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dér Grundsteine koarnte noeh nicht herausgegeben werden u.

s. \v. Dicse Aufgaben seien dér jiingeren Generation überlassen. 1

# * #

1 Amnerkung. Die samtlichen Hlienangaben beziehen sich auf den
0 Punkt dér Donau (96.59 in über dér Adria).

Die seliiefen Schraffen dér Zeichnungen bedeuten nicht das Ein-
fallen dér Sehichten.

Die Bohrungen sírd i ach dér mir im Manuskript vorliegenden
Bohrungskarte mmimeriert und beginnen in jedem Bezirk mit No. 1.

PLIOCÉN ÉS PLEISZTOCÉN CELTIS-TERMÉSEK
MAGYARORSZÁGBÓL ÉS DALMÁCIÁBÓL.

írta: Boros Adóm dr.*

PLIOZÁNE UND PLEISTOZANU CÉLT 1S-FRÜCHTE AUS
UNGARN UND DALMATIEN.

Von Dr. A. Boros**

Kormos Tivadar dr. 1932-ben nyolc különböz lelhelyrl
származó, és a pliocén és pleisztocén idszak különböz szintjeibe

tartozó lerakódásokból ered fosszilis Ceíó'.s-terméseket adott át

nekem tanulmányozás céljából.

A hazai irodalomban fosszilis Cél fis termések nem ismeretlenek,

mert Tuzson J. a Botanikai Közlemények 1912. évi 95. lapján és

a M. kir. Földtani Intézet Évkönyve XXI. köt. 1913. 227. lapján a

Brassó melletti ..Fortyogó begy" preglaciális rétegeibl és a Siitt
melletti édesvízi mészk feletti löszréteg aljából származó leleteket

mint Célt is conf. ausírolis-t ismertette. A brassói leletrl Éhik is

megemlókszik a ..Brassói preglaciális fauna" tárgyalása során (Föld

tani Közi. 1913: 23.).

A Kormostól kapott anyag elzetes vizsgálata megersí-
teni látszott Tuzson megállapítását, hogy a maradványok leg-

inkább a Cél fis avstralis sz I hozandók vonatkozásba. Az újabb
flórisztikai vizsgálatok, ; melyek a másik shonos európai fajnak,

a Cél fis Tournefortii Lam.-nak Hercegovinában és a horvát Tenger-
parton való elfordulását állapítottak meg, 1 arra indított, hogy
a többi lelhelyrl származó fosszilis anyagot abból a szempontból
vizsgáljam meg, hogy az nem azonos o a C. Tonrnefortii-ve 1. Ennek
a fajnak elterjedési centruma Kisázsiában, Kurdisztánban van, terein

Déloroszországbau, a. Kriui-félszigeten és Görögországban is; Szici

1iában (a C. Aetnensis Ten. alakjában) és az Adriai tenger mellékén

való elfordulása mindenképpen reliktum jelleg. Vá.rható tehát,

hogy a. C. (tust ralis mellett a hazai pliocén és preglaciális rétegekben
a C. Tournefortii is elfordul.

“Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1933. évi november 8-i

szakülésén.
** Vorgetragén in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft

am 8. November 1933.



154 Boros Ádám

Az irodalom a C. australis és a C. Tourueforiii csont árjai között

elég szembeötl különbséget állapít meg, amennyiben a C. Tourne-

fortii csontárja varratai közti mez síma vagy csak gyengén hálósán -

gödörkés, mig a C. australis-é kifejezetten vagy erteljesen hálósan-
gödörkés. Megállapítandó, hogy ezeket a morfológiai jellemvonáso-
kat mikép lebet a fosszilis termések meghatározásánál felhasználni,

tanulmányoztam a récens G’eZfis-csontárokat. Vizsgálataim azt ered-

ményezték, hogy a CeZö's-csoutárok felülete, a varratok száma meg-
lehets változó egyedenkint, s a termés fejlettségi foka, st kiszáradá-

sának mértéke szerint is. A Te// s-termésekrl a lágy részf fzéssel

eltávolítottam. Az így nyert csonthéjjak a kiszáradásig teljesen

síma felületnek, a teljes kiszáradás után azonban hálósán-gödörkések.

