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tainkat, majd jön még jobb idő, amikor megfogalmazott dolgoza-
tainkat nyilvánosságra hozhatjuk. 

Félre tehát minden panaszkodással és siránkozással, ezzel ugy 
sem segítünk sorsunkon. Fogjunk össze mindnyájan, akiknek szi-
vükön fekszik a magyar barlangkutatás ügye: szakemberek, turis-
ták és cserkészek, ifjak és öregek ; mindenki teljesítse kötelessé-
gét és tegyen, amit legjobb belátása és tudása szerint tehet! 

A munka jegyében kezdjük meg folyó évi működésünket, 
melyhez tisztelt tagtársainknak a legszebb sikereket kívánom. 

A jégkorszakok problémája. 
I r t a t H I L L E 3 R A N D J E N Ő d r . 

Az európai diluvium faunisztikai, anthropologiai és ethnologiai 
adatainak mérlegelése azt a meggyőződést érlelték meg bennem, 
hogy a P E N C K és B R Ü C K N E R által az Alpokban megállapított négy 
jégkorszakot nem lehet egész Európa területére általánosítani. Föl-
tehető, hogy az Alpokban és ujabb időben O B E R M A I E R - I Ő I a Pyre-
neusokban megállapított jégkorszakok egy része csak lokális jel-
legű volt. Nem szabad t. i. megfeledkeznünk arról, hogy Európának 
a diluviumban az Alpokon és Pyreneusokon kívül egy sokkal je-
lentékenyebb eljegesedési-centruma is volt: az északeurópai, illetve 
skandináv centrum, amely Angliától és a Skandináv félszigettől egé-
szen az ázsiai Oroszországig terjedő jégtakarót képezett s amely-
lyel szemben az alpesi centrum nagyon is alárendelt kiterjedésű 
volt. A klima szempontjából még azért is nagyobb jelentőségű le-
hetett az északeurópai eljegesedési centrum, mivel az plateauszerű 
volt, míg az Alpokban a jég főleg a hasadékokban helyezkedett 
el s így a távolabb fekvő vidékek klímájára kevésbbé hathatott 
ki. Valószínűnek látszik tehát, hogy a diluviális Európa klimája 
elsősorban az északeurópai eljegesedés mértékétől, illetve annak 
ingadozásaitól függött. Már pedig Északnémetországban, ahol ed-
dig legbehatóbban kutatták az északeurópai eljegesedésnek jelen-
ségeit, eddig csak két jégelőretörésnek a nyomait lehetett megál-
lapítani s bizonyára nem puszta véletlenség az, hogy míg az Al-
pokban az első, úgynevezett Giinz jégkorszaknak lerakodásai a 
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leghatalmasabbak, addig Északnémetországban ennek a7 időnek 
megfelelő rétegekből nagyobb jégelőretörésnek nyomait nem ismer-
jük még. Megegyezik evvel a geologiai megfigyeléssel az a palaeon-
tologiai tapasztalat, hogy eddig a megfelelő alsó diluviális, elsőd-
legesen települő rétegekből csak meleget kedvelő állatvilágot fedez-
tek fel (Elephas antiquus, Hippopotamus stb.), holott, ha az alpesi 
eljegesedéstől függött volna Európa klimája, itt ellenkezőleg glaciá-
lis faunát kellene várnunk. 

Mivel a jégkorszakok számára és azoknak chronologiájára vo-
natkozó elméletek irodalma egész könytárt kitevő anyagot ölel fel, 
rövidre szabott értekezésemben meg sem kisérhetem ezeknek az 
elméleteknek ismertetését, illetve kritikáját adni. Dolgozatomnak 
célja az, hogy e problémának olyan megoldását ismertessem, amely 
az eddigi kutatásoknak főbb eredményeivel összeegyeztethetőnek 
látszik. Mivel a diluvium felső, vagyis fiatalabb szakából sokkal 
nagyobb és több irányú anyag áll rendelkezésünkre, u. m. emberi 
csontmaradványok, emberi eszközök stb., egyszerűbbnek véljük a 
probléma megoldását innen kiindulva megkísérelni. Okfejtéseink 
azonban csak úgy állhatják meg a helyüket, ha elfogadjuk azt, 
hogy a chelleén, acheuléen, moustérien, aurignacien, solutréen és 
magdalénien kultura fokozatok geologiai értelemben vett kormeg-
határozó tényezők, amit tudásunk mai állása mellett kétségbe 
vonni alig lehet. 

