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Abstract: The final determination of the brachiopod material sam-
pled in the years 2001 and 2003 at the famous Liassic locality
Kratzalpe and new outcrops near Tannhausberg (Golling area)
enriched the former data and confirmed the existence of the Up-
per Sinemurian and Pliensbachian brachiopod assemblages. The
Sinemurian yielded the usual “hierlatz-type” brachiopods. As the
most characteristic species of the local Pliensbachian could be
mentioned Securithyris adnethensis (Suess), Linguithyris aspasia
(Zitt.), Viallithyris gozzanensis (Par.), Bakonyithyris pedemon-
tana (Par.) and Phymatothyris cerasulum (Zitt.). The Pliens-
bachian Orthotoma apenninica (Can.) was ascertained here for
the first time in the Northern Calcareous Alps.

Roku 2008 byla dokončena celková determinace spodno-
jurské ramenonožcové fauny lokalit Tannhausberg a Kratz-
alpe (Gratzalpe) ve skupině Salzburských vápencových
Alp, jz. od Gollingu v Salzbursku.Toto posledně jmenova-
né místo na planině pohoří Hagengebirge bylo již od polo-
viny 19. století známo jako druhé nejbohatší naleziště
spodnojurských fosilií v celých Severních vápencových
Alpách (po klasické lokalitě Hierlatz u Hallstattu). Podrob-
né seznamy fauny s převahou ramenonožců a pro plien-
sbach charakteristických amonitů jsou uvedeny v detailní
práci Kraffta (1898). Jeho a Waagenova převážně amonitová
kolekce z Kratzalpe byla pak uložena ve sbírkách Paleon-
tologického ústavu vídeňské univerzity (dnešní Geozen-

trum). Amonity později monograficky zpracoval
Rosenberg (1909).

Moje sběry shromážděné v letech 2001 a 2003 pocházejí
jednak z lumachel v šedých biosparitických hierlatzských
vápencích vyplňujících svislé rozsedliny v podložních lavi-
covitých dachsteinských vápencích, jednak z červenavých
mikritických vápenců s častými Mn a Fe krustami. Prvně
jmenované hierlatzské vápence vystupují podél turistické
stezky vedoucí od vyústění údolí Bluntau jz. směrem na pla-
ninu a ke Kratzalpe. Sběry z těchto vápenců obsahují vý-
hradně ramenonožce, ti jsou zde však velmi hojní. Červe-
navé mikrity, které kromě početných amonitů zpracovaných
Rosenbergem (1909) obsahují i hojné ramenonožce a méně
gastropody a bivalvia, odpovídají stratigraficky pliensbachu.
Tuto faunu jsem sbíral ze skalek a volných bloků na jv. okraji
pastviny Kratzalpe a obdobnou i blíže dálničního podchodu
na s. úpatí Tannhausbergu (sv. od Kratzspitze, 1759 m).

Nově zjištěná fauna ramenonožců

Šedé hierlatzské vápence obsahují faunu svrchního sinemu-
ru, v níž početně převládají terebratulidní formy. Vyskytují
se v nich Cuneirhynchia retusifrons (Opp.), Calcirhynchia
plicatissima (Quenst.), Cirpa latifrons (Stur in Geyer), Cir-
pa sp., Prionorhynchia greppini (Opp.), P. polyptycha
(Opp.) , Liospiriferina alpina (Opp.) , L. ex gr. alpina
(Opp.), L. angulata (Opp.) , L. brevirostris (Opp.), L. obtusa
(Opp.), Lobothyris punctata (Sow.), Zeilleria mutabilis
(Opp.), Z. aff. choffati (Haas), Z. choffati (Haas), Z. alpina
(Geyer), Z. engelhardi (Opp.), Z. stapia (Opp.), Z. perforata
(Piette), Z. aff. waehneri Gemm., Bakonyithyris ewaldi
(Opp.) a B. appenninica (Zitt.).

Převážná část těchto druhů se vyskytuje i na typové loka-
litě hierlatzského vápence Hierlatzu na dachsteinském ma-
sivu u Hallstattu, velcí žebrovaní rhynchonelidi typu Salgi-
rella albertii (Opp.) a Prionorhynchia guembeli (Opp.)
však na Kratzalpe zjištěni nebyli.

