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ÚJABB RÉSZLETEK A DILUVIjUM ÉGHAJLATÁNAK

ISMERETÉHEZ
GA ÁL ISTVÁN*

A bánhidai Szelim-barlangból napfényre került smaradványok alapján
igyekeztem a pleisztocén végs szakaszának éghajlati ingadozásait nyomon követni.
Mivel a barlang rétegsorában a moustérikumtol a magdalénikumig minden kipart,
illetleg minden diluviumi idszakaszt képviselve látunk, módunkban áll kísérletet
ellenrzésére, a régebbi ásatások
tenni a Bacsák-íéle „diluviumi naptár"
( 1 )
alkalmával hagyott tanú- (témoin-) rétegsor (
ábra) vizsgálata alapján.
A Szelim-barlang sziklafenekére települt, átlag diónyi (mállott!) mészkrendkívül
telehintett sárga agyag
II. teremben
szilánkokkal eléggé
az I
faszén és keszköz
szívós volt; smaradvány emlscsont (Ursus)
gyéren volt
benne. Jelzése E 5 (5—44.). Ezzel szemben a tanu-rétegsor fekvjében lev agyag
csaknem téglavörös, laza, morzsalékcs; vastagsága 1,2 m. S ámbár a föltárás átlagos 4 m-es szélességében mintegy 0,25- 0,30 m vastag szeletet fejtettünk le róla,
Éghajlati
tényezirl tehát
semmiféle smaradványra nem bukkantunk benne.
világosvörös, gyönújabbat nem mondhatunk. Az E 5 fedjében
,2 m vastag
gén plasztikus agyagot találunk a folyosó küszöbén. Érdekessége az, hogy fekvjével való érintkezési
tzhely figyelhet meg, ahsíkján nagykiterjedésíí
k
faszén-maradványt, s közelében számos n _
költ, és szilánkokra
haseg r
csontot találtunk. Megjegyzend: faszén és ép cs-ut a réteg többi részébl is
bven került el.
A begyjtött fa. szén-darabok alapján S
á n y S. és Stieber J. n. -fa
(Tilici) és krl&fa (Fraxintis) szereplését állap ...véé: meg; tlevelek nem kerültek
el. Az emls csont
csigolyák, 2 metacar.
} rr. tatarsus, 3 phalanx, 1
calcaneus, P 2 P-i,
n
nt kivétel nélkül
-langi medvére, illetleg I humerus
2
Os 2 szemfog szopós m tw: ocsra vallanak
A szegényes r- tón leletanyag jelei '-ég-; abban áll, hogy eddig a Szeiim
E; rétegébl smar
ványnem voltak ism -etesek (5. p. 49), és hogy a hársés krisfa kétségtlié te.
az akkori égi
enyhe mivoltát, s ezzel igazolást
nyert, hogy az Ursn± spela.?ns
kivált, mint egyedüli szerepl,
sohasem lehet
jeges (gl iciális)
jlat
Ebben az esetben is az deri k :
„ngés bizonyít..'
hogy inkább enyhe égh ijlat leién volt barlangjaink gyakori lakója, s a jeges kik :géseket csak ideig-óráig vészelte át, akárcsak a Homo primiger.his, meg a H. :romagnon. Ennek a tételnek eléggé dönt bizonyítéka lehet az, hogy a barlangi
medvét a H. cro-niagnon-n al együtt a wiirm II III 64.400 évig tartott hideg,
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Áttérve a II. terem harmadik rétegére (E 3 ), ennek a tanú rétegsorban egy
szürke,
kissé homokos
agyagpad felel meg,
mindössze szintén 0,2 in vastag
amelybl most semmiféle smaradvány sem került ki. Éghajlati körülményeirl
azonban a többjétl elüt szürke színe így is elárul annyit, hogy az akkori földrajzi
viszonyok (klíma) is jelents mértékben elütök lehettek. Ezt a föltevést támogatja
Hollendonner F. az Ei~ 5 rétegekbl gyjtött faszén-maradványokra vonatkozó
szóbeli megállapítása, hogy az uralkodó többségben lev lombos fák mellett erdei
fenyre (Pinus silvestris) valló szeneket is talált. Minden valószínség amellett
hogy a tlevel fák maradványai, kivált, ha nem csupán erdei fenykre
szól,
Mindezt megtoldhatom még azzal is, hogy
vallók, az E 3 rétegbl kerültek el.
ugyanebbl a rétegbl az I. teremben egy sarki róka (Alopex alopex L. f. diluvialis)

—

állkapocstöredéke

A
A

is

kikerült.

fölsorolt leletanyag

—

rétegtani viszonyok alapján a

latú

—

fleg a sok íaszénmardavány
még kiegészülhet.
Jegnagyobb valószínség az E 3 -réteg hideg éghaj-

keletkezési ideje mellett szól.

Míg a tanú -rétegsornak a II. terem rétegsorával való párvonalba állítása a
megfelel rétegek kzettani hasonlósága révén is könnyen adódott, az E 2 -réteg
bizonyos nehézségekkel kell megküzdenünk. A II. teremben az E 2
esetében
0,1
sötétbarna humuszréteg, amely az I. teremben három ágra
0,25 m vastag
szakad. Mindezzel szemben a tanu-rétegsorban nyoma s ncs humusznak, s ehelyett
0,65—0,70 in vastag sárga agyagot látunk, amelyben
akad faszéntörmelék.
A fanemek antrakotómiai vizsgálata folyamatban van. Ám a vizsgálati eredmény
ismerete nélkül is mondhatunk annyit, hogy a humuszos réteg csakis enyhe, csapa,-
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dékos „erdei idszak

Ebben
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képzdménye

sátorfáját a H. primigenius..

teremben,

hanem

—

lehet.

kétségtelenül „enyhe" jelzés

Még

pedig

nem

idszakban

is

barlangban ütötte

a nyugati szeleknek

ersen

kitett

I

föl

— IL

a teljesen védett háttérben.*

teremben az E legfels rétege (E t ) homokos sárga agyag, 1 m
Benne jókora tzhelyet s ennek körzetében sok fölhasogatott,
megpörkölt s ép csontot találtunk. A csontok oroszlánrésze csak barlangi medvére
vallott, s rajta kívül csupán egy e’.efántfaj néhány csonttöredéke szerepel az együttesben. A faszén-darabok vizsgálata még folyamatban van. A két emlsfaj azonban
magában is megbízhatóan valószínsíti az enyhe éghajlatot.

