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A dernöi kösseni rétegekről.
Stiirzelfbaum .Józseftől.

(Előadva a magy. földi; társulat f. é.. február hú o-én tartott szűkülésén.)

Az ardói kirándulásom alkalmával szerencsém volt Maderspack 
úrral megismerkedni, ki nekem akkoriban egy D er n ő r ő l  származó 
vörös encrinit-mészkődarabot mutatott elő, mely több Belemnitekeu kívül 
egyes Ammonit-maradványrészt is tartalmazott s melyek liaszi kép
ződésre utaltak. Ez annyiban is felkölté a figyelmet, amennyiben liaszi 
vagy általában jura korszakba tartozó képződmények Derítőről ismere
tesek nem voltak. Azért örömmel ragadtam meg az alkalmat, midőn 
Maderspach ur egy közös kirándulásra felszólított, felkeresendő a lei
helyet. De kedvezőtlen időjárás és idő rövidsége akadályozott szán
dékunk kivitelében, azonban nem minden kárpótlás nélkül, amennyiben 
oly dolgokkal találkoztunk, melyeket tulajdonképen nem is vártunk. 
Demon, a helység mögött mintegy 2000 lábnyira (a tenger színe fölött) 
emelkedik háromlapu piramis alakjában a S o m h e g y ,  melynek dél- 
nyugoti oldala alján a ..Vészárok‘‘-ban egy forrás, az u. n. Szörnyükül 
fölött néhány lépésre, egy feltárásra bukkantunk, mely lehetetlen volt, 
hogy kikerülje figyelmünket, mivel itt csak úgy hemzsegett a kövületektől. 
Leginkább bivalvák és jól megtartott brachiopodák. Az alig egy félórai 
gyűjtés oly változó faunát eredményezett, hogy elhatároztam magam a 
földtani társulathoz folyamodni a leihely kizsákmányolása tekintetében. 
A t. társulat közvetítésének köszönöm, hogy a magy. tud. Akadémia 
kegyes támogatásával lehetővé tette egy ujabbi kirándulásomat. Múlt évi 
májusban Derítőre rándultam, hol 70-nél több, részben uj fajt számláló 
faunát sikerült gyüjtenem, nagyobbára jó megtartási állapotban. Gya
koriak a bivalvák mint Arca, Avicula, Gervillia, Lima, Mytilus, Pecten, 
nevezetesen a P. Schafhäutli és Ostreák; Gastropodák közül van szá
mos kisebb-nagyobb fajú Chemnitzia, Natica, szépen megtartva a Tro- 
clius triangularis. Jellemző a számos brachiopoda, melyek közül leg
gyakoribb a Terebratula gregaria és Rhynchonella fissicostata, továbbá 
a Tér. pyriformis és Tér. cornuta, úgy az ezeknek társaságában előfor
duló cephalopodák, mint Nautilus, Orthoceras és Ammonitek, melyek 
közül kiemelendő a Choristoc jras Marski. Feltűnő jelenséget képez a 
meglehetős mennyiségben fellépő de kiválóan apró, triász jellemű Ammonit.

Ezek alapján ki van mutatva a kösseni rétegek előfordulása és ha 
a cephalopodákat, különösen a Choristoeeras Marshi-t tekintetbe vesz-
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szűk, Snes s  általánosan elfogatott beosztása szerint a salzburgi vagy 
cephalopoda faciesben látjuk kifejlődve. De ez nincsen oly tisztán ki
képezve, sőt bizonyos, hogy itt több, másutt elkülönített íaciesnek egye- 
sitésével van dolgunk.

Ezen körülmény az által is nyer fontosságban, minthogy a rháti 
képlet ily módon kiképezve, hazánkban, nevezetesen a Kárpátokban, de 
még az Alpesekben sem ismeretes még eddig.

A lerakodási viszonyokat röiden összefoglalva, következőképen ta
láltam. Legalul fekszik faunánkat tartalmazó, mintegy 6 —7 m. vastagság
gal bíró, sötét, kékes szürke crinoida mész, melyre egy valamivel vé
konyabb, világos szürke k o r a l l  vagy u. u. Lithodendron-mész követ
kezik. Ezt borítja az előbbivel megegyező, de csak bivalvákat tartal
mazó mészkő 1 m. vastagságban. E fölé rakodik s majd a hegy csú
csáig érő, vagy világosabb vagy sötétebb szürke mészkő, mely a leg
felsőbb részében helyenként igen gazdag Gasteropodákban. A legfelsőbb, 
a Somhegy csúcsát képező része egy szürkés fehér mészkő, mely gyé
ren nagy példányú Megalodusokat tartalmaz s melyek szerint az, a 
rháti vagy az u. n. felső Dachsteinmészhez sorolandó.

A rétegezés átalában kevéssé hajlott, közel vízszintesnek mutatko-
kozik.

Feküjét a kösseni rétegeknek képezi egy átalános éjsz.-éjsz.-nyug. 
—kel.-dél-kel. csapás iránynyal a wer feni pala, mely a Somhegytől 
dél-nyug.-nyug. irányban messzire követhető. Az itteni werfeni réte
gekben határozottan, petrographiailag és palaeontologiailag különböző 
két szint constatáIható: egy alsó, a typikus vörösös palát Pleuromya 
Fassaensissel és Posidonomyákkal és egy felső, sárgás vagy szürkés szinii 
meszes palát Naticella costatá-val és Amonitekkel.

A fönn említett liaszi crinoida mészkövet sikerült utólagosan felta
lálnom egy csekély kiterjedésű, a kösseni és werfeni rétegek közzé szoruló, 
ék alakjában, melynek stratigraphiai viszonyáról azonban biztosat nem ál
líthatok. Külseje mint pedig zárványai a Kárpátokban több ponton már 
észlelt Hierlatz-rétegekre látszanak utalni.

Nem mulaszthatom el végül Maderspach Livius bányamérnök és 
Görgey Lajos, dernői vasgyár igazgató uraknak irányomban tanúsított 
rendkívüli szívességük és előzékenységökért leghálásabb köszönetemet 
ezúttal is kifejezni.


