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antérieur gauche. Sa t'ornie est normale, plus allongée, plus droite

et plus éle véé que celle des pétales pairs.

Le pét le í.nt'iieur droit est plus eourt et plus arqué que-

les pétales pairs postérieurs de mérne que ehez un Clypéaster inter-

módius normál.

Le pétale pair postérieur gauche est plus élévé que le posté-
lieur droit et il est tömné mi peu a gauche. La longueur et lar-

geur eorrespondent a celles du postérieur droit.

Or, si nous ccmparcns ntte c-xemplaire a un Clypéaster nor-

mál, nous conslalons que le pétale frontul el le pétale pair posté
tieur gauche sóul tournés á gauche. Ce phénoméne engendre aussi
la déformation de Larc du hord antérieur qui est en eltet iui aussi
poussé un peu a gauche. Le hord latéra! gauche du lest prósente
íme forte échaucrure. Le hord latéral droit est régulier.

Vue du colé, la partié gauche du test est plus élevée que la

oroite. La íace ventrale, autour du peristome est deprimée. La
lorme et position du periprocte est normale. 11 est sitiié sur 1’ai.ro

interambulacraire impaire de la íace ventrale. Ktant donné que la

face ventrale du test est aussi d’une sym trie tétramére, les qua-

tre sillons ambulacraires la divisent de la maniére que nous avons
deux aires interambulacraires impaires. Lommons donc l’aire in-

terambulacraire impaire qui correspond á celle d’un Clypéaster

normál l’aire interambulacraire postérieure impaire du test; 1’au-

tre s’appelera i’aire interambulacraire antérieure impaire. Les

quatre sillons ambulacraires sont égalment bien dévelop-

pts. Le sillon antérieur pair droit manque. De tout cela on peut

bien constater qu’en conséquence de l’absencc du pedálé pair anté-

rieur gauche et du sillon pair antérieur droit la position de tout

le systéme ambulacraire est tournée á gauche sousun angle de 45".

RÖVID KÖZLEMÉNYEK. — KURZE M1TTE1LUNGEN.
\ III. NEMZETKÖZI QUAKTEBOKOLOG1AI KONGRESSZUSRÓL.

Irta: Mottl Mária dr.

A 111. nemzetközi quartergeologiai kongresszuson való részvé-

telt az utóbbi idben különösen az tette kivánatossá, hogy végre is

eldönthesBÜk, belyesek-e eddigi quarterkutalásaink és hogy erednie

nyeink a külföldi eredményekkel miképen egyeztethetk.

Scherf Emil dr.-al ugyanis, aki az alföldi, Duna-Tisza közis

dunántiili löszöket, valamint a közéjük települt vörösagyagrétegeket

és fosszilis erdtalajokat tanulmányozta, mindinkább arra a végered-

ményre jutottunk, hogy hazai pleisztocénünk kronológiájára és kii-

májára vonatkozólag mást mond a fauna-flóra és mást a lö

szók vizsgálata. Scherf tanulmányainak során azt találta, hogy •

'í enne r által 1935-ben felállított általános beosztás, amely a Penck-

Brückner féle Oünz,-Mindéi és Kiss jégkorszakokat két. a Wiirmüt

pedig 3 részre bontja (vagyis összesen 9 eljegesedést különböztet meg
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3 interglaciális és 5 interstadiálissal), a magyar pleisztocénre is jól

ráillik. Ezzel szemben az eddigi faunakutatás arra er.ged követkéz
tetni, hogy nálunk az eljegesedés meglehetsen egységes és a Wiirm-
mel párhuzamosítható jelenség volt. Fokozatos lehlés, amely még
meleg preglaciálisunkból enylie mousterienünkön át jellegzetes java-

és kési glaciális állattársaságainkhoz vezet. A pleisztocén végén 1

, a

Magdalomén második felében a száraz, hvös klíma ismét megeny-
hült. Ezek a következtetések kisebb-nagyobb és talán inkább lokális

jelentség ingadozások lehetségét természetesen nem zárják ki es

hogy Aurignacienünk valóban enyhébb klimájú idszak \ olt,azt majd
talán a Szelim-barlang fauna- és floravizsgálatai döntik el.