A szeptember végén gyjtött és a lágy részektl a fentebb említett

módon megtisztított Cel'tis occideutalis csontárok a teljes megszáradás
után erteljesen gödörkések lettek. Az egy hónappal késbb szedett,

tehát fejlettebb termések ugyanezen kezelés után megszorítva már
kevésbbé erteljesen gödörkések lettek. A teljesen megszáradt, er-
teljesen gödörkés csont árukat egv évi pihen után vízbe áztatva,

azok néhány nap alatt ismét majdnem teljesen síma felületitekké

váltak.

Vizsgálataim során azt tapasztaltam, hogy a C. australis L.

és C. occidentulis L. fajok csontárjai — az irodalomban2 olvasható

ellentétes nézet ellenére — egymástól nem különböznek, illetve a

fentebb említett, és egyéni, valamint fejlettségi és nedvesség-tarta-

lom szerint alakuló variábilitás miatt egymástól meg nem különböz-

tethetk. A C. Tourn&fortii csontárja valóban általában simább
felület, mint az elbb említett két fajé, egyes teljesen kifejlett

C. occideutalvs-példányokhoz azonban annyira hasonló, hogy ezektl

való megkülönböztetése úgyszólván lehetetlen. Az irodalomban meg-

állapított különbségek bizonyára onnan erednek, hogy különböz

fejlettség, vagy részben nem teljesen kiszáradt csontárokat hasonlí-

tottak össze. Vizsgálataim szerint C. S elmei dér „Handbuch dér

Laubholzkunde“-jóben a C. Tournefortii és C. australis termésérl

adott képe túlzott, s a két növény csontárja között állandóan nincs

akkora különbség, mint amekkorát a rajzokon latunk.

A recens Európai Ccltis- fajok termései tehát vem, illetve csak

igen nehezen és sokszor bizonytalanul választhatók szét egymástól.

Önként következik, hogy a fosszilis termések meghatározása még

bizonytalanabb. Ezek meghatározásánál nem szabad felednünk, hogy

a fosszilis Ccltis termések nem következéskép teljesen éretten a faról

lehullott és összemosott termések, mert a Celtis terméseit a madarak

szívesen fogyaszják, így könnyen megtörténhet, hogy a teljes kifej-

ldés eltt a madarak által megevett terméseknek az ürülékkel fel-

halmozódott csontárjait találjuk fosszilis állapotban. A fosszilis

csontárok felülete tehát biztos alapot azok meghatározására nem
nyújt.

A Kormos-tói kapott fosszilis termések felületük alapján



Pliocén és pleisztocén Celtis-termések 155

jórészt teljesen megegyeznek a C. austrulis csontárjaival, az egyik

lelhelyrl származó példányok felülete azonban következetesen

simább, mint a C. a üstralis csontárjainak átlagos, illetve leggyako-

ribb termésalakjaié. Ezért leghelyesebb ha az elbbieket továbbra
is a C. australis? zal hozzuk kapcsolatba, míg utóbbit mégis inkább
a C. Tournefortii-hoz. kapcsolhatjuk. Ezt az álláspontot a recens

flórából vont következtetés is alátámasztja, mert minden esetre az

a legvalószínbb, hogy a ma reliktumként pár ponton fennmaradt
C. Tournefortii és a Déleurópában ma is él C. australis voltak azok

a fajok, amelyek a jégkorszak eltt hazánkban is elterjedtek voltak,

bár nincs kizárva az sem, hogy valamely ma a távolabbi keleten él
avagy kihalt, de termésében a mai fajokhoz teljesen hasonló faj

fosszilis terméseivel van dolgunk. Tekintettel azonban arra, hogy
az európai diluviális flóra tagjai túlnyomórészt megegyeznek a ma
él fajokkal, legvalószínbb, hogy fosszilis Celtis 'únk valóban nem
más, mint a C. australis, illetve C. Tournefortii.

A megvizsgált anyag közelebbi ismertetése a következ:
Cél f is sp.

1. Dalmácia. Podumci falu mellett (Drniá közelében) kemény,

agyagos, vörös breccsában Kormos T. bven gyjtött Celtis-ter-

méseket, amelyek megtartása azonban oly rossz, hogy a termés felü-

lete nem vehet jól ki. így közelebbrl egyáltalában nem határozhatók
meg. Ez a képzdmény Kormos szerint fels pliocén (Cromeriau),

Forestbed-típusú fauna kíséretében fordul el, pontosabban az „Upper
Freshwater“ szintbe tartozik.

