das Bild der permischen Wirbelthierfauna sich noch bedeutend

vervollkommnen wird.

Verlag áer konigl. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften. — Druck von Dr. Ed. Grégr. Prag 1895.
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Píspvky ku geologii eskólio diluvia.

Podává Jan Kušta v Praze.

{S tahulkou.)

(Pedloženo dne 20. prosince r. 1895.)

O pvodu žlutých, diluvialních lilin eských a o rozlenní di-

luvia nejsou u nás posud náhledy sjednoceny a zejména nedviv
pijímá se Richthofenova theorie pro vznik eského lossu. Tak krom
jiných autor praví ješt nedávno Dr. B, Katzer^) ve své geologii,

která obsahuje úplný pehled dosavadních výzkum všech geologických

útvar eských, že jest uvážiti, že nevrstevnaté usazeniny, jemné,

které snadno roztíti se dají, porovité, složené hlavn z malinkých,

prachovitých, hranatých zrnek kemenných o prmru 0"05 až Q-Ql mm
s velmi mnivou písadou vápenitou a pomrn nepatrnou souástkou

hlinitou, jsou rozliného pvodu a že mnohé domnlé diluvium jest

vlastn eluvium. Zvlášt co se týe poslední vty, má K. pra^vdu.

Avšak uvádí dále: „Zda v echách otázka o pvodu lossu pesvd-
iv se rozluští, jest pochybné."

Kafka^) pojednávaje o diluvialní zvíen, podává znané píspvky
k rozlenní diluvia, zvlášt dle prof. Fpje schematický profil hliniš

diluvialních v okolí Podbaby, z nhož hlavní budiž uvedeno : Ve spod

naplaven vrstvy štrku, dále hlíny, pak tmavá vrstva „tabáková".

Nad ní uloženy jsou „žlutky cihláské, jichž charakter nasvduje tomu,

že nejspíše naváty byly vtrem." Konen opt vrstvy naplavené, dále

tmavá vrstva a druhá žlutka.

Roku 1892 ^) zmiuje se prof. Woldéioh ve svém spise : „Geo-

logické píspvky k otázce o posledních kontinentálních zmnách

') Geologie von Bohmeu, 1892. Str. 1444—1445.

^) Sitzgeb. k. bohm. Ges. Wiss. 1889. — Hlodavci zem eské, žijící

i foss. 1892.

^) Piozpravy eské akademie C. F. J. 1892, II. t. . 14.

T. mathematicko-pírodovdecká. 1895. 1
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evropských" o hlínách postglaciahiích, „a již pvodu vzdušuího

(Kichthofen), aneb eluviáhiího (Trautschold), neb vodního (Jentsch),

aneb vzdušnovodního, jak se domnívám."

Již r, 1890,*) když jsem uveejnil zprávu, že objevil jsem první,

jisté, eské nalezišt diluvialního lovka v loss u Lubné, povšimnul

jsem si úkazu, který jest závažným dokladem ku pravosti lossové

theorie u nás, že tu totiž asto jest diluvialní, žlutá hlína usazena

jako mocné závje prachu, uloženého na svazích jihovýchodních a vý-

chodních, kde byl chránn ped dalšími úinky panujících vtr se-

verozápadních a západních.^)

Úkaz ten pozoroval jsem na více místech pahorkaté krajiny ra-

kovnické, kde jsem jej ocenil i pedologicky ;
*^) bývají tu svahy jiho-

východní a východní mnohem úrodnjší než protjší strán, jež se

sklánjí k severozápadu a západu a více mén jen mlkými pdami
pvodními, obyejn pískovcovými jsou pokryty.

Letos konal jsem již od dubna pes prázdniny více vycházek do šir-

šího okolí pražského a tu navštívil jsem cihelny zdejší, nkteré i víckrát, a

to smrem ke Kri, dále ke Koším a Motolm, cihelny okolí šáreckého,

Libšic, Nelahozevsi, Kladna a okolí rakovnického. Všady jsem nabyl

rozliné doklady aeolického pvodu lossu a píspvky k rozlenní di-

luvia a j.. o emž níže dovolím si promluviti.