Az

I

II.

körüli vastagságban.

Hozzájárul ennek megállapításához az ebbl a rétegbl elég bven elkerült,
minden tekintetben jellegzetes java-moustéri típusú paleolit-anyag: 6zakóca, vakaró,
fúró, st még fogpenge is.
A tanu-rétegsor Ei-ébl nem került el smaradvány.
Az I. és II. teremben a D-réteg világos szürke színével, nagyon egyenetlen
(átlag 2 m!) vastagságával és rendkívül: lazaságával (kézzel vájható!) tnt ki.
Anyagán, fleg a benne lev nagy mennyiség, színtelen, szögletes kvarc-6zemecske
révén könnyen fölismerhet, hogy folyóvízi hordalék. Rétegzettsége jórészt elmosódott, tagozódásnak azonban semmi nyoma.

—

Mindezzel szemben a tanu-rétegsorban szembeszök' az E t
5 rétegcsoporvastag, szürke homokos réteg kettssége. Az idsebb
D 2 (0,75 m) tag anyagában a szögletes, színtelen kvarc annyira túlnyomó, hogy
szinte iszapoknak tnik, míg a reá települt D r ben (0.55 m) tekintélyes mennyiség
a levegbl h. üott por. Bizonyára ez okozza ennek a rétegnek sötétebb színét is.
A D-rcteg korát a belle elkerült kvarcit-szakóca alapján a moustérlkum
végére (hideg mous'érikum! helyeztem.
A réteg egyetlen tzhelyébl gyjtött

tokra települt, együttesen 1,3

*

A

m

Szelim-bai'lang ösj szádája ugyanis

pontosan nyugatnak

nyílik.

;

Gaál

a szénmaradvánvokat
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számlázottnak minsítette,
lelt

ekaribu

(RaruJifer

igancs-töredékek teljesen
jével

Hollendonner
az

s

maradványok:

igazolták.

fenybl (Pinus montuna)
idszakot a tzhely körzetében
állcsont-töredék, fogak, valamint

hegyi

így jelzett hideg

arcticus)
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Wiegers

(Ez tehát
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A SIELINL- BARLANG

FOLYOSÓJÁNAK RÉTEGSORA
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fedjét alkotó, a tanú-rétegsorban 5,3 m vastag, barna agyagrétegen
vájkálásának nyomai voltak. Vizsgálódásra ebben a C-rétegben nem
került sor, me'rt a vájkálásokkal meglazított sziklák óvatosságra intettek. A C-reteg
kétségtelenül enyhe éghajlat idején keletkezett, amit lombosfák és melegkedvel
emlsfajok maradványai kellen igazoltak. Minthogy fekvje fels-mousiiénkum.

A Dt

illetéktelenek

-

Földtani Közi ni/ LXXX1I.

240

éz't.

1952.

7

9.

sz.

fedje pedig jaVa-solutréikum, a C-réteget a kett közé es aurignacikumba, esetleg
a solutréikum legelejére kell helyeznünk.
A C.-réteg fedjében lev barlangi-lösz" réteget az I. teremben meghagyott
tanú-rétegsorban vizsgáltam át, minthogy a barlangi folyosó küszöbén alig volt
hozzáférhet.
.
A látszólag egységes, világos-sárga, igen laza réteg tagozódása itt is észlelhet. Az idsebb, B>-tag, színben élesen elüt fekvjétl, holott emlsfajai: hiéna,
orrszarvú, farkas, tulok, szarvasok, stb. révén áimenetesen összefügg vele. Itt tehát
nem- az állatvilág s a lombosfák (Hollendonner!), hanem a kzettani jelleg
árulja el az sföldrajzi viszonyok valamelyes változását, fölteheten a hvösödést.
Ezt a réteget kipar révén java-solutréinek minsíthetjük.
A diluviumi rétegsort záró legfels, ugyancsak ,,barlangi-lösz“-ben bven
elforduló emlscsontok: skaribu, sarki róka, sarki nyúl, lemnrng, stb. az ugyancsak gyakori magdeléni jelleg paleolittel karöltve a kort s az éghajlatot illeten is
pontosan tájékoztatnak.
A Szelim 13.2 m hatalmas rétegsorában slénytani alapon igazolt éghajlati
típusok ismeretében a moustérikum elejétl a magdalénikum végéig számított dilu-

vhim
Ei

=

szakaszt illeten az éghajlati kilengések következ sorrendjét kapjuk:
enyhe;
C5
enyhe; E 3
hvös hideg; E 2
„erdei idszak", enyhe;
meleg; D 2
hideg;
enyhül; C
hideg.
enyhe; B.,
hvösöd; Bi

=

—

Vessük össze

=

=

—

ezt

a

a r'ss-würm jégszüneti szakaszától

<W

B

sorrendet

=
=

=

(I.

=

„diluviumi naptáráénak adataival
.192.800 évtl) az utolsó jeges szakasz

a c s á k
e.

IU.) végéig (17.400).

következ' éghajlati típusok
Természetesen a csillagászati számításokból
hvös, enyhe, meleg) különböz tényezk befolyására sok cselben
jelentsen módosultak, fgy pl. a W. II W. I. jégszüneti szakaszban az 53.900—
4C. 200-ig jelzett enyhe szakasz az eltte és utána lezajlott hvös szakaszok nvatt
nem okozhatott biológiai változást, nem adott módot a sarkköri fajok elvonulására,
emlsök visszavándorlására. A 4. rovat tehát azt az
illetleg a melegkedvel
(jeges, hideg,

—

éghajlati

átlagot jelzi, amelyet

az akkori szerves élet tükröz.