2. Polgárdi (Fejér megye). A Hipparion-fauna kíséretében

Kormos T. számos töredéket gyjtött, amikrl felismerhet, hogy
('eltis csontárok, közelebbi meghatározásra azonban alkalmatlanok.
Ez a legrégibb az itt ismertetett leletek közül, amennyiben a Hippa-
rion-t tartalmazó rétegek fels pontusi korúak (alsó pliocén).

3. Beremend (Baranya m.). A .,MÁK"-bánya fels pliocén (a.

Cromeriau) csontbrecesában igen rossz megtartású darabokat gyj-
tött Kormos T.

Celtis conf. Tournefortii Lám.
4. Csiarnóta (Baranya megye). A fels bánya pliocén (Alsó

Cromeriau) rétegeibl („Norwich Crag'“ horizont) több elég j
tartásé darabot gyjtött Kormos T., melyek felülete mind síma,

alig hálósan-gödörkés, így inkább a C. Tournefortii-vei, mint a C.

australis-sziü hozható vonatkozásba.

Celtis conf. australis L.

5. Villány (Baranya megye). A Mészliegy fels pliocén (alsó

Cromeriau) rétegébl (,-Norwich Crag“ horizont) Kormos T.

egyetlen csonka, de igen jó megtartású példányt gyjtött, a héj

j

felülete erteljesen hálósán gödörkés.

6. Magyark (Brassó mellett). A Brunzhgel preglaciális réte-

geiben dr. Éliik Gyula lí)15-ben bven és igen szép megtartási

állapotban gyjtötte. Ez a réteg körülbelül egykorú az É h i k által
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tüzetesen ismerteteti Brassó melletti .,Fortyogó“-hegyi faunával,

ahonnan a Celtis eoní. australis is ismeretes.

7. Püspökfürd (Bihar megye). A csigás agyagból, ami fels
pliocén (középs Cromerian, ,'Sbelly Crag“) korú Kormos egy
rossz megtartású töredéket gyjtött, ami azonban erteljesen ráncos
felületével mégis valószínleg ide tartozik.

S. Sütt (Komárom megye). A pliocén korú édesvízi mészkre
települt lösz, alsó, homokos szintjében Kormos újabban, a Tuzson
által említett lelet óta is többször gyjtött részben elég jó megtartású
töredékeket. A képzdmény kora Kormos szerint alsó pleisztocén,

de még preglaciális.

Az itt ismertetett, valamint az elzkben hivatkozott irodalmi

adatokon kívül csupán n ég egy — valószínleg preglaciális — lösz-

szil is CeZíis-termésrl van tudomásom, arról, amit Tón la* szerint

Frenden berg a lmndsbeimi (Alsóausztria) fauna kíséretében

gyjtött, és ugyancsak C. australis-nak határozott. K o r m o s T.

gazdag gyjtése világosan bizonyítja, hogy a Celtis, bizonyára a

C. mist ralis és a C. Tournefortii a jégkorszak eltt hazánk egész terü-

letén, és hihetleg még északibb és nyugatibb országokban is, elter-

jedt volt. Valószín, hogy ilyenek majd máshol is fellelhetk.

# # #

Meine Kritersucbungen ergaben, dass die Oberflácbe, sowie die

Zalil dér Náhte dér Steinfrucht dér rezenten Celtis australis, C.

occidentalis und C. Tournefortii individuell und nach dem Entwick-
lungsgrad dér Frücbte, ja sogar nach dem Grade ibrer Troekenheit

versebieden ist.

Die von Kormos erlmltenen fossilen Frücbte stimmen auf
Grund ibrer Oberflácbe meist völlig mit den Frücbten des C. austra-

lis überein, docli ist die Oberflácbe dér Exemplare von dem cinen

Fundorte stets glatter, als die Oberflácbe dér durehsehn i ttlichen,

beziebungsweiae báufigsten Frucbtformen von C. australis. Desbalb
ist es richtig, die vorigen — wie es J. Tuzson 4 tat — mit C. austra-

lis in Verbindung zu bringen, wáhrend die letzteren eber mit C.

Tournefortii zu verbinden sind.

Náhere Bescbreibung des überprüften Materials: 1. Celtis sp.

Dalmatien, neben dem Dorfe Podmnci (in dér Kábé von Drnis). In

liarter, leluniger roter Breceie lagen reicblicb Ceííis-Früchte, die

náher nicbt zu bestimmen sind. 1 ie Frücbte lagen bei eiu >r Fauna
vöm Forestbed-Tvpus („Upuer Fresbwater“-Horizcnt, Oberpliozán,

Cromerian). 2. Polgárdi (Komitat Fehér). In Begleitung dér Hippa-

rion-Fauna wurden zahlreiche Bruchstücke gefunden, die aber für

eine náhere Bestimmung ungeeignet sind. Diéses ist dei- álteste dér

bier besprochcnen Funde, in die Hipparion entbaltenden Scbicbten

vöm oberpontiseben Altér (unteres Pliozán) sind. 3. Celtis conf.