Díve však jest mi zmíniti se blíže o nejnovjší publikaci prof.

WoLDicHA,') která jest zvlášt pro okolí pražské zajímavá: „Nkteré

geologické zjevy aerodynamické v okolí pražském," W. neuznává tu

sice ideální profil diluvia okolí pražského, avšak pojednává tu obšírn

o hranatých valounech neboli valounových brancích z okolí pražského,

jejichžto plochy obroušeny byly pískem, kterým silné vtry zmítaly za

doby diluvialní, stepní, dkaz to, jak W. právem dí, že podmínky ku

aeolickému vzniku lossu u nás existovaly.

Z ech podobné valouny popsal prof. Zahálka r. 1889.*) (Upo-

zornn byv Zahálkovým pojednáním nacházel jsem je též uKakovníka,

Senomat a Luzné.) Hrance pražské, jež Woldich nedávno poi)sal,

pekvapují svou polyedrií, rozmanitostí a potem. Nacházíme je tu

vskutku hojn, ano i sporadicky uprosted oblásk, na p. na Štvanici.

*) Vstník kr. eské spolenosti nauk, 1890.

^) Eozpravy eské akademie C. F. J., 1891.

*) Pdoznalecké píspvky a poznámky. Lamblv „Hospodá". Ústední list

zoradlský, 1892.

') Vstník král. eské spolenosti nauk, 1895. Separátní výtisk.

**) Vstník, dto. 188^.
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Pi urování hranc, trvám, teba nám jakés opatrnosti. Vtšina

pražských hranc patí kemenci (snad nejvíc z pásma d2 pocházejí-

cího), který mívá vedle vlastní vrstevnatosti tu a tam ješt jiné puk-

liny, tak že je asto naznaena kontura „budoucího" hrance.

Za to zcela jisté a velmi pouné jsou hrance, vtrem vyleštné,

jak je W. ve tyech exemplárech jménem „vybroušené výhlazy" po-

pisuje a kreslí (tab. II. 6, 7, 8). Rýhované hrance se posud u Prahy

nevyskytly.

Vyleštné anebo rýhované kamínky konen, když je nalezneme

v lóssu samém, poskytnou nám, trvám, zcela pesvdivý dkaz
o aeolickém pvodu lossu samého. Ty budtež tuto pedevším popsány.

Vyleštné a rýhované kameny v navátých hlínách diluvialních.

Již v kvtnu t. roku nabyl jsem nkolik vyleštných kamínk
uprosted diluvialní žluté hlíny samé, z nichž nejpounjší jest velmi

vyleštný a mrove rýhovaný exemplár, který pochází z košíské ci-

helny pp. Hlaváka a Beky. Poznal jsem ihned význam tohoto nálezu.

Kamínek tento jest po obou stranách (obr. 1 a, b ve dvojná-

sobném zvtšení) krásn a zejména na jedné stran etnými vyšleha-

nými jamkami opaten, od nichž vycházejí husté, jemné rýhy, které

zachovávají jeden smr, rovnobžný s podélnou osou kamene. Zejména

pod lupou jeví se krásn skulptura (obr. 1 c). Strana druhá (1 b)

má rýhy ponkud vlnité a delší. Kámen jest dosti tence vybroušen

(obr. 1 c podává jej na lomu) a zrcadlí se tém a to nejen na obou

stranách plochých ale i na úzkých hranách dokola. Pi tom nabyl vy-

leštním tmavé barvy (do šedozelená). Na lomu však zstává bílým

kemencem (obr. 1 d). Zrnka kemenná objevují se na lesklých plochách

jako tmavé teky.

Z téhož nalezišt pochází jiný úlomek kemence, pkn vyhla-

zený, ale slabého lesku. Jiný od Libšic.