A 111. nemzetközi jégkorszakkutató kongresszus Fenek A. dísz-

ei uöklésével a bécsi Földtani Intézet rendezésében nyílt meg. Az el-

hangzott eladások a quarterkutatás legkülönbözbb ágazatait ölelték

fel. A tárgysorozat sokoldalúságánál fogva az eladásokat 3 szakcso-

portra (1. glaciálgeologiai-morl’ologiai-gleccserismercttani, 2. sztra-

tigráfiai-paleontologiai-palooklimatologiai és 3. prehisztóriai-antropo-

logiai-barlangtani) bontottak.

Fenek prof. eladásában a Würm eljegesedés klímájáról a-

dott érdekes összefoglalást. Az izotermák és az izobárisok eltolódása--

nak, valamint az általános európai csapadékviszonyoknak az ismerte-

tése után a lösz szelekrl beszélt behatóan. A magyarországi löszöket

szerinte DK-i szelek rakták le, míg az oroszországi lösz az európaitól

különálló.

Már az ausztriai általános quarterkutatások ismertetésénél lát-

tuk, hogy szomszédainknál a nehézségek kb. ugyanazok, mint nálunk.

Mást mond a fauna-flóra és mást a iöszök-terraszok-gleccserek-moré

•iák vizsgálata. Eli re n bér g faunatanulmányai is csupán egy id
-óbb és egy fiatalabb diluviurnra való tagolást tettek lehetvé és egy

esetleges Riss-jégkorszakra csupán a mixnitzi kétséges elfordulásból

következtetett. Hoffmann floravizsgálatai egy Miiulel-Riss és Riss-

Wiirm interglaciálist, de csak egy, a Würm eljegesedést mutatták ki,

miáltal Ébren hergel együtt a mi fauna-floravizsgálatainkka!

úgyszólván teljesen megegyez eredményre jutottak.

A morfologusok és geológusok a polyglaciálizmus és pedig jó-

részt a Penck-Brüekner beosztás mellett foglaltak állást. Ellentétes
vélemények nagyrészt csak a Riss és Würm stadiálisok körül hang
zottak el. A Dcecke, Eigers, G e i n i t z, I epsius stb. által kép-
viselt, a jégkorszak egységes, csak kisebb klimaingadozásokkal meg-
szakított voltát bizonyító monogiaciáüs felfogást, de még .T. Bayer
ketts beosztását is a jelenlév morfologusok a kongresszus körébl
számzték. St, P. Machatsehek ezeket a leegj szerüsít el-

méleteket eladásában élesen támadta és B e c k kissé szélsséges be-

v ezetjében a fauna és flóravizsgálatokat kronológiai szempontból
abszolút alkalmatlanoknak könyvelte el. Ezzel szemben pliocén elje-

gesedésekrl beszélt. Nagy érdekldéssel tekintettünk a lengyel S.
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P a w lowski eladása elé. Sajnos, a Kárpátok eljegesedésérl lé-

nyegesen újat nem halottunk és a felsorolt kutatók közül a magyar
revek (Soha far zik, Lóczy, Schréter, Ven dl A.) sajnálato-

san kimaradtak. A régi P árts c h, de Marton ne, Sawicki-féle
felfogással szemben eladó a legtöbb bizonyítékot a 3 jégkorszakra

való tagolás és a 3 V iirm-stadialis jogosultsága mellett iiozta fel.

Tektonikai tárgyú eladás mindössze egy \olt, a szófiai J ara-

it off-é, a balkán pleisztocénjében kimutatható mozgásokról. Az els

szakcsoport tárgysoi ozatát az izlandi, belsöafrikai és belsázsiai eljegé

sedést ismertet eladások vetített képei igen színessé és változatossá

tették. Ebben a csoportban volt a legtöbb vita, különösen a morénale-

rakódások különböz értékelése miatt.

A második szakcsoportban, ahol a magyar eladások kerültek

sorra, már általában higgadtabbak \oltak a hozzászólások, mivel a

különböz felfogások itt nem fordultak szembe egymással. Minden
eladó csupán tárgyilagosan mutatta ki, hogy eddigi vizsgálataiból

mire következtethetett. Feltnen sok volt a pollenanalizis alapján

készült tanulmány, egyrészt Finnország, másrészt Lszakfranciaország

területérl. Paleontologiai tárgyú eladás csak egy olyan hangzott el,

amely az égj es állatfajokat poiyglacialis sémába igyekezett besorolni,

de meglehetsen zavarosan és kell biológiai alátámasztás nélkül. A
magyar eladások a szakcsoportv ezetöség ós/.inte érdekldését, majd
elismerését vívták l<i, különösen azért, mert az elhangzott eladásod
70%-ával szemben, úgy Se he rí E. és Kormos T., mint jómagam
- uj, még nem publikált vizsgálatokról számoltunk be.