Tournefortii Lám. Csárnóta (Komitat Baranya). Mehrere ziemlich
gut erhaltene Exemplare aus dem oberen Pliozán (unteres Crome-
rian, „Korwicb Crag“-Horizont). 4. Celtis conf. australis Lám.
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Villány (Komitat Baranya). Aus dem gleichen Horizont wie vorige

st-'iiiuit ein einziges , gut erhaltenes Bruehstüek. 5. Magyark (bei

Brassó). Tn (len praglazialen Schicten (les Brunzhiigeís wurde
reiehlich gut erhaltenes Matériái gefunden. Altér: wie die von
Célt is coiit. i üst-ralis bel unt ist. (Tz són 1

). 6. Püspökfürd (Komi-
tat Bihar). Aus oberpliozánená Schnecken-Lehm, (mittleres Cromeri-
an. „Shelly Orag“) stamint ein schleeht erhaltenes Bruehstüek. 7. Sütt
(Komitat Komárom). Ans dér unteren, sandigen Schicht des am plio-

zanen Si\sswasser-K;ilkstein gél ígértén pleistozanen (praglazialen)

Lösses (Kormos). Die reiche Sammlung Kormos beweist klar,

dass Celtis, wabrseheinlieh C. australis und C. Tournefortii, vor
dér Eiszeit auf dem ganzen Gebiete Engarns und wabrseheinlieh

aueh in noeh nördlicheren und westlicheren Lándern, verbreitet

war.5

IRODALOM LITERATUR.
1. D ege n Á.: A Celtis Tournefortii Lám. elfordulása a liorvát

tengerparton. Magyar Botanikai Lapok XXX. 1931. 79.

2. Például Áseherson— Graebner „Synopsis dér Mittel-

europáisehen Plora“ V. köt., 1908—13., 571—3. lap.

3. F. Tou la: Diluviale Sáugethierriste vöm Gesprengberg Kron-
s-ladt Siebenbürgen Jahrb ck k. Geolrg. Remhanstalt b. 59. 1909: 575.

V. ö. Éhik Földt. Közi., XLIIL 1913: 23.

4. Tuzson J.: Be’trage zr fossilen Flcra Ungarns Mitteil a. d.

Jahrb. d. Frg Geol. Aust. Bd. XXL p. 254.

5. Éhik Gy.: I

)

4 e práglaz'a'e Fauna v. Brassó. Földt. Közi. Bd
XLIII. Heft 1—3. p. 147.

AZ (VHARMADKORT VULKÁNOSSÁG ÚJABB NYOMAI
A BUDAI HEGYSÉGBEN.

Dr. Horusitzky Ferenc és <tr. Vifjh Gyula*

NITVELLES TRACES DU VOLGÁNISME PALÉOGENE
DANS LES MONTÁGNES DE BUDA.

Pár Frangois Horusitzky et Jules Vigh.**

Az L33. évi felvételeink közben a paleogén vulkánosság két

újabb elfordulására bukkantak a Budai hegységben. Az egyiket

a Páfrány-út 2Ö. sz. telek régi dolomitmurva-fejtjenek hátsó
briozoás márgafala tárja fel. A márgába itt mintegy 2 m vastag,
fehér tufaréteg települ. A kzet vékony csiszolatában sok kvarcot,
földpátot, zirkont, limonitszemeket, muszkovitot, kloritot és egy
kevés kalcedent határoztunk meg. Az iszapolási maradék számos
fovaminiferát is tartalmaz. A kvarcok egyrésze koptatott, bemosott,

másrészük azonban szögletes, oszlopos kifejld és íí, s kétségtelenül

a tufa eredeti elegyrésze. A földpátok a labrador-tói a bytownit felé

közelednek. A vizsgált márga tehát plagioklászriolit tufája.

A másik elfordulás a Ferenchalom ÉNY-i oldalán, Hvös Iván

* Eladták a Magyarhoni Földtani Társulat 1933. évi április 5-i

szakülésén.
** Note présentée á la sé mce de la Sec. Géol. de Hong', du 5,

avril 1933.