V lubenské diluvialní hlín žluté nalezl jsem více vyhlazených,

ponkud lesklých destiek buližníkových, jejichž tvar i povrch utvoen

byl navátým, jemným pískem a prachem diluvialním (obr. 2).

Domnívám se, že i nkteré pasourJcové nástroje a úlomky eských

nalezišt jsou vyleštny diluvialním prachem a pískem. Toho lesku ne-

shledáváme, trvám, na pazourkových nástrojích neolithických, allu-

vialních.

Konen asi sem patí též nkolik do erná vypálených, vyle-

štných úlomk kostí, které jsem v diluvialní kulturní vrstv u Lubné

sebral.

1*
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;

Uložení lossu.

V echách pokrývá loss hlavn svahy jihovýchodní a východní,

odkudž jej prudké, suché vtry doby stepní odváti nemohly, kdežto

protjší, opan položené strany obyejn lossu nemají. Tak jsem po-

zoroval již díve v okolí rakovnickém (obr. 3), jak zhora uvedeno, a

podobné pomry shledal jsem letos i v okolí pražském (obr. 4). Na

rovinách a planinách menších nebývá u nás loss mnoho vyvinut, za

to však tvoí na ohromných rovinách Evropy severovýchodní a ze-

jména v Asii mocné vrstvy. Utvoily se tu ke sklonku každé vtrové

doby zaátky prachových navátin, za nž pozdji pak další hmota

iossová se usazovala, kdežto malou, nezvlnénou plá prachové boue

jen pelétly.

Jdeme-li od Smíchova údolím košíským, které jest výtvorem

severovýchodního, starého, silurského pesmyku košísko-karlínského,

shledám© více cihelen a zvlášt žluté hlíny diluvialní (cihelny pp.

Plavého, Hlaváka a Beky) po pravé stran než po levé.

Podobn uloženy jsou navátiny diluvialní v okolí Šárky, na p.

na Jenerálce (v ciheln pana Baráka), kde loss ped lety byl 7 sáh
mocný, dále u Podbaby, pak u Libšic (v ciheln tuším pp. Fišera

a Dvoáka) a Letek blíže Kralup. Cihelny na pankrácké malé planin

(Freiberg, Hofmeister atd.) máji málo lossu.

Též v chránných údolích na Zbánu v Lounsku jest vyvinut

znan loss.

Na pouných známých diagrammech pro školy vydaných, jimiž

jinak výten znázorují se pomry hlavních geologických epoch v zemi

eské, teba si tudíž mysliti na obrazu, jenž pedstavuje diluvialní

krajinu okolí pražského, místo liják a povodní, které prý nanesly

cihláské hlíny a zaplavily mamuty, soby a jiné ssavce, spíše mocné,

suché, prachové vtry a boue, které jsou hlavním pvodcem tchto

žlutých hlin.

Jiné dvody pro vtrný pvod lossu.

Známým charakteristikem žlutých hlin cihláských v echách
jest dále jejich nevrstevnatost. Proti podstatnosti této známky iní se

tu a tam námitky.

V diluvialních žlutkách pozorujeme u Rakovníka a v okolí Prahy

(na p. za Pankráci a za Košíi) slabé vrstvy, patrn naplavené,

nkdy z dosti jemného materiálu písitého složené, které prokládají

vlastní loss, od nhož však vždy dobe se liší.
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Jinou význanou vlastností lossu jes, že jemná zrníka jeho

nejsou omletá, a namítá Wahnschaffe,^) že tak nepatrná zrnka ve

vod se více neomýlají, nýbrž hranatými zstávají.

Loss se vyznauje dále svými etnými kolmými puklinami., aby-

chom tak ekli, transversální vrstevnatostí. Vhodné jej tedy jmenují

pražští cihlái Minou kostkovou, kostkovkou. Pravda, i nkteré jiné

hlíny cihláské jeví nkdy tyto pukliny, totiž hlíny eluvialní, zvtra-

niny to jiných útvar, na p. zvtralé vrstvy útvaru kídového u Ne-

lahozevsi, u Kladna a jinde, zvtralé bidlice v Košíích a j., le od

tchto vždy patrn se liší svou povahou: složením a fossiliemi.