Minden számottevő kutató egyetért abban, hogy a magda-
lénien már a postglaciális időszakba esik. Bizonyítja egyebek közt 
az a körülmény, hogy az utolsó, vagy Würm jégkorszak morénáit 
(Niederterrasse) sehol sem födi tipikus lösz, mivel Európában utóbbi 
a postglaciális időben nem képződött többé. További érveléseinket 
az említett két megfigyelésre alapítjuk. Ha a magdalénien postgla-
ciális, a tipikus lösz pedig annál régibb és minden bizonnyal inter-
glaciális képződmény, akkor az Ausztriában és Németországban 
tipikus löszben tömegesen előforduló aurignacienleletek csak a 
Würm jégkorszakot megelőző interglaciálba, a Riss-Würm inter-
glaciális korszakba tartozhatnak, a hová a legnagyobb határozott-
sággal először J . B A Y E R bécsi kutató helyezte. Ha a magdalénien 
postglaciális, az aurignacien pedig utolsó interglaciálisbeli, akkor a 
köztük helyet foglaló solutréen a Würm jégkorszak, vagy annak 
közvetlen közelébe jut. Ezen föltevés mellett sok körülmény szól. 
Az aurignacienben a glaciális fauna kissé háttérbe szorul s helyen-
ként az erdei szarvas is föllép nagyobb mennyiségben. A solutréi 
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korszakban ismét uralkodóvá válik a glaciális fauna (rénszarvas, 
sarki róka, lemming) s teljesen háttérbe szorul az erdei fauna. Az 
aurignacienben az ember sok helyütt szabad ég alatt tanyázik, 
(willendorfi löszleletek), a solutrei korban az ember jóformán kizá-
rólag barlanglakó. Az aurignacienben virágzik az embereknek mű-
vészi alkotóképessége, mely a későbbi solutréen'oen uralkodó mos-
toha megélhetési viszonyok folytán teljesen szünetel, hogy a post-
glaciális magdalénienben második virágkorát élje. B A Y E R az aurig-
nacient a mainál hidegebb klimáju utolsó interglaciálisnak jellemzi 
s ezt főleg arra alapítja, hogy itt már nem találjuk meg az előző 
interglaciálisra jellemző meleg faunát, mint a Hippopolamus-t, az 
Eleplias antiquust stb. Részemről helyeslem B A Y E R fenti beosztását, 
de az indokolást nem. A mainál hidegebb klimát szerintem nem az 
antiquus-fauna hiánya bizonyítja, (hisz ez kihalt az előző jégkor-
szakban), hanem olyan állatoknak Középeurópában való tömeges 
fellépése, a melyek manapság csak a sarkvidékeken élnek (rén-
szarvas, sarki róka stb.) 

Az aurignacient megelőzte a moustérien korszak, ezt is-
mét glaciális fauna jellemzi. Az erdei faunának nyoma sincsen, az 
ember jóformán kizárólag barlanglakó. Mindezek a körülmények 
egy jégkorszakot jeleznek. (Riss). Ugy látszik ez volt Európának 
nagy jégkorszaka, egész Európa területét szem előtt tartva, talán 
az egyetlen jégkorszak. Ebben a korszakban Európa klimája any-
nyira lehűlt, hogy a régebbi melegebb időkből fenmaradt antiquus-
fauna csak a Riviéra barlangvidékein tudta magát még fentartani; 
egyébként kivándorolt, illetve kihalt. E kor jellemző embertípusa a 
neanderthali ember. 

A moustérient az enyhébb, de még mindig hűvös klimáju 
acheuli korszak s a kimondottan meleg klimáju chelle-i korszak 
előzte meg, kizárólag meleget kedvelő állatvilággal. Ezek a meg-
figyelések egy ujabb interglaciális időszakot jeleznek, melyet helye-
sebben talán már a praeglaciális időszakba lehetne besorozni, mivel 
a chelle i kornál régebbi időkből, biztosan helyben képződött réte-
gekből glaciális faunát nem találunk többé (cannstatti mamutagyar?). 

