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ÉRDEKES PLEISZTOCÉN PUHATESTÜ-FAUNA ÚJVERBÁSZ
KÖRNYÉKÉRL ÉS A TELECSKAI DOMBOKRÓL.

(A német szöveg kivonnia.)

Irta : Rotarides Mihály (Budapest) és Göttl László (Ujverbász).

A Maros vonalától, illetve Szegedtl délre es területekrl alig ismer-

jük a pleisztocén fauna összetételét. Szerzk ezért felsorolják az Ujverbász

környékén, ill. a Telecskai Dombokon és a lösztábla peremén gyjtött pu-

hatesteket és összehasonlítják az Alföld korábban ismert pleisztocén fau-

nájával. Típusos (szárazföldi) löszfaunát gyjtött Göttl a Telecskai lösz-

táblán 2 harckocsi-csapdából. A többi feltárások anyaga kevert s nyílván

a típusos lösz aljából, az ú. n. mocsárlöszbl (ázott löszbl) származik.

(L. a mellékelt térképvázlatot és az egyes gyjthelyek anyagának felso-

rolását a németnyelv szövegben !)

Érdekes az Orcula dolium, Ena montana és Relinella nitens elfor-

dulása (több helyen, bségesen). Az Ena montana- ról eddig csak azt tud-

tuk, hogy az aflöldi löszben is elfordul, lelhelyeit azonban nem közöl-

ték közelebbrl A másik két fajjal együtt, amelyek eddig csak a dunán-

túli és a dunamenti pleisztocénbl voltak ismeretesek, ma hegyvidéki, vagy

dombvidéki faj. A Zebrina detrita löszbeli elfordulása még bizonytalan ;

lehetséges, hogy a talált héjak a lösz és a humusz határáról származnak.

Göttl megfigyelése szerint él példányok csak a Telecska lejtjén for-

dulnak el.

Az egyes lelhelyeken gyjtött héjak általában jellemz löszfaunát

árulnak el, de vannak az újverbászi faunában különleges, a löszre jel-

lemz alakok is (Fruticicola hispida terrena, Chondrula tridens elongata).

A Stagnicola palustris csaknem olyan változatos alakokban jelenik meg,

Ujverbász környékén is, mint a szegedvidéki löszökben. Nem fordulnak

azonban itt el az eddig csak a marosmenti pleisztocén képzdményekbl
közölt Mastus recersalis és Vestia aff. turgida. 1

1 A Magyar-Löszmedence pleisztocén puhatest faunájának a németnyelv

szövegben említett irodalmát lásd: Rotarides Mihály: A lösz csigafaunája

összevetve a mai faunával, különös tekintettel a szegedvidéki löszökre. A Szegedi
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