A

Szelim-barlang rétegsora, de kisebb mértékben a Subalyuk s a Bordu
Maré rétegsora is meglep pontossággal illeszkedik Bacsák diluviumi naptárának kortani és éghajlattani mércéjéhez. Ez semm'képpen sem lehet véletlen. Az éghajlati típusok száma, sorrendje,
idtartama és intenzitása, alapján minden jégszüneti és minden jégmegszakítási (Interstadialis) szakaszt egymástól szigorúan
meg lehet különböztetni (13). „l'Jgv a sorrend
írja Bacsák
mint az idközök és intenzitások tekintetében Milankovics besugárzás; görbéje is ugyanilyen 18 elemi részbl van összetéve. De 18 elemi részbl a permutáció tétele szerint

—

18

különböz sorrendet

!

=

—

6.402, 370.705, 728.000

lehet elállítani".

volna a helyzet, ha Klute föltevésének megfelelen (11) a diluviumi
éghajlat-ingadozás csupán hideg és meleg idszakok egyszer váltakozását jelen-

Más

tette

volna.

Azonban nemcsak
közelesk

az egymáshoz
ilyen

árnyalati

eltérések

a

véglegesen ellentétes
(hideg-meleg!) típusok, hanem
(hideg hvös, enyhe-meleg!) is
fölválthatják
egymást,
jelzésére

elssorban növényi

smaradványok

(faszén,

virágpor) alkalmasak.

A következ három megállapításra
A ..prae-u'ürrn" néven (4) idézett
n;ond eleget. Sikeriileflenségének

túl

kívánok még rámutatni.
balsiker eljegesedésrl a táblázat nem
szerény
amplitúdói voltak
az oka'-, mert a

Guúl

Szelim

Szá ráz -hídé
Jeges

É

v

s

z á

enyhe-nedvt

:i

26,900— 40.200

Száraz hideg

átmen. hüv.

40,200—53,900

enyhe

53,900—66,500

hüvös-}-

77,700-80,700

Nem érvényesült
(Hézag)

Pinns montana

jeges

Enyhe

átmeneti

r

80,700—88,200

meleg

88,200—99,700

enyhe

99,700—110,600

jeges

122,000—122.600

átmeneti

122,600—133,800

meleg

133,800—140,500

enyhe

140,500—146,000

jeges

146,000—158,300-

hvös

158,300-160,000

átmeneti

—

!

Kora solutréikum

— kés

Átmenet

(Hézag)

—
Lösz

D,

Enyhe

E,

Kés- vagy hideg mousterikum

Siergensteín

Elefánt

-

Humusz

e2

J
Pre-würm

ker

J-

balsi-

eljeg.

'-/>

13

„
*

Et_

Hárs, kris

Ej

tartozik

Erd

160,000—170,200

enyhe

170,200—179,200

meleg

179,200—182,000

átmeneti

Száraz-

jeges

hideg

182,000-192.800

R.II.

Száraz hideg

csapadékos

*
.

C

aurignacikum

hvös

„

110.600—122,000

Java solutréikum

B,

Erd

|

vr.i.

enyhülés

A szomszédos Jankovichbarlangban kés solutr.

Lösz

csapadékos
-W.1I.

Magdalén ikum

Bt

?

átmen.

66,500-77,700

s

Sarkköri fauna

jeges

gé

VC .11.

Megjegyzi

ré-

teg

(erdei szaka

w.m _ 17,400 — 26,900
.

nrlan-

(mezség ö

Éghajlati
típus

m

szakasz

1
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Krapina

A

is

u
ide

Szelim-bg még

lakatlan

_

B

csak

azt

—

hangoz-

"te
Köppen-féle küszöbértéket i'2i a kilengés non
soKat váltatja, hogy „ez a rövid glaciális kilengés a Bükkhegység klímáján nem
csupán
toztatott... Nem sokat különbözött a mai- klímám.". Ezzel szemben nem
megállapítSubalyukban
is
_
a
a Szelim-barlangban, hanem a Ponor-Ohábán is
el.

a

;s

ható volt az ú. n. „meleg- moustér:kum“ közepe táján föllépett jelents lehlés (5,
A Subalyukban lombos iák helyett L.arix és Pinns szolgáltatta a tüzelt, s az

49)

.

endsök közül jóformán csak
pedig

—

ahol faszén

a

barlangi

medve

gyjt -íré még nem

Equus és Rangifer együttese

c-

útjaira bukkantak.

Ponoi-Ohábun

—

medvén kívül Capra
hvösebbé vált. s a R-W

gondoltak

a
lég világosan jelzi
elmet érdeml kilengést.

(

4

jeg-

szakaszban különös
másik esetere :s rávilágít. Eveiiunakeveredés eg;
Ez a kilengés az ú. n
kitartottak helyükön, viszont az
kor fordulhatott el, hog\ a melegkedvel faj
északiak közül néhány faj (Alopex) szívesen elkalandozott a Gerecséig.
Másik érdekessége a táblázatnak a C (1 énás réteg) feküjében kimutatóit
hézag. Itt csupán azt idézem régebbi közleményembl (6), hogv a híd g mcuamíg a Szeumuen a
kuinot követ szakaszban
b zonyos idnek kellett Lefolynia,
H aurignacensis sátorfáját fölütötte. Nem tévszethetjiik ugyanis szem e. i. Inc

sziineti

.

;

:

;

-

:

•

primigenius még a hideg moustérikumban
csupán a \V. I. végén halt ki.
ki.

