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Abstract: Two well-established brachiopod assemblages in the
Upper Sinemurian and in the Pliensbachian were confirmed in the
southern part of Totes Gebirge Mts. Rhynchonellina suessi
Gemm. was ascertained for the first time in the Northern Calcare-
ous Alps

Terénní výzkumy v mezozoiku jižní části pohoří Totes Ge-
birge s. od Bad Mitterndorfu prováděné malou mezinárodní
pracovní skupinou vedenou G.W. Mandlem (Geologische
Bundesanstalt Wien) na listu č. 97 Bad Mitterndorf geolo-
gické mapy 1 : 50 000 pokračovaly i roku 2008. Zaměřily
se na střední část sledovaného regionu, ohraničenou při-
bližně Zwickerem (1353 m) na Z a okolím Plankerauecku
(1765 m) na V. Ramenonožce z této oblasti už zmiňovali
Geyer (1916), Tollmann (1960), Siblík (2006, 2007). Sběry
paleontologického materiálu byly prováděny především na
lokalitách zjištěných při orientačním vzorkování během
předcházejících roků, ale i na dalších výchozech, které se
objevily nově následkem lesních kalamit v posledních lé-
tech. Jde převážně o biodetritické hierlatzské vápence sine-
murského stáří a světle šedých, pleťových a načervenalých
odstínů, místy s červenými mikritickými partiemi. Nejvíce
lokalit leží kolem Zwickeru, Flodringu (1385 m) a v okolí
Plankeraumoosu, jz. od Plankerauecku.

Zjištěná fauna ramenonožců

Klaushöfl jjz. od Flodringu – červené hierlatzské vápen-
ce (svrchní sinemur): Prionorhynchia greppini (Opp.), P.
greppini rimata (Geyer), P. palmata (Opp.), P. polyptycha
(Opp.), Salgirella albertii (Opp.), Cirpa fronto (Quenst.),
Liospiriferina obtusa (Opp.), L. brevirostris (Opp.), L. al-
pina (Opp.), L. cf. alpina (Opp.), L. cf. sicula (Gemm.), Lo-
bothyris ex gr. punctata (Sow.), Zeilleria alpina (Geyer),
Z. mutabilis (Opp.), Bakonyithyris ewaldi (Opp.), Securina
partschi (Opp.), S. hierlatzica (Opp.).

Flodring sv. od vrcholu – červené biosparitické vápen-
ce (svrchní sinemur): Apringia ex gr. paolii (Can.),Prio-
norhynchia greppini (Opp.), P. palmata (Opp.), P. polypty-
cha (Opp.), P. guembeli (Opp.), Salgirella albertii (Opp.),
S. cf. magnicostata (Ormós), Calcirhynchia plicatissima
(Quenst.), C. zugmayeri (Gemm.), Rimirhynchia sp., Cu-
neirhynchia cf. cartieri (Opp.), Cirpa fronto (Quenst.), C.
latifrons (Stur in Geyer), C. subcostellata (Gemm.), Lios-
piriferina acuta (Stur in Geyer), L. obtusa (Opp.), L. angu-
lata (Opp.), L. cf. decipiens (Böse-Schl.), L. brevirostris
(Opp.), L. alpina (Opp.), L. cf. alpina (Opp.), L. cf. sicula

(Gemm.), Lobothyris ex gr. punctata (Sow.), Linguithyris
aspasia (Zitt.), Zeilleria alpina (Geyer), Z. baldacii
Gemm., Z. mutabilis (Opp.), Bakonyithyris ewaldi (Opp.),
B. aff. meneghinii (Par.), Securina partschi (Opp.), S. hier-
latzica (Opp.).