A közel 80 eladás meghallgatása elssorban azzal az általános

tapasztalattal járt, hogy a fauna- és florakutatók jórészt monoglaei-

álisnak mondható es a geológusok és moríológusok tisztán polyglaci-

alista meggyzdése közötti rt ez a kongresszus sem volt képes át-

hidalni. Amíg azonban az egybegylt különböz nemzetiség palcon-

lologusok általában megegyez eredményekre jutottak, addig a l
szkkel és morénákkal dolgozók polyglacializmusa úgy az eljegesedé-

sek, mint a stadialisok számat tekintve, elég tág keretek között inga-

dozott. A Soergel-lele 11 glaciálist megkülönböztet beosztás a részt

vevk között azonban határozott formában még úgylátszik nem talált

követésre, sót az új északnémetországi kutatások a 4 klasszikus jég-

korszakot egyre biztosabban kettre egyszersítik, 1 V\ ürm-stadiális-

sal. A pleisztocén határkérdései, a jégkorszak okai vagy a löszök ere-

dete, — egyáltalán nem került szóba. ./ M ilankowitsch-höppen-H eg-

ner-Soergel számítás a jégkorszak idtartamát 592.000 évre becsüli, eb-

bl 512.000 és az interglaciálisokra jut és csak 78.000 év a glaciális id-

szakokra.

A tanulmányi kirándulások szemléltet anyaga az alsóauszt.

nai löszök, terraszok és az alpesi eljegesedés bemutatása köré kon-

centrálódott. A kirándulásokon a lösz eredetére és korára nézve álta-
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János csatlakozás volt althoz a /elfogáshoz, amely szerint a típusos

lösz szuberikus, javaglaciális lerakodás. Az újabb tanulmányokról,

így pl. B r o e k m e i e r-nek löszesigavizsgálatairól, amelyek a löszt

interglaeiális és nem colikus, hanem arvízüled *knek nvilvánítják,

a kongresszuson nem is hallottunk. A bemutatott löszteltarások nagy-

részének az anyaga nem volt típusos, hanem részben átmosott, részben

homokos lösz. Nagyon szépek voltak azonban a bemutatott löszök ré-

tegzései. Általában két, helyenként azonban 3 közb települt vörösa-

gyagréteget láttunk, amelyekre Kehiéi nb a eh es \\ e •. n - I e > g-nel

típusos eserviozjom települ. Valamennyi vörósagyagrétegnek is hatá-

rozottan a Penck-Briiekner értelemben vett interglaeiális (teh-il hosz-

szú idn át tartó meleg-nedves idszak) jelleget tulajdonítottak, míg
nálunk azeltt Horusiizky tanulmányai alapján ezek mint mo-
csári. i 11. \ {/.bontotta metamorf löszök szerepeltek. A löszöket Auszt-

riában Mimiéi, Kiss és Würm löszökre bontják, míg a kózbetelepüit

vörösagyagrétegeket ill. fosszilis erdta’ajokat részben a Mindel-Riss

(pl. weinsteigi alsó humusz), részben a Riss-Würm interglaciálisba

(pl. wielandsthali és göttweigi „Verlehmungszonek“) sorolják, rész-

ben azonban mint a Kiss és Würm eljegesedéseken belüli klimainga-

dozások (pl. paudorfi vörösagyagok) bizonyítékait tekintik

A göttweigi vörösagyagzónánnk (í. Götz inger egész Alsó-

ausztriára nézve altalános jelentséget tulajdonít, míg Kölbl sze-

rint csak lokális érték. Kölbl különben szedimentpetrográfiai 'ala-

pon tanulmányozta az alsóausztriai löszöket és az ü véleménye sze-

rint a lösz és vörösagyag egyidej lerakodások és utóbbinak kelet-

kezéséhez sem különösebb klimaingadozás, sem hosszantartó mállási

folyamat nem szükséges.