W2
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C-rétegnek a B 2 -vel való szoros kapcsolata, valamint a

lehlést jelz „barlangi lös-z“ is. A szoros slénytani kapcsolat magában is elárulja,
hogy a Szelim C-szintjében nem kereshetjük az aurignacikum kezd szakaszát, mert
a belle napfényre került minden rend smaradvány egyveretíí; emellett a réteg
túlnyomó részben levegbl leülepedett kzetanyaga élesen elüt a fekv anyagától
s a legszorosabban kapcsolódik a barlangi löszhöz.
A Szelim rétegsora tehát részleteiben is annak az éghajlati ingadozásnak
egymásutánját tükrözi, amelyet Bacsák Gy. diluviumi naptára elénk tár.
Bár
a Szelim rétegsorával csupán a diluvíum utolsó harmadának (kereken 200.000 esztendejének) éghajlati viszonyait ellenrizhetjük, a naptár megbízhatóságát a günzig
mert Milankoszámított további 400.000 évre is elismerjük. Annyival inkább
vics számításainak eredményét a földtani alapon végzett megfigyelések (Eberl,
Koppén. Soergel) már elzetesen igazolták.
Bacsák-féle megoldás egyNem akadhatunk fönn a Milankovics
Milankovics (3) kezdettl fogva hangoztatta, hogy szeme
két gyöngéjén,
eltt csupán a diluviumi eljegesedések lebegnek, míg a régibb földtörténeti múlt
nem gondolt. Bírálói az si eljegesedésekre
jeges szakaszainak magyarázására
vonatkozó adatokat és elgondolásokat használják föl ellene. A bírálók többségének
az a régi, Buf fon-féle tétel a kiindulási .alapja, hogy az életterek kialakulását
(gyrdés, szárazulatok kiemelkedése vagy
befolyásoló földtani jelenségeknek
elmerülése, eljegesedés stb.) közvetlen
átalakító hatásuk van
az él szervezetekre.
Épp így régi kelet a kéregforradalmak égliajlat-idomító hatását hirdet tan

—

is

is

(Ampferer, Dutton, Coleman,
arra hivatkozik, hogy csi'lagászati

Lawson, stb.). Kretzoi M. (7)
tényezk nem hogy kizárólagos okozói, de még

kezdeményezi sem lehetnek éghajlati kilengéseknek.
„A íaiimsztikailag igazolt klímasüllyedések és a radiáks kontinensmozgások
egyúttal
Kretzoi
pozitív maximumai között meglev teljes összhang
írja
hogy az eljegesedések elsleges okait nem kereshetjük kozmikus
azt is eldönü,
tényezkben
Milankovics egyoldalúsága azonban nem olyan végletekig men, mert

—

—

.

Koppén posztulatumához is hozzáteszi: a jégsapka kialakulásához, eljegesedési
kezdpontokra, magas hegységekre is szükség van.
Legalább olyan magas hegységek, mint a diluviumban voltak, ma is vannak;
ma mégsem beszélhetünk. Egyes kéregdarabod epirogenetikus kiemelkedése is legföljebb „reális alap“-ul szolgálhat jeges korszak kialakulásához, létrejöttét azonban nem idézheti el.
jegeskorról

a földtörténeti múlt történései hozzáelégednünk az si éghajlatokat többé-kevésbbé megvilágító,
legalább egyes
közvetett bizonyítékokkal is. Bizonyos növény- és állatfajokon, pl.
bizonyos éghajlathoz szokottság bélyegei ismerhetk föl. Ám sok fordul
esetekben
meg azon, hogyan "minsíthetjük ezeket a bélyegeket.

Minthogy' csillagászati számításokkal

férhetetlenek

meg

kell

—

—

Kretzoi k emeli a mészhéjas típusok tájékoztató mivoltát, inért a héj
vastagsága szoros kapcsolatban áll a víz hfokával. A mélydenger vékonyhéjú állattársasága egvedszámában különbözik a hideg sikértenger vékonyhéjú együttesétl.
:

A paleozoikum kétségtelenül meleg óceánjainak (kambrium, ordovicium stb.)
mészhéjas formái azonban általában vékony héjúak. Mezozói tengerek' esetében
pedig gondolnunk kell huleg áramlatokra is, amelyek állatvilága hamis színben
tüki öztetheti élénk az akkori sföldrajzi helyzetet. Ne tévesszük szemünk éli, hogy
az óceánban sidk óta elegend mennyiség a kalcium -ionok tömege (12), s hogy
igénye különböz fokú lehet
a tengeri szervezetek kalchi a-ion
s független a víz
mésztartalmától.

^

Részletek a

Gcicil

Az egyedszám viszont

éghajlatának ismeretéhez

ililuvitirn

a rendelkezésre álló adatok csekély
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száma miatt nem

megbízható képet.'

yujt

medenceképz

hegységképz folyamatoknak tulajdonít
Az állítólagos összefüggést a szarmatijm elejétl követte nyomon. A hegységképz idszakokat mindig csupán hüvösn3ssel, nem pedig eljegesedéssel hozza okszer kapcsolatba; a két utóbbi azonban

K retzoi

a

és

a

befolyást az éghajlat kialakulásában.

önt

nmástól nagyon eltér jelenség*

A
lt,

tortonai emelet végétéi! számított pliocén korszak
réteg- és nevezéktana eleve útját állja a

zrzavaros

nyomonkövetésének,

jntos

Kretzo

s

máig meg nem
földtörténeti

átlapo-

mozzanatok

az sföldrajzi kép megrajzolásának.

biztosabb kortani tájékoztatásnak tekinti a kéregmozgás jelensé:it, mint a -réteg-, illetleg slénytani adatokat. Pikermi, Szamosz, Taraklia, Novoklasszikus emls együtteseit ezért csupán „benyomás"
lizavetovka és Maragha
apján tudja enyhe éghajlatot kedvelnek minsíteni. Ezzel szemben Baltavár és
olgárdi

i

emls-együttesébl

—

ugyancsak „benyomás" alapján

—

az éghajlat hüvö-

Üését véli kiolvasni.