Charakteristickým mediteránním prvkem červenavých
mikritů pliensbachu je velký a ve zdejším materiálu hojný
terebratulid Securithyris adnethensis (Suess). Z dalších vý-
značných druhů se na Kratzalpe vyskytují Apringia paolii
(Can.), A. atlaeformis (Böse), Liospiriferina alpina
(Opp.), L. aff. alpina (Opp.), početná Linguithyris aspasia
(Zitt.), Viallithyris gozzanensis (Par.), Bakonyithyris pede-
montana (Par.), B. ex gr. pedemontana (Par.), Phymatothy-
ris cerasulum (Zitt.), Zeilleria bicolor (Böse) a dále pak
Orthotoma apenninica (Can.), zjištěná v Severních vápen-
cových Alpách poprvé (Siblík 2003).
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Obr. 1. Na lumachele v šedých hierlatzských vápencích jsou dobře vidět
otisky hladkých terebratulidních brachiopodů i fragmenty žebernatých
rhynchonelidů. Severozápadní svahy Tannhausbergu u Gollingu. Foto
J. Brožek.
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Obr. 2. Charakteristické druhy pliensbachu. 1 – Apringia paolii (Can.); Kratzalpe, ×2. 2 – Phymatothyris cerasulum (Zitt.); Kratzalpe, ×3. 3 – Orthotoma
apenninica (Can.); Tannhausberg, ×4. 4 – Bakonyithyris aff. apenninica (Zitt.); Tannhausberg, ×2. 5 – Securithyris adnethensis (Suess); Tannhausberg,
×1. 6 – Zeilleria bicolor (Böse); Kratzalpe, ×2. 7 – Linguithyris aspasia (Zitt.); Kratzalpe, ×3. 8 – Apringia atlaeformis (Böse); Tannhausberg, ×2. Pobě-
leno chloridem amonným. Foto J. Brožek.
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Zatímco fauna ramenonožců svrchního sinemuru je
v Severních vápencových Alpách běžná a dobře známá
(např. z lumachel v hierlatzském vápenci a z výplně sedi-
mentárních rozsedlin v dachsteinského masivu), počet-
nější ramenonožcová fauna středního liasu (pliensbachu)
je z literatury alpské oblasti známa jen z menšího počtu
lokalit (např. ze Schafbergu, Kramsachu, Erlakogelu
u Ebensee a z několik lokalit v j. části pohoří Totes Gebir-
ge s. od Bad Mitterndorfu). Proto novější sběry na Kratz-
alpe, rozšiřující dřívější faunistické seznamy a potvrzující
existenci zdejšího ramenonožcového společenstva plien-
sbachu, přispívají k lepší znalosti alpské ramenonožcové
fauny. Za charakteristické elementy této alpské mladší
spodnojurské fauny z peliticko-mikritických vápenců pře-
vážně červené barvy je na Kratzalpe třeba považovat tere-
bratulidy Viallithyris gozzanensis, Securithyris adnethen-
sis (Suess), Linguithyris aspasia (Zitt.), Bakonyithyris

pedemontana (Par.) a Phymatothyris cerasulum (Zitt.).
Zcela výjimečným zjištěním byl výskyt druhu Orthotoma
apenninica (Can.), který byl doposud v Severních vápen-
cových Alpách neznámý.

Práce byly částečně podporovány grantem GA ČR 205/00/0944 a
probíhaly v rámci Vědeckého záměru Geologického ústavu AV
ČR, v. v. i., AVOZ 30130516.
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Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu

Fractionation of platinum group elements in gold deposits in Uzbekistan
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Abstract: Ores and host rocks from epithermal Au-Ag deposits
(Kyzylalma and Kochbulak), intrusion-related gold deposits
(Charmitan and Guzhumsai), and orogenic gold deposits (Dau-
gystau, Amantaytau, Vysokovoltnoye, and Myutenbai) in
Uzbekistan have been studied for their PGE and Au contents. No
anomalous PGE concentrations were detected in the studied ore
samples. In the ore samples from the epithermal deposits, low Pt
(max. 7.5 ppb) and Pd (max. 2.6 ppb) values, the shape of
chondrite-normalized PGE patterns, and Pd/Ir = 20.5, indicate a
crustal source for the PGE. Among the intrusion-related gold de-
posits, maximum Pt (19.3 ppb) was found in the Guzhumsai ore
and maximum Pd (3.03 ppb) in the black shales that host the
Charmitan intrusion. At Guzhumsai, such low values and the
types of chondrite-normalized PGE patterns suggest intrusive
host rocks as a source of PGE. Within the orogenic gold deposits
hosted in black shale, very high values of Pt (351 ppb) were found
in the barren black shale from Myutenbai and Pd (9.4 ppb) in the
barren black shale from Vysokovoltnoye. Average PGE concen-
trations in ores and the shape of chondrite-normalized PGE pat-
terns indicate the black shales as the source of PGE.

V roce 2007 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy v rámci programu KONTAKT společný grant
České geologické služby (ČGS) a Národní univerzity Uz-
bekistánu na léta 2007–2009 za účelem studia zdrojů,
transportu a frakcionace platinoidů na vybraných gigantic-
kých ložiskách zlata a mědi v Uzbekistánu.

Perspektivní obsahy Pt a Pd byly popsány z různých oro-

genních ložisek zlata ve světě (např. Natalka, Sukhoj Log
v Rusku; Lachlanský orogen v Austrálii – Wilde et al.
2002). Palladium je rovněž údajně získáváno jako vedlejší
produkt při zpracování zlatých rud na řadě zlatých ložisek
v Uzbekistánu (Turesebekov et al. 2005). Podle Grovese et
al. (2003) se zlatá ložiska, typická pro metamorfní pásma,
klasifikují na ložiska zlata vázaná na intruze, s atypickými
prvkovými asociacemi, a na orogenní ložiska zlata. Rudní
a horninové vzorky byly studovány z následujících zlatých
ložisek v Uzbekistánu:

1. epitermální Au-Ag ložiska: Kyzylalma a Kočbulak
v Čatkal-Kuramské oblasti ve východním Uzbekistánu,

2. ložiska zlata vázaná na intruze: Čarmitan a Gužum-
sai v zarmitanském zlatém poli, nacházející se v Nuratau-
ském regionu v Samarkandské provincii v centrálním Uz-
bekistánu a

3. orogenní zlatá ložiska: Daugystau (Au), Amantay-
tau (Au), Vysokovoltnoje (Ag-Au) a Myutenbai (Au)
v centrálním Kyzylkumském regionu v západním Uzbe-
kistánu.

Poloha jednotlivých ložisek je zobrazena na obr. 1.
V rámci terénních prácí bylo celkem odebráno padesát

rudních a horninových vzorků. Ve všech vzorcích byly sta-
noveny Pt-kovy, Au a ostatní stopové prvky. Rozklady na
stanovení Pt-kovů byly provedeny v laboratořích České
geologické služby a následně pak stanoveny pomocí
ICP-MS na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Ostatní stopové prvky a zlato byly měřeny pomocí ICP-MS
v laboratořích firmy Acme v Kanadě.
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