Ebből tehát arra lehetne következtetnünk, hogy az Alpokban 
megállapított I. Günz-, II. Mindeljégkorszakok csak helyi jelentő-
ségűek voltak s hogy egész Európa területén első ízben érezhető 
jégkorszak a III. Riss-korszak volt (Moustérien). Minden körülmény 
a mellett szól, hogy a chelle-i korszak állatvilága és az ember a 
közelgő moustérien jégkorszak hatása alatt vagy kivándorolt, vagy 
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kihalt. Az ember, aki a tűz, ruházat és barlanglakás felhasználá-
sáról jobban tudott a hideg ellen védekezni, mint az állatok, job-
ban állta a jégkorszakot, a mint ezt a moustérien korszak végéig 
található neanderthali embercsontváz-maradványok bizonyítják. Ev-
vel szemben az antiquus-fauna a Riviera-vidék kivételével már a 
moustérien elején tűnik el. Hogy éppen a moustérien korszakban 
találjuk legtörnegesebben a neanderthali tipusu embercsontvázakat, 
az csak látszólag szól ellene annak a föltevésünknek, hogy a nean-
derthali ember a mousterienben kihalt; t. i. az ember e korban 
kizárólag barlanglakó s ami különösen fontos, barlangba temetkező 
volt s így a sürün végzett barlangkutatásoknál, aránylag gyakran 
akadtak csontvázmaradványokra. 

A fent közölt beosztás tehát csak egy, legfeljebb két jég-
korszak föltételezésével állja meg a helyét, sőt egyenesen kizár 
ennél több jégkorszakot. Mivel abból a föltevésből indultunk ki, 
hogy csak az északeurópai eljegesedési centrumot tartjuk a diluviá-
lis Európa klímája szempontjából döntő tényezőnek, fontosnak 
tartjuk megemlíteni azt, hogy C R E D N E R szerint Északnémetországban 
a skandináv jégtakaró csak két nagyobb előretörésének nyoma 
állapítható meg, amely két előretörés megfelelne a fent vázolt be-
osztás Ríss (mousterien) és Würm (solutreén) jégkorszakoknak. 
Meg kell még említenünk, hogy T R E I T Z P É T E R az Alföldön és Dunán-
túlon végzett mély fúrások alapján nyert talaj profilokból, szintén 
két nedvesebb (glaciális ?) és két szárazabb (interglaciális és pre-
gláciális ?) diluviális időszakra következtet. 

Minden félreértés elkerülése végett a kifejtett beosztást még-
egyszer összefoglalva, természetes időrendben adjuk: 

I. Legrégibb diluvium, meleget kedvelő állatvilággal, keverve 
harmadkori fauna elemekkel (Rliinoceros clruscus, Equtis stenotiisj. 
E kor embertípusa a Heidelbergi ember, kulturája ismeretlen. Ha 
voltak eszközeik, ezek csak eolíthszerű formák lehettek. 

II. Középső diluvium, meleget kedvelő antiquus-fauna, harmad-
kori faunaelemek nélkül. E kor kulturája a chelle-i, embere való-
színűleg már a neanderthali tipus; szabad ég alatt, folyók mentén 
tanyázott. » 

III. Moustérien (Riss) jégkorszak. Meleg fauna kihalt. Ural-
kodik a glaciális fauna (mamut, rénszarvas stb.). A kor kulturája 
a moustérien, uralkodó emberfajtája a neanderthali (barlanglakó). 

IV. Aurignacien. Hűvös, száraz interglaciális; uralkodik a 
löszképződés. Fauna kevert, a glaciális elemek háttérbe szorulnak. 
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Kultura az aurignacien, az első művészi termékekkel. Az első 
Homo sapiens-ek (Homo aurignaciensis, Cro-Magnoni és Grímaldi 
ember). Főleg szabad ég alatti lelőhelyek. 

V. Solutréen. Hideg nedves klima, glaciális fauna (Würm 
jégkorszak?) Barlanglakások, művészet szünetel. 

VI. Magdalénien. Potsglaciális időszak. Hűvös klima, művészet 
virágkora. 

VII. Azylien, geologiai jelenkor. 

Az ípolyságí aurignacien lelet. 
6 szövegközti képpel . 