Pro aeolický pvod eských žlutých hlin diluvialních svdí dále

rozmanití ssavci, jejichžto zbytky v tchto navátinách nalezeny a jako

typické tvart/ stepni ureny byly.

Význaným úkazem jsou dále kolmé rourky., jež hojn loss pro-

stupují, a které asi po odumelých koínkách a lodyhách stopních, za-

vátých bylin povstaly.

V okolí Rakovníka a Prahy pozorovati lze v rourkách tch místem

ješt hndou hmotu v hloubce, kam nynjší obyejné rostliny svými

koínky nedosáhnou.

V tchto všech vlastnostech shodují se eské žluté hlíny cihlá-

ské s ínským, klassickým lossem.

Jiný konen dležitý dvod pro vznik eských žlutek jest stejná

žlutá a žlutavá, kosmopolitická barva, táž v Asii jako v rozliných

místech evropských.

Úkaz ten stává se zvlášt patrným v krajinách permských,

s pdou ervenou jako v Piakovnicku a Slánsku, kde oste, již na

první pohled se hší žluté vrstvy naváté od spodnjšího, naplaveného

diluvia, k jehož utvoení vzaly vody díl materiálu z blízkého erve-

ného permu, a podobn liší se tu od ervených permských zvtranin

(eluvia), kdežto v krajinách jiných jako v oboru kídového útvaru

aneb v útvaru silurském u Prahy není velkého rozdílu co do barvy

mezi navátinami a naplaveninami a zvtraninami. Zvlášt pak mají-li

tyto ješt kolmé pukliny, nejeví se na povrchní pohled mezi obma
(temi) druhy cihláských hlin rozdíl tém žádný.

(Konen zbarveny jsou všechny hndelem, který ve vypálené

cihle promnn jest v krevel.)

^) Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellscli. 1886.
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Rozliné „diluvium".

Jistá vc jest, že v echách jsou eluviální vrstvi/, z nichž na

velmi mnohých místech cihly se vyrábjí, mnohem více rozšíeny než

diluvialní cihláské hlíny naváté nebo docela naplavené.

V ohledu pedologickém patí eluvium k pdám pvodním neboli

prvotním a pechází znenáhla do pevné spodiny, z níž zvtráním a vy-

luhováním povstalo.

Eluvium, zvlášt kídové, již ped 15 lety u nás se rozeznávalo

od „náplav".^*^) Vrstvy eluviální náležejí h prahorám, siluru, kído-

vému a jiným útvarm a pokrývají podobné jako naplaveniny bud

svahy proti rozliným stranám svtovým položené anebo celé planiny

zvlášt kídové.

Uvádím tu ze siluru na p. cihelnu v Podhájí, cihelnu p. Ze-

lenkovu za Košíi, cihláské hlíny za Pankráci (pod slabými nánosy

a navátinami), cihelny u Kre, mnohé cihelny šárecké, na p. pán
Urbánkovu, cihelny v kídovém útvaru u Lešan, u Kladna a konen
eluviální vrstvy i na levém behu Motolského potoka utvoené pod

mocnými navátými žlutkami.

Pravé diluvium jest dvojí: naplaveniny a navátiny.

Naplaveniny. Jsou to oblásky, štrk (hranatý), písek a hlína,

zvlášt písitá.

Vrstvy tyto, které pokrývají místem i vyvýšená místa a planiny,

patí asi k rozliným útvarm.