A

Congeria- fajaink letnésének egyszer magyarázata, a
a tavak feltö’.tdése, nem pedig a hvösebbé vált
eljegesedésrl sz sem lehetett,
>hajlat. Az akkori emlsfajok tanúsága szerint
hvösödésnek pedig fa j írtó hatást nem tulajdoesetleges nagyon csekély fokú

mi „pannóniai"

zek kiédesülése,

még inkább

s

—

—

Utalunk.
*

K retzoi a kéreggyrdés, mint megbízható alap mellett,
A diluvium küszöbén süllyedést és csapadékos meleg

ven

kitart.

a diluviumban

is

éghajlatot állapít

szakaszba az angol Red Crag mellett a sütti és dunaalmási mészis.
Az utóbbit illeten azonban meglapítható, hogy' a Parailurtis-i Ursus böckhi- 1, stb. bezáró rétegek fels-szarmata

Ebbe

eg.

a

ivön kívül besorozza a barótköpeei lignitet
,

írünk.

Erre a káspl-jellegü Dreissensta-fajokkal is jellemezhet Bakui, meg CsaudaRed Crag szintre a Gíinz I II. eljegesedés idejének kavicsos, löszös lilékéi települtek, s mint ilyenek, kiemelkedést s egyúttal hideget jelzk.
Kretzoi
(

—

tegek!)

érint ázsiai és
t

északamerikai füvespusztai fajok nagymérték beözönlése jellemz

a szintet, amelyet valdarnoval azonosít.

A

valdarnoi együttest (Mustodon ciruernensis, FAephás meridionalis, Ri’inosemmiféleképpen sem minsíthetjük hideget jelznek. Ha tehát a
emelkedést csupán a valdarnoi együttes támogatja, elég gyönge támogatásban
etruscus)

ros

Másfell azt sem értjük ebben
melegkedvel fajokat?

szesül.
e

a

A következ

a száraz-hideg (?)

idszakban, mi csábította

Kretzoi

szerint a „jelents emelkedés" jegyeben zaj
ennek ellenére „melegebb" és csapadékos éghajlatot
ez; ami megfelel ugyan a G-M jégszüneti
szakasz átlagos jellegének, de nerr
el meg
a következetesség elvének.
A Mindéi I— II. eljegesedés száraz-hidei;
?sz!) éghajlata
Kretzoi szerint
süllyedés jegyében alakult ki. A kéregazgás, mint „biztos" éghajlatirányító, tehát nem felel meg. Ugyancsak süllyedéses
inyzat, de ezúttal csapadékos-meleg éghajlat jellemzi Kretzo; „chelleikum"-át
amely a M-R nagy jégszünet! szakaszának felel meg. A diiuviumot lez 'ró szintet
abszöri ingadozással meg-megszakított
emelked irányzattal jelleni/
ynek
pcsán hosszabb száraz-hideg és rövidebh enyhébb-csapadékos égh é
,l
t:t

lkan

szint

Kretzoi

le.

táblázata

—

—

,

t:

•

r

’

a

Megjegyzend,

hire Baltavár
pikerm'i fajok szerepelnek.

és

Pnígárdi

állatvilágában

a

Me

pithecus-.

.

/
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ták

évf.

1952. 7

9.

sz.

egymást. Jellemz állatvilágának legfontosabb tagjai: mammut, gyapjas orr-

szarvú, barlangi medve, a szakasz végén pelig a tundra és hideg puszta fajai. Mindalapján
a palaeoüt-kuitúrák
ehhez végül hozzáteszi: „Finomabb tagozás csupán
1

lehetséges*

A

.

diluvium éghajlati kilengései

Kretzoi

Éghajlat

Süllyedés

— Meleg
Csapad. — Meleg
Száraz-Hideg (Lösz)
Csapad. — Meleg

Emelkedés

Általában hideg rövid enyhüléssel

Süllyedés

Csapad.

Süllyedés

Csapad.

Red Crag
G. I.— II.

Emelkedés

G

Jelents emelkedés

M. I.— II.

Süllyedés

—M
M — R (nagy

jégszünet)

_ W.I—

III.

alapján:

Ké regmozgás

Diluviumi szakasz

R. I—II.

(7)

„Diluvium”

Jelenkor

(

Száraz-Hideg (Lösz)

(

1?)

1?)

—

Meleg (Lösz)

Ez a táblázat B a c s á k diluviumi naptárának részletességével szemben hat
kéregmozgást s ennek megfelelen mindössze hat éghajlatváltozást mutat ki. A naptárral összevetve, önként megdl az a tétel, hogy finomabb tagozás csupán a f>alaeolit -kultúrák

alapján lehetséges.

eredmény között tehát mélyreA
nató különbség mutatkozik. Ki kell emelnem azt is, hogy a Szelim rétegsora igen
legnyomatékosan támogatja a B a c s á k-féle ,,naptár“-t. Csak az a kár, hogy
alább egyelre
a Szelim páratlan a maga nemében.
kétféle vizsgálódási módszerre! elért kétféle

—

—

*

Összefoglalva

reá kell mutatnom a Szelim rétegsorával igazolt tényre,
diluvium éghajlati és sföldrajzi viszonyai ez id szerint a Milankovics
Bacsá k-fé!e csillagászati módszerrel deríthetk föl legrészletesebben.
Meggyengül tehát az az elégedetlenség is, amelynek Scherf (15) adott hangot:
,.A barlangkutatás magában véve sohasem juthat el a pleisztocén kronológia megnyugtató megoldásáig
Nagyon természetes, hogy a magyar barlangkutatók még
ma is nagyon hajlamosak a monoglacialista álláspontra, ... mert
mindig csak
a fels-pleisztocén töredékes szelvényében búvárkodhatnak**.

hogy

a

—

.

.

.

k

hogy Milankovics nem domborította ki
Megállapíthatjuk azonban,
eléggé a Köppen-féle küszöbértéken kívül magas hegységnek, mint eljegesedési
gócnak föltétien szükségességét. (Még az sem maradhat el, hogy ez a hegység-góc
elérje a sarkkört. így válik érthetvé, hogy a földtörténeti múltban sok millió éves
jégszünetek is adódhattak.)

A
állhatják
1.