Flodring vrchol – bílé hierlatzské vápence (svrchní si-
nemur): Prionorhynchia greppini (Opp.), Liospiriferina
obtusa (Opp.), L. brevirostris (Opp.), L. alpina (Opp.),
?Antiptychina rothpletzi (Di Stef.), Zeilleria alpina (Gey-
er), Z. mutabilis (Opp.), Z. batila (Geyer), Z. venusta (Uh-
lig), Bakonyithyris ewaldi (Opp.), Securina partschi
(Opp.). Červené hierlatzské vápence: Prionorhynchia
greppini (Opp.), P. fraasi (Opp.), P. polyptycha (Opp.),
P. guembeli (Opp.), Calcirhynchia zugmayeri (Gemm.),
Rimirhynchia sp., Cuneirhynchia retusifrons (Opp.), Gib-
birhynchia (?) aff. curviceps (Quenst.), Cirpa planifrons
(Ormós), C. cf. latifrons (Stur in Geyer), Rimirhynchia
sp., Homoeorhynchia (?) prona (Opp.), Liospiriferina ob-
tusa (Opp.), L. angulata (Opp.), L. cf. decipiens
(Böse-Schl.), L. brevirostris (Opp.), L. alpina (Opp.), L.
cf. alpina (Opp.), Lobothyris punctata (Sow.), L. (?) aff.
sospirolensis (Uhl.), Zeilleria mutabilis (Opp.), Z. venus-
ta (Uhl.), Z. choffati Haas, Z. batilla (Geyer), Securina
partschi (Opp.).

Jihozápadní svah Flodringu – červené hierlatzské vá-
pence (svrchní sinemur): Apringia paolii (Can.), Furcir-
hynchia sp., Prionorhynchia greppini (Opp.), P. guembeli
(Opp.), Cuneirhynchia (?) fraasi (Opp.), Liospiriferina ob-
tusa (Opp.), L. alpina (Opp.), L. ex gr. alpina (Opp.), Secu-
rina partschi (Opp.). Pleťové a tmavočervené mikrity (pli-
ensbach): Apringia paolii (Can.), A. aff. fraudatrix (Böse),
Pisirhynchia pisoides (Zitt.), Prionorhynchia flabellum
(Menegh. in Gemm.), ?Piarorhynchia sp., Liospiriferina
obtusa (Opp.), L. aff. cordiformis (Böse), Liospiriferina
sp., Bakonyithyris ewaldi (Oppel), B. apenninica (Zitt.), B.
ovimontana (Böse), Viallithyris gozzanensis (Par.), Lingu-
ithyris aspasia (Zitt.), Securithyris adnethensis (Suess),
Zeilleria oenana (Böse), Z. alpina (Geyer).

Jihojihozápadní svah Flodringu – tmavočervené mik-
rity s amonity a Mn a Fe krustami (pliensbach): Apringia
paolii (Can.), A. aff. paolii (Can.), A. atlaeformis (Böse), A.
cf. diptycha (Böse), Cirpa aff. briseis (Gemm.), C. aff. sub-
costellata (Gemm.), Prionorhynchia flabellum (Menegh.
in Gemm.), P. (?) hagaviensis (Böse), Cuneirhynchia retu-
sifrons (Opp.), Liospiriferina alpina (Opp.), L. aff. sicula
(Gemm.), L. aff. alpina (Opp.), Securithyris sp., Viallithy-
ris gozzanensis (Par.), Bakonyithyris apenninica (Zitt.), B.
ovimontana (Böse).

Severní úpatí Zwickeru – křemité vápence (? sinemur):
?Prionorhynchia sp., „Rhynchonella“ sp., Liospiriferina

236 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 • Česká geologická služba, Praha, 2009 • ISSN 0514-8057



cf. alpina (Opp.), Liospiriferina cf. sylvia (Gemm.), Zeille-
ria venusta (Uhl.), Zeilleria sp.

Severovýchodní svah Zwickeru – červené mikrity
s ojedinělými krinoidy nad „Fleckenmergelem“(plien-
sbach): Apringia paolii (Can.), Apringia diptycha (Böse),
Prionorhynchia cf. scherina (Gemm.), Liospiriferina cf.
alpina (Opp.), Liospiriferina cf. obtusa (Opp.), Linguithy-
ris aspasia (Zitt.), Securithyris cf. adnethensis (Suess), Ba-
konyithyris ovimontana (Böse), Zeilleria aff. oenana
(Böse).

Severozápadní úpatí Zwickeru – pleťové mikritické
vápence (Tressensteinkalk) (malm): Nucleata rupicola
(Zitt.), Monticlarella aff. capillata (Zitt.).

Východně od vrcholu Zwickeru – izolovaná lumachela
druhu Rhynchonellina suessi Gemm. nejisté stratigrafické
pozice mezi triasem a spodní jurou. Jde o první zjištění toho-
to mediteránního druhu v Severních vápencových Alpách.
Byl popsán původně rovněž z nejisté polohy mezi triasem a
jurou. Pozdější autoři druh uvádějí spíše ze spodní jury.