Do tetihorniho útvaru náležejí bezpochyby podobné vrstvy z vršku

Hlaváova u Rakovníka, odkudž byl kolorován na geologické mapy

za karbon, dále ostrovy u Krupé, Chrášfan, N. Dvora a t. d., pak

u Svojetína a Sádku v Žatecku, kde nalezl jsem krom tetihorních

rostlin ^^) i zkemenlé kmeny rodu Qnercus, totožné s onmi, jež vy-

skytují se v exemplárech až metr dlouhých v eených náplavech

v krajin rakovnické a kivoklátské, které uril K. Feistmantel ^^)

jakožto kmeny rodu Quercus, jež podobné jsou k tetihorním kmenm
planiny teboské a budjovické. Sem náležejí asi též písky a jíly

s otisky od Broum v Kivoklátsku a dle Gíjmbla ^^) mnohé štrky okolí

plzeského.

") Krejí a Helmhacker. Erláuterungen zur geol. Kart der Umgebungeu

von Prag. ArcMv etc. 1880.

'') Vstník kr. eské Spol. n., 1889.

'^) Abh. kon. bolím. Ges Wiss., 1883.

") Yerh. k. k. geol. R. Anst., 1887.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Ú Píspvky ku geologii eského diluvia.

Pamtihodné jsou velké balvany buližníkové a kemencové, které

nkdy i pes stopu v prmru mají a které se vyskytují v strkách

na p. v okolí rakovnickém.

Konen budiž vzpomenuto glaciálních štrkových vrstev severo-

eských prof. Slavíkem ^*) prozkoumaných a pyropových štrk v e-
ském Stedohoí, v nichž prof. Zahálka ^^) šest druh ssavc kon-

statoval.

V diluviu eském rozeznávají se již stálé horizonty, jejichž zví-

enu hlavn roztiuje prof. Woldich.^^) Profil diluvia zvlášt okolí

pražského podává dle prof. Frice, jak zhora uvedeno, Kafka,^') Dle

profilu tohoto uloženy jsou tu na siluru nánosy oblásk a písku, dále

následují navátiny, proložené ve vyšší polome opt náplavy mén
hrubými.

Úkaz ten mžeme vskutku pozorovat v cihelnách jak okolí praž-

ského tak i rakovnického (na p. v Kejlov ciheln).

Ješt nkolik poznámek o svých malých pozorováních tuto ui-

niti si dovolím.

V ciheln u Libšic uložena jest pod lossem vrstva písku, oblásk

a štrku, který podobá se brancm, vtrem ošlehaným.

Z tchto spodních vrstev pocházejí tyto kosti, které jsem tu ve

sbírce vidl a jež jsou lehí a svtlejší než kosti z horních vrstev.

Jest to hnát a lopatka nosorožce a zub mamuta.

V jedné ciheln v Šárce v tchže vrstvách nalezl jsem kosti

Iton^ dále u Rakovníka v hliništi p. Brzáka ve spodní vrstv písité

kosti ^o«e, u Chrášfan též ve vrstvách napíavených elní pahýl n-
jakého dutorosce a v ciheln u Hedel v písitém spodním náplavu

hnát lion.

Zvláštní naplaveniny jsou „ervenky'-^ jak se v oboru permského

útvaru v okolí Rakovníka, Loun a Slaného jmenují.

Jest to bu permské eluvium aneb permem zbarvené diluvium.

Spodní náplavy diluvialní bývají tudíž ervené a nkdy jsou

erven zbarveny naplavené vrstviky i uprosted lossu samého, jenž

i ve svých puklinách prosakující vodou místem totéž zbarvení jeví-

Druhotní „ervenky" místem pokrývají nejen povrch ale barví i puk-

liny útvaru kídového, asto nad okolí již vyzdviženého (u Loun,

'"*) Sitzber. k. bohm. Ges. Wiss. 1891.

'•^) Zprávy spol. geol., 1885.

'8) Mitth. Anthrop. Ges., 1882. Sitzber. c. k. Wiss., Wien 1880 a j. spisy.