2.

földkéreg hullámzására

meg helyüket.
A kéreg hullámzása

elképzelhetetlen

alapított

eljegesedési

elméletek

két

okból

nem

rendszerint a sarkkörtl távoles területeken zajlik

a Skandináv-Alpok oly gyakori föltornyosul ása,

majd

le,

hirtelen

lezckkenése, hogy a diluvium teljes tagolásának ritmusát ez szabhatta volna meg.
„Ez a ritmus
írja
a 18! tanúsága szerint kizárólag a Föld változó'
pályaelemeivel egyezik. “ S hogy a 18 elemi rész permutálásából adódó 6402 bill’ó

—

Bacsák

különböz sorrend közül

—

Milankovics

besugárzási görbéjének ritmusa a Föld

változó pályaelemeivel egybevág, véteti; nnek

nem mondható.

Guúl

.

Ta

/.:
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a:

HoBbie AauHbie k anaunro KJiHMaTa

jh.iioiíhh.

anTopy neojKUflanHO npeacTaBriaacb B03.MO>KiiocTb npoaoa>KaTb
icKOnkn b nemepe CemiM b Eanxnaa, iiaMaBtune b .Manyi x Aiecflyax 1934—37 r. 3th
)B bie pacKonKK 3iiamiau ocTopo^nyio ripoBcpi<y CBiraeTcnbCTnyioiHeH cbhtbi, ocTaoaennapoMno b 1937 r.
OrpoAinan (b 13.2 m) óecnoaoönaH cbiitb nemepu Biiana b nepeaneíl nacm
ippnyopa. C Hanaaa MycTepiiena, t. e. c Hazaija MOKneAHiiKOBpro ricpiioaa Pnc-Biop.M
Konya 3-ro nepnoya Biop.M, t e. ao oiconHanHH nepnoya Maraanemien, Kaxcioe
íaeöamie Kan.MaTa ocTannao caeybi b 3Tiix ocayicax, n Tai< Ka aroiyneoi AOKa3aicábCTBa
OceHbio 1948

r.

>

pacnopy>Keiiyy hobl.ix íiccneaoBaTeneH. ,QoKa3aTenbCTBa pacTiiTeabnoro nponcxoncaeocTaTKii Apenecnoro yran, kocth MaeKoniiTaioiyyx n nTny, yaiconey
caeayKiyne
neoanTbi pa3nux Tiinoo. HepeaKO caymiaocab, hto b oahoai caoe BCTpenaancb yoKa3a:abCTBa B^ex Tpex bhaob.
MaTepnaa caoeB HBaacTca b SoabiunncTBe caynaeB minton : no nepeyKO
ypeyaioTCH h necoic OTnocaiynca k peKa.vi, micTbiü rv'Mve n cyaapayiionnaíi nniab
emepHbin aecc).Crapbie pe3yabTaTbi yonoanaancb bo MHonix oinoiucnnax c packonimh 3aK0HnenbiMy b 948. r.
nopa3HTeabiio 6biao paayeaenne necnanHoro, ao cnx nop oynooSpasHoro caon
Koaoanoro MycTepnena“, n ycianoBaenue aba'x rí poAie>KyTKOB („hiatus") caoeB, naKOnenpoayKTHBHbiM, caoe. C
;y onapy'/KeHiie onara b oaho.m, cMHTanno.M ao cnx nop
o.Moiybio noBbix aannux ycTanoBaiiBaaHCb Kaii.MaTimecKne ycaoBiia naiaioiyerocH caoa.
rieiyepubitt npoijmnb aorioaHenHbin c 3TH.mii aannbiAiii aaeT B03.Mo>KnocTb koh'oanpoBaTb aaniibie KoaeSanun KariMaia jJiimoBiiaabnoro Kaaenaapa no Eaqak\
1 aKiLM o6pa30M OKa3aaocb, mto ca.Mbie cneyiiaabnue Koaeaniiíi Kaii.MaTa oineuaaiicb b npoijmae. HiiKakoíí apyrofí Kan.MaTimecKiif; icaion ne aeaT B03M0>KH0CTb b
jkhx_ pa3.Mepax aeTanmayim.
ih

:

1
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NEUERE EINZELHEITEN

évf.

19,52.

7—9.

sz.

ZR KENNTNIS DES DILUVIALEN
KLIMAS
I

.

G AAL

Ergebnisse meiner, in dér Bánhidaer Selim-Höhlc (nebst
1934 37. ausgeíührten Ausgrabungen
öfteren
des
Berichte erstattete, halté ich es für notwendig, dieselben jetzt in einigen Details zu
ergánzcn. Dér Impuls hierzu wurde mir dirre h den Umstand geboten, dass in dér
hinterlassenen
Partié
im hinlersten Teile dér Höhle
(Beginn eines Korridors)
(témáim tles Sedlments, :m Jahre 1948 eine Nachforschung für mich ermöglicht
wurde.
W'ie bekannt, enthált das Sediment dér Selim-Höhle die Ablagerungen des
diluvialen Abschnittes R. II. \V. III.
Profilé, Palaeolithe, pflanzliche und tierische
Überreste wurden von mir in zwei Artikelr.
emgehend besprochen. Ich
(5. u. 6.)
öerufe mich auí diese, um die Kürze dér nachstehenden Parallelen zu rechtfertigen.

Obwold

Tatabánya)

ich iiber die

in

—

den Jahren

.

—

—

1

lm Korridor-Beginn

ist zuunterst derselbé gelb’.iche Ton-Komplex (E) abgeden Saalen I und II.. Es kann.sogar íestgestellt werden, dass sich
dicsér Komplex gerade so, wie in den Saalen auf 5 Bánke zerspaltet. Bei náherem
Betrachten können docli einige Unterschiede dér Auímerksamkeit des Forschers

lagert,

wie

in

p.icht entfliehen.

am

Felsenboden abgelagerte Schicht E 5 vorne
und Bárenknochen, deni gegeniibcr ist Ej des Korridors rt ich, mürb, bisher steril, 1,2 m máchtig. Hinsichtlich
des Klitnas sírul wir so an die Orientierung des Saales angevviesen.