V oblasti Plankeraumoos jz. od Plankerauecku (1765 m)
se nalézá největší počet menších nalezišť v hierlatzském
vápenci sinemurského stáří s výskytem velmi bohaté fauny
amonitů, ramenonožců, bivalvií a gastropodů, kteří se jin-
de v oblasti Severních vápencových Alp vyskytují jen spo-
radicky. Převážnou část těchto nalezišť na Plankeraumoosu
(ve výšce kolem 1400 m) tvoří spodnojurské komponenty
z malmského olistolitu velkých rozměrů. Z ramenonožců
početně převažují spiriferidní a rhynchonelidní formy, za-
jímavým faktem však je, že dosud nebyl nalezen žádný je-
dinec žebernatých spiriferin: Prionorhynchia greppini
(Opp.), P. greppini rimata (Geyer), P. palmata (Opp.), P.
polyptycha (Opp.), P. aff. flabellum (Menegh. in Gemm.),
Salgirella albertii (Opp.), Salgirella aff. magnicostata (Or-
mós), Cirpa fronto (Quenst.), C. latifrons (Stur in Geyer),
Cuneirhynchia retusifrons (Opp.), „Rhynchonella“ aff.
diptycha (Böse), Septocrurella uhligi (Haas), Liospiriferi-
na obtusa (Opp.), L. brevirostris (Opp.), L. angulata
(Opp.), L. alpina (Opp.), L. cf. alpina (Opp.), .L cf. semi-
circularis (Böse), L. aff. sicula (Gemm.), L. darwini
(Gemm.), Liospiriferina sp., Lobothyris ex gr. punctata
(Sow.), L. cf. andleri (Opp.), Bakonyithyris ewaldi (Opp.),
Securina partschi (Opp.), S. hierlatzica (Opp.), Zeilleria
alpina (Geyer), Z. baldacii Gemm., Z. stapia (Opp.), Z.
catharinae (Gemm.), Z. mutabilis (Opp.), Z. choffati Haas,
Z. venusta.

Klobenwand-Mahkar – světlé a červenavé hierlatzské
vápence (? střední sinemur): Prionorhynchia polyptycha
(Opp.), Cirpa fronto (Quenst.), Cuneirhynchia retusifrons
(Opp.), Calcirhynchia plicatissima (Quenst.), Liospiriferi-
na cf. obtusa (Opp.), L. choffati (Haas), L. cf. darwini
Gemm.), L. cf. alpina (Opp.), Lobothyris sp., Bakonyithy-
ris ewaldi (Opp.), Securina partschi (Opp.), Zeilleria alpi-
na (Geyer), Z. mutabilis (Opp.), Z. aff. choffati Haas, Z.
perforata (Piette), Z. aff. waehneri Gemm., Z. aff. venusta
(Uhlig).

Hlavním výsledkem podrobného studia fauny rameno-
nožců ve sledované z. časti pohoří Totes Gebirge je zjištění
a potvrzení existence dvou ramenonožcových společen-
stev. Za charakteristické zástupce sinemurského společen-
stva je možno považovat druhy Prionorhynchia polypty-
cha (Opp.), Cirpa fronto (Quenst.), Liospiriferina obtusa
(Opp.) a L. brevirostris (Opp.) a Zeilleria mutabilis (Opp.),
vůdčími druhy pliensbachu jsou Viallithyris gozzanensis
(Par.), Bakonyithyris ovimontana (Böse) a Securithyris cf.
adnethensis (Suess). Dalším význačným výsledkem bylo
první zjištění výskytu druhu Rhynchonellina suessi
Gemm., známého z hettangu (?) Sicilie, nejen zde v pohoří
Totes Gebirge, ale zároveň i v celých Severních vápenco-
vých Alpách.

Práce probíhaly v rámci Vědeckého záměru Geologického ústavu
AV ČR, v. v. i., AVOZ 30130516 s částečnou podporou ústavem
Geologische Bundesanstalt ve Vídni.
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Obr. 1. Význačné druhy sinemurských hierlatzských vápenců – vlevo
Cirpa fronto (Quenst.), vpravo Liospiriferina brevirostris (Opp.), Planke-
raumoos; poběleno chloridem amonným. Foto J. Brožek.