'") Hlodavci zem eské etc, 1892.
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„Bitiny" u Peruce a jinde). Podobné pomry místem pozorovati lze na

povrchu silm*u mezi Rakovníkem a Radnicemi,

ervené naplavené vrstvy uložené bu pod navátinami aneb vlo-

žené do nich, dobe nám pipomínají ony dv „erveníce", které obsahuje

Fricv schematický profil hliniš v okolí Podbaby, kde jejich zbarvení

pochází od splavených železných rud sibiského pásma dj /3, které tu

v okolí na den vychází.

Dv hndé vrstvy „tabákové" v diluviu pražském zdají se dle

Kafkova spisu vyznaovati periodu klidnjší vegetace stepní.

Shledáváme je na p. i v ciheln u Libšic a v lossu u Letek,

kde je lze dobe pozorovat již z vlaku, a na Jenerálce (ve tech

vrstvách), odkudž jsem si zapamatoval tento starý humus, hluboko

pod žlutkou utvoený již z r. 1868, když jsem se súastnil geologi-

ckého výletu, jejž vedl p. prof. Fric.

Slabounká podobná vi*stva, jak se zdá, opakuje se místem ješt

blíže na povrchu, pod recentní prstí.

Tmavohndé podobné vrstvy rozsáhlé uvádjí se též z lóssu

z okolí brnnského, kde byly považovány prof. Makovským ^^) za kul-

turní vrstvy, avšak editel Maska ^^) o nich dokázal, že se utvoily

ze zpráchnivlých rostlin stepních a ástky uhelné, v tchto vrstvách

uložené, že jsou zbytky stepních požár.

Navátiny. Pojmenování toto jest obdobné se slovem: naplave-

niny. Též loss jest vhodným jménem pro hlíny naváté, které dnes

v geologii se rozšíilo jako na p. „ernozem" pro erné svrchní vrstvy

stepí nynjších.

U Prahy, jak již podotknuto, jmenují cihlái tuto žlutou hlínu:

„kostkovou" nebo „kostkovkou".

Pipojuji o ní ješt nkolik poznámek doplkem ke svým pozo-

rováním, jež jsem již zhora uvedl.

Nejzajímavjší vrstvou lossu jest Jculturní vrstva^^^) zbytky to

táboiš .diluvialního lovka. Kulturní vrstva bývá jenom nkolik cm

mocná, (avšak u Pedmstí na Morav dle ed. Maska ^') dosahuje 40—
70 cm) jest tmav zbarvena zpráchnivlými, mkkými zbytky živoiš-

nými a ástkami devného uhlí a obsahuje hojné, rozštípané, do erná

'^) Verh. Anthropol. Ges., Wien, 1887.
J') Dtto., 1889.

^°) Jméno to zavedeno teprv roku 1879. Ješt r. 1870. doznává vídeské

shromáždní anthropolog, že žádný z dosavadních nález nepesvduje o exi-

stenci diluvialního lovka v íši rakouské.

2') Der diluviale Mensch in Máhren, 18SG.
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nebo do blá vypálené kosti diluvialních ssavcíi, ezané parohy i kosti,

zpracovanou slonovinu, vypálené oblásky a jiné kameny, na nichž

diluvialní lovk (jenž jest dívjším nálezcem ohn než ecký Pro-

métheus) ulovenou zv si pekl a pak primitivní nástroje, nejvíc

z cizího pazourku zhotovené, mimo to nkdy i zašpiatné stípky

z okolního kamene.

Jakkoliv jsou vzácné tyto stanice diluvialního lovka v lossu,

mnohem vzácnjší než v jeskyních, pece, jak se ukazuje, bude jich,

by i pomalu, pibývati v Cechách i na Morav a jinde.