So

.

z.

B.

war

die zuunterst,

zab, lichtgelb, íiihrte Paiaeoüthe (Früh-Moustérien)
1

-

Die im Hangenden dér vorigen Schichte- befindliche E 4 des Korridors ist noch
und ervvas plaslisch. Im Saale II war sic steril, da gégén konnte hier
ciné grosso Feuerstelle íestgestellt werden. Da die Tierkncchen: Wirbeí, Metacarpalia, Mctatarsalia, Phalangien, Calcaneus, die Backenzáhne P 2 P 3
os penis
2
eines erw chsenen, ausserdem Humerus und Dens caninus eines Saugtirigs von
Ursn s spelaeus ans TagesEcht kamen und dabei aus dér Feuerstelle herstammende
Holzkohlenrcstc von Prof. S. Sárkány und J. Stieber für Tilia und Fraxinus determniriiert wurden, s nd wir in dér Lage, das Kiima dér 0,2 m máchtigen
Schichte Ei als mild bezeichnen zu können.

mehr

rötlich

.

,

M

,

:

Die ébenfáik 0,2

m

máchtige Schichte

Es

sticht

von

den

benachtbarten,
Es soll aber
ein Fragment des Polar-

íníolge ihrer gráuiichen Farbe z’emlich ab. Diesmal fand ich sie steril.

erwáhnt werden, dass

frither (1936)
íuchsen (Alopex) gebeutet wurde.

in

E

;{

des

Saales

I.

Das rauhe K.lima desselben Horizonts wurde auch in dér Höhle am Bordu
wie auch im Subalyuk einwandfrei íestgestellt.
Obwohl sich die Humus-Schichte E 2 in dér Schichtenreihe des Korridors gar
uicht ze gt, kann ihr Yertreter (0,7 m máchtiger gelber Lehm) nichts anderes, als
mildes Kiima bev/eisen.
Im Laufe dér früheren Ausgrabungon bewáhrte sich -E auffallend. Ausser
den tvpischen Palaeolithen des Hoch-.Moustériens kamen auch Knochen des Höhlenháren und de- Flcphas sp. (irogonthcrii?) bániig ans TagesÜcht.
Dics genügt
gewiss, um das Kl'ma diese? Absc nittes als warm bezeichnen zu können.
A\are,

4

Im Korridor erwies

-ich

di<.

se Schicht vorláuíig ster

:

l.

Die grös>b l h.-rr ••schung Jer Ausgr :d.»ungen im Herbst 1948 bedeutete die
Tat-ache, da c s sich die einh.cTlichc Schicht D dér Höhle, welche früher Holzkohlcn•'t von Pimi\ montanu. ürner Backenzálinc und Geweihbruchstücke von Rungifcr

(ja ál

trcticus lieferte,

us fluviatilem

vermengt

itaub

Részletek a dilnvilim éghajlatúnak ismeretéhez

/.:

247

im Korridor in zwei Banké spaitetc. Die untere Bank (D 2 ) bcstelit
Quarzsand, welchcr in dér oberen (Di) Schicht mit subaerischem
ist.

D2

dass Dj und
Es kann
Spat-Moustérien) entspreehen und als Zeugen cines
ind. (Machtigkeit 1,3 m)
nicht bezweifelt werden,

dér Siergonsteincr Stufe

rauhen

Kümas

aufzufassen

:

lm Hangenden

dér Schicht Dx befindet s ch'die 5,3 in máchtige, braune Ton-

(C), welche aber wegen íhrer Unzuganglichkeit diesmal nicht erforscnt
Insoferne aber dieser Horizont, (die ,,Hy3nen-Schichte“) schon ausgiebig
unzweifelhaft bestimmt
>esprochen wurde (6). bezw. das milde Kiima desselben
chicht

L-urde.

vrrden konnte, können die bezüglichen Daten auch hier verwertet werdcn.
Bei al! dicsem ist noch hinzufügen, dass zvvischen Dx und C eine aufíaiiende
sich
hauptsachlich
durch den
Jnterbrechung (Hiatus) feststellbar ist, welche
C fühlbar macht.
irassen Unterschied zwisdhen dér Fauna und Flóra dér Dx und

Es

einigermassen wohl überraschend, dass dér im Hangenden beíindliche

ist

—

einheitlich, dagegen derselbe im Hinterteile
,HöhIen!öss“ vorne petrogrnphisch
doch sehr scharí in zwei Banké gegliedert war. Das untere, Glied
ler Höhle

charakteristischen

ausser

fiihrte

B>)

Hoch-Solutréen-Palaeolithen

(Lorbee’r-

Lanzenspitze u. s. w!) Laubbaumen-Kohlenreste (Hollendonner) unddieFauha
Horizont des Diluviums (Bi)
ler Hyanen-Schichte. Dagegen kamen im obersten
Lepus timidus, Dicrostomjx, Schneehuhn u. 6. w. mit charak-,
Rangifer arcticlis,

Die allzu scharfe Trennung
Bezüglich des Klimas ist
'ew ss feststellbar: einerseits das vorschreitende Abkühlen in Bo, andererseits das
'
’olarklima des letzteri Abschnittes Bx.
oristischen Magdalenien-Pataeolithen

auch

ieutet

in

dicsem

zuin Vorschein.

Falle auf eine Unterbrechung.

Reihenfolge dér nacheinander auígetauchten Khmata dér
B a c s á k’s (1)
SchicMenreihe dér im Diluvialem-Kalender
íeevruiber. Die aufíaiiende Übereinstimmung wird klar ersichtlich.
Ste'.len

i

m

3.2

wir

jetzt die

miichtigep

Typenkalender mit dem Höhlen-Kalenwird diese überzeugende Parallelé die Gegner
Miinnkovic's entwaíínen. In dér Regei ist es aber .so, dass die Forscher sehr
ccv - ihre Hypothesen auízugeben geneigt sind. Und inwieweit die Mehrzahl dér
Gelehrten heutzutage
zu irgend einer Varietat dér Lehre iiber d e Krustenbewejgu
n basierte Hvpothese sich bekenni, soll hier eine dieser mit etlichen Worten
pesprochen werden.