A Würm-löszök Alsóausztriában az aurignaci kultúra keszkö-
zeinek és állatmaradványainak b lelhelyei, míg nálunk löszben ez-

’deig kési moiisterient és magdalenient találtunk. Az alsóausztriai

löszök szép paleolit es emls gyjteményét a kremsi és eggenburgi
múzeumban tekintettük meg. Míg azonban az ottani löszök illattár-

sasága közel megegyez, addig nálunk a tatai és a ságvári löszé o-

léggé eltér. Sajnos, a vörösagyagokból és fosszilis humuszokból
mindezideig semmiféle állatmaradvány nem került el, miáltal vég-

legesen ma sem beigazolt, hogy ezek a vörösagyagok és humuszok
v alóban hosszú évezredekig tarló inter rlaciálisok, vagy csak kisebb

és lokális jelentség klímaingadozások voltak.

A kavicsterraszok közül a laaerbergi és az Arsenalterrasz közép-

ül. felspliocénkori kavicslerakódásait, Stammersdorf és Absbergnél

pedig Günzterraszok (iilterer Deekenschotter) kavicsfeltárásait tekin-

tettük meg.

Ezeket a pleisztocén terraszokat szép kifejldésben különösen a

Persehling torkolatánál és a Traisen völgyében láttak. A régi diluvi-

ális kavicslerakodásokban különbözfokú rétegzavarokat látni sokhe-
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iyiitt. Részben finom keresztrétegzdést, részben zsákos, hullámos te-

lepüléseket, amelyeket G. Götz inger strukturtalajoknak minsí-
tett. Különösen Stammersdorfnál volt erdekes a Giinz-kavicsoknak ez

a merész hullámhegyekbe szök települése. Ezeket az arktikus talaj-

fajok szerkezetével jól egyez településeket nálunk Szádeczky-
Kardoss E. tanulmányozta és mutatta ki elször. G. Götz inge"
a megtekintett stammersdorfi és absbergi strukturtalajokati a Günz
eljegesedés hideg klímájának a bizonyítékául tartja, az slénytani

szempontok figyelembevétele azonban a lerakodás és struktúra egy-

idejsége ellen szólnak.

A nagy alpesi kiránduláson már sajnos már nem vehettem részt.

Seherf E. szives közlésébl tudom, hogy a morénák és gleccserek,

st még a höttingai breccsia megtekintése is, amelyet utóbbi idben
már a preglaciálisba st a f. pliocénbe helyeztek, — a régi Penck-

Brückner klasszikus megállapításokat mindenképen igazolták. A
gmundeni ülésen M íróink orosz agrogeologus két térképlapot mu-
tatott be. a TI. Oroszországban megtartott kongresszuson tervbevett

Európa quartertérképének (1:1,500.000) els lapjait. A térképkiadással

annakidején Oroszországot bízták meg es a 25. sz. lap, amely magyar
területeket is foglalna magában (kb. Kecskemét délköréig), most ke-

iül sorra. A magyar rész megszerkesztésére Seherf E.-t kérték fel,

aki ezt csak úgy vallalta, ha a felhasználandó térképek szerzsége és

magyar volta kellképen kifejezésre jut. Ehhez a felfogáshoz finn és

lengyel szempontból T anner és Pa w 1 o w.s.k.i is csatlakozott.

Végeredményben azt kell mondanom, hogy úgy a palcontologu-

sok, mint a geológusok és morfologv; sok megelégedetten távoztak a

III. nemzetközi quarterkongresszusról. Bebizonyítva látták ugyanis,

hogy kutatásaik helyesek, mivel eredményeik nemzetközileg i> nagy

részt egyeznek, lekintve, hogy a biológiai és geológiai vizsgálatok kö-

zötti különbségek egész Európában fennállnak. A biológus eltt egy-

elre rejtély marad, hogy miért mutat a fauna egyes idszakokban

jól észrevehet változást, más esetekben pedig, amikor a morfologu

sok szerint ugyancsak mélyreható klímaváltozások következtek b\

állandó jelleget. Épen ezért az a meggyzdésem, hogy mindaddig,

amíg a magyar slénykutatás hideg glaciális faunáknak meleg inter-

glaciális csoportokkal való váltakozását pozitive kimutatni nem tud-

ja, csak zavart idézne el, ha határozottan valamelyik polyglaciólis

felfogás mellé is állna. A lösz és terraszkutatások eredményeinek a

figyelembevételével célja egyelre a pontos adatgyjtés és a külföl-

di eredményekkel való párhuzamosítás kell, hogy maradjon. A különb-

ségek egyelre még annyira mélyek, hogy mindkét részrl még na-

gyon sok objektív vizsgálatra van szükség, hogy a IV. nemzetközi

quarterkutató kongresszuson esetleg végleges döntésre sor kerülhessen.