Zprávu o lubenské lóssové stanici podal jsem již díve.^^) Budiž

tu uveden též z krajiny rakovnické a to z nového nalemšt u Sanova,

as hodinu od Lubné vzdáleného pkný exemplár pazourkového ná-

stroje, jenž se nalezl v pd chmelnice. Jest to škrabadlo 8 cm, p-
vodn as 10 cm dlouhé a 4 cm široké, po kraji otloukané a bílou

patinou pokryté, jakých jsem mimo jiné vci již díve v Lubné v hoj-

nosti nalezl a které souhlasí s artefakty „doby mamutí". (Uložen

jest jako celá sbírka lubenská v eském museu.)

Dále jsem nalezl v poslední dob v „Huvinách''^ as pl hodiny

od Lubné vzdálených, kousky devného uhlí v žlutém lossu.

Domnívám se též, že i vtšina kostí vtších ssavc, které

i krom tch nkolika stanic diluvialních v lossu dosti hojn jsou

roztroušeny, jsou jenom zbytky hostin potulujícího se tehdejšího lo-

vka, zvlášt když kosti morkové jsou tu aspo peráženy.

Mnohé kosti roztahali ovšem i dravci.

Rovnž i ty oblásky v jemném lossu sporadicky se vyskytující

(cihelna p. Plavého za Košíi) neroznesla ani voda ani vítr, nýbrž asi

lovk sám,

Málo kdy v lossu vyskytne se celá kostra vtšího ssavce po-

hromad; pouze kostry hlodavc, kteí ukryli se v drách, zachovaly

se celé. Ssavci vtší, kteí nepodlehli síle lovka, když cítili konec

života, uchýlili se asi nejvíc do huštin hornatin lesních, kde jejich

mrtvoly nepikryla a zbytky jejich budoucím vkm neuchránila vrstva

prachu.

Tane nám tu na mysli lubenské táboišt diluvialního lovka,
položené na rozhraní mezi mírné zvlnnou pahorkatinou, jež z Ra-

kovnicka do Zatecka atd. pechází a mezi lesnatou hornatinou kivo-

klátskou.

Zajisté že Cechy mly v dob diluvialní asi vedle stepí též

souvislé komplexy hornaté a lesnaté, kde neusadil se ani loss ani ne-

^^) Pazourkové nástroje nalezl jsem tu i ve starých vypálených cihlách.
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Yznikly hladké plocliy vtrem ošlelianého kamení.^^) Zdali u nás sou-

asné njakou dobu žily vedle sebe zvíena stepní s lesní, není asi

posud definitivn rozhodnuto.

Vysvtlení tabulky.

Obr. 1. a). Úlomek kemence, vtrem vyleštný a rýliovnný. V žlu-

tém lossu u Koší. Cihelna Beky a Hlaváka. Zvtšeno

2krát.

Obr. 1. b) Druhá strana téhož úlomku. i

Obr. 1. c) Zvtšené rýhy.

Obr. 1. d) Prez na lomu.

Obr. 2. Úlomek buližníku, vtrem vyleštný. Z kulturní vrstvy

u Lubné, blíže Rakovníka. Kejlova cihelna.

Obr. 3. Uložení diluvia u Prahy. Id loss, na náplavy, eí eluvium,

s silur.

Šipky naznaují smr panujících vtru.

Obr. 4. Uložení diluvia u Rakovníka. Id liiss, na náplavy diluvialní,

p perm a karbon.

Nakreslil B. Vdolek, žák eské reálky.

^^) Eozdíl liinku vtrních, ovšem v malé míe, vidíme v Cechách jiodnes.

Kdo prožil na p. své dtství na eskomoravské krabatin a pišel pak do kra-

jiny teboské aneb lounské a vbec do planiny aneb krajiny málo lesnaté a

mírn pahorkaté, velice ho tu pekvapí v letní dob zjev jemu cizí a tém
hrozivý, pedchdce bouky: skutené vánice prachové, které rázem až oblohu

zatemují.

^^

Nákladem Král. eské Spolenosti Nauk, — Tiskem dra. Edv. Grégra v Praze 1895.
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A/'stnik]<rá]. eské spolenosti nauk Tída mathemat pírodovd 1895.
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