Wie

I

ersichtlich,

íadellos überein.

ler

stimmt

B

a c s á k’s

Hoffentlich

.

:

Eine dieser Hypothesen wurde von M. Kretzoi
(7) veröffentlichf. ,,Die
schreibt Kretzoi,
wird als einzige Grundlage angenommen;
•v
damít nicht in Eínklang angenommen werden kann, muss fallen... Astrononische Faktorén kön:; n nicht primare, noch weniger ausschliessliche Ursachtn von
K limaschwankungen sóin... Astronomische Faktorén íührten gemeinsam mit vielpeh oingreifenden Lokalfaktoren zu
Schwankungen
gelegentüch bedeutenden
nnerhalb dér Hebungsmaxima
Ich hoffe
dér
Forscher
die Auímerksamkeit
einigermassen darauf gelenkt zu habén, dass d e
a n k o v c’schen Faktorén
ovi
wichtig sie auch prinzipiell
sein mügén,
doch nur eine labile Unterlage zu
vu torén, aiis samtüchen E rizeidaten
PalaoStratigrapheni
des Palaontologen.
’graphen, Geomorphologen
und Tektonikers schliessbaren Folgerungen _ eben
k

kurve,
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[können.

Was

die in

lant welcher
'tutzt,

soll

hier

den einleitenden

Milankovic

Zei'.en

betonte

Einwendung KretzoiV

sich ausschüesslich

íolgendes behauptet werden.

an astronomische F
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Jahreszahlen

schnitt

Klima-

Heide?
Wald?

typus

9.

Schichte dér
Selim-

sz.

Antncrkunk

Höhle
•

1

17,200- 26,900

VC MII.

Polar-Fauna

glazial

Heide

-*

26,900—40,200

Übergang

SS

40,200—53,900

subtropisch

B.

Magdalenien

Löss

Misslungene Interfcrenz

Übergang

53,900—66,500
66,500—77,700

W.II.

W.II

s. d. Nachbarschaft
(Jankovich-Höhle)

77,700—80,700

Übergang

Wald

B>

Hoch-Solutr. (Hyane)

antiglazial

Humid

r

?

88,200—99,700

subtropisch

Heide

Übergang

Löss

99,700—110,600

•

Spát-Solutréen

glazial

80,700—88,200

110,600—122,000

W.I.

Hiatus

glazial

122,000—122,600

Übergang

122,600—133,800

antiglazial

133,800—140,500

subtropisch

140,500—146,000

glazial

Spát-Aurignac
(Hyane)

_

Hiatus

Sirgensteiner-St.

d2

(Rangifer)
V

e
E3

Humus-Sch.

(Elephas)

Wald

2

Prae-Würm (Alopex)

£3
c/5
i

^

146,000—158,300

subarktisch

158,300—160,000

Übergang

160,000—170,200

subtropisch

i.

Humid

C5

(Ti!ia, Fraxinitt)

Ex

U

Krapina gehört
auch hierher

-

— 179,200

antiglazial

179,200-182,000

Übergang

170,500

182,000—192,200

R.II.

e5
Heide

Das Postulat K ö p p e ns (2)
eiganzt werden, dass dér Hergang

Selim-Höhle unbewohnt

Löss

glazial

,

— áusserte sich M
(d.

h. die

—

c
1 a n k o v
soll damit
Entwicklung dér Eiskalotte) sich nur
i

i

Bev.egimg 6etzt, wenn sich im kritischen Terrain, u. zw. binnen dem PolarHochgebirge, als Stützpunkt befindct. Ohne diese Stützpunkte ist
die Entwicklung einer Inlandeisdeeke undenkbar.
Hiermit ist die Anklage wegen Einseitigkeit eliminiert.
Und was fern-er den Zusammenhang dér Khmaschwankungen mit den Kruetenbewegungen betrifft, soll folgende aus dem Ariikéi Kretzoi’s entnommene
Zusammenstellung uns orientieren.
Jede hier sich darbietende Bemerkung beseitigend, möchte ich die Aufmerksamkeit riur darauf hin lenken, dass, lant dieser Zusammenstellung, Kret'zoi in
den Rahmen des ganzen Düuviums insgesamt nur 6 Krustenbewegungen und dem
entsprechend 6 Khmaschwankungen beweisen konnie.
Demgegenüber wurde in
Typenkalendc-r nur im letzten Absch’nitt (rund 200.000 Jahre) das Doppelte nach-

dann

in

kreise sich ein

gewiesen.

Aus

diesem geht klar hervor, dass die sieh an d e Krustenbewegungen
stützenden Theorien íür die Lösung dér Gesetzmássigke'ten dér diiuvialen Eiszeiten ungeeignet sind, denn dér Rythmus dér Schwankungen stimmt nurnnit dem
dér Véréi sungskur ve üb erein. (Literatur u. Fig. siehe im ungarischen Text.)
all
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Részletek a diluviurn éghajlatának ismeretéhez

KI ima

Krustenbewegung

Diluvialer Abschnitt

Red Crag

Senkung mit Hebung dér
Erösibnsbasis. Bruchsysteme.

Günz

Hebung

*

Warm, humid

I

G

I.-*— II.

—M

Kait, arid (Glazial)

Betráchtlichc

Wármer und

Hebung

hm ide

r

>

Mindéi

I.

M—

R

Riss

—

I.

Würm

I.

—

Senkung, Brüche

Kait, arid. (Glazial)

(Interglazial)

Senkung

Warm, humid

II..-

Hebung mit mehreren
Oscillationen

Kait arid und humid
Oscillationen

Senkung

Warm, mehr humid

—

II.

III.

Holozan
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