Irta : MAJER ISTVÁN dr.1) 

Ezen munkámat kedves fiatal barátom, ifj . báró AXDREÁNSZKY 

ISTVÁN emlékének szentelem, ki• 191 fi. szeptember 5-én a Bruszilov-
offenzivakor Hallosnál, mint a 2. es. és kir. huszárezred hadnagya, 
egy roham alkalmával i f jú élete 23-ik évében hősi halált halt. 

Szentelem pedig azért, mert nem fogyott ki belőle az ősi vér; 
„a legnagyobb magyar asszony, VERESS P Á I . X É " dédunokája lelke-
sedett minden szépért, jóért és igazért. Tudásvágya, tudomány-
szomja és ezek szolgálatában segítő készsége határtalan volt. Már 
fiatal diák korában nagy előszeretettel gyűjtögetett Alsópetény és 
Bánkon lévő birtokuk környékén minden természeti tárgyat. De kü-
lönösen nagy kedvvel szedte össze a felszínen szétszórt palaeo-
anthropologiai leleteket, a különféle kőeszközöket. Egyetemünkre 
is tudásszomja hozta; hadba vonulása előtt. 1914-ben a fizika-
mathematika szaknak volt kiváló szorgalmú harmadéves hallgatója. 
Különben is életét a fizikatudomány kutatásának szánta. Előtte alig 
két hónappal elesett ZEMPLÉN* GYŐZŐ professzor, volt kiváló mes-
tere. A hozzáfűzött szép remények valóra váltásában, sajnos, meg-
akadályozta a kegyetlen halál. És hogy éppen ezen alkalommal ál-
dozom emlékének, teszem ezt. azért, mert ő volt az. aki ezen aurig-
nacien lelet megtalálásához kezembe adta a kulesot egy obszidián-
szilánk alakjában. 

i) Előadta a M a g y a r h o n i Fö ld tan i Tár - i l l a t B a r l a n g k u t a t ó Szakosz tá-
l j á n a k 1920. j ú n i u s hó 12-fn t a r t o t í *zakiilés£n. 
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zahlreiche Hindernisse empor, wenn man jedoch die nötige Willens-
kraft, Schaffenlust besitzt, so ist es ein Leichtes, all diese Hinder-
nisse aus dem Wege zu ráuinen. 

Bei Seite alsó mit allém Kleinmut und aaf zu frischer Tat ! 

Das Problem der Eiszeiten. 
V o n D r . E . H I L L E B R A N D . 

In Erwágung der faunistischen, anthropologischen und ethno-
logischen Daten über das europáische Diluvium, mufi ich zu der 
Uberzeugung gelangen, dafi die vier von P E N C K und B R Ü C K N E R in 
den Alpen nachgevviesenen Eiszeiten keine Giltigkeit für das ganze 
Gebiet Europas habén, und dafi auch ein Teil der neuerdings von 
OBERMAYER in den Pyrenáen festgestellten Eiszeiten nur von )oka!er 
Bedeutung ist. Man darf námlich nicht vergessen, dafi Európa im 
Diluvium ausserhalb der Alpen und Pyrenáen ein noch viel be-
deutenderes Vereisungszentrum: das nordeuropáische bezw. skan-
dinavische Zentrum besafi, das aus einer von England und der 
skandinavischen Halbinsel bis nach Rufiland reichenden Eisdecke 
bestand, der gegenüber das alpine Zentrum von sehr geringer Be-
deutung war. Hinsichtlich des Klimas vvar das nordeuropáische 
Vereisungszentrum schon deshalb von grösserer Bedeutung, weil 
es plateauartig gestaltet war, vváhrend das Eis in den Alpen vor-
nehmlich in Spalten lag, auf das Klima entfernterer Gebiete alsó 
einen geringeren Einflufi ausüben konnte. Wahrscheinlich hing 
daher das Klima Europas in erster Reihe vom Masse bezw. von 
den Schvvankungen der nordeuropáischen Vereisung ab. Nun aber 
nahm man in Norddeutschland, wo die Erscheinungen der nord-
europáischen Vereisung bisher am gründlichsten studiert worden 
sind nur zwei Vorstösse der Vereisung wahr, und wahrscheinlich 
ist es kein Zufall, dafi man in Norddeutschland keine Spur eines 
grösseren Vordringens des Eises fand die der in den Alpen mách-
tigsten Günz-Zeit entsprechen würde. Hiermit stimmt auch jene 
paláontologische Beobachtung überein, dafi man in primár lagernden 
unterdiluvialen Stehichten nur thermophile Arten (Elephis antiqims, 
Hippopotumns etc.) fand, wohingegen hier entschieden glaziale Arten 



D A S l ' R O B L E M D E R E I S Z E I T E N ' 4 9 

zu ervvarten wáren, wenn das Klima von Európa von der alpinen 
Vergletscherung abgehangt wáre. 

Bei dem grossen Umfang der Literatur über die Theorien der 
Eiszeit, kann ich hier nicht einmal versuchen, diese Theorien zu 
besprechen. Mein Zvveck ist vielmehr, eine Lösung des Problems 
zu versuchen, die mit den Resultaten der bisheringen Unter-
suchungen in Einklang steht. Da aus dem oberen Teil des Dilu-
viums viel mehr Material vorliegt (menschliche Knochenreste, 
XVerkzeuge u. s. vv.) erscheint es mir zweckmássiger die Frage hier 
anzufassen. Meine Ausführungen haltén jedoch nur in dem Falle 
stand, wenn man sich der Ansicht anschlieBt daO das Chelléen, 
Acheuléen, Mousterien, Aurignacien, Solutréen und Magdalénien 
Kulturstufen und zu der Bestimmung des geologischen Alters ge-
eignet sind, was ja heute kaum mehr bezweifelt werden kann. 

Man stimmt allgemein darin überein, dafi das Magdalenien 
schon in die postglaziale Zeit entfállt. Unter anderem wird dies 
durch den Umstand bewiesen, daö die Moránen der letzten Eiszeit 
(Würm) nirgends von tvpischen Löfi bedeckt werden, da sich solcher 
in postglazialer Zeit in Európa nirgends mehr bildete. Wenn alsó 
das Magdalenien postglazial, der typische Löfi aber álter und jeden-

' falls interglazial ist, so können die in Österreich und Deutschland 
in typischem Lö(3 massenhaft auftretenden Aurignacien-Funde nur 
in die dem Würm vorangehende interglaziale Rifí-Würm-Zeit gestellt 
werden, wie dies schon J . B A Y E R in Wien mit grosser Ent-
schiedenheit tat. Wenn aber das Magdalenien postglazial ist, das 
Aurignacien aber in die letzte Interglazialzeit entfállt, so gelangt 
das Solutréen in die Wíirmzeit, oder in die unmitteibare Náhe 
derselben. Eine Reihe von Umstánden spricht dafür. Ir» Aurignacien 
gelangt die Glazialfauna etwas in den Hintergrund, und stellen-
weise tritt auch der Waldhirsch in grösserer Menge auf. Im Solu-
tréen wird die Glazialfauna wieder vorherrschend (Ren, Polarfuchs, 
Lemming) die Waldfauna wird hier hingegen ganz zurückgedrángt. 
Im Aurignacien lebt der Mensch vielfach im Freien (Löfifunde bei 
Willendorf) im Solutréen hingegen ist er fast durchwegs Höhlen-
bewohner. Im Aurignacien steht die künstlerische Tátigkeit des 
Menschen in hoher Blüte, im Solutréen ist, bei den ungünstigen 
Lebensverháltnissen in dieser Beziehung ein vollkommener Stillstand 
zu beobachten, wáhrend im Magdalenien eine neue Blütezeit folgt. 
B A Y E R bezeichnet das Aurignacien als die letzte Interglazialzeit, 
deren Klima rauher war, als das heutige, und stützt sich dabei vor-

Barlanghutatás 1920. I—IV. füzet. 4 
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nehmlich darauf, dafi sich im Aurignacien die warme Fauna 
(Hippopotanius, Eleph. aniiquus) der vorhergehenden Interglazialzeit 
nicht mehr vorfindet. Der Einteilung B A Y E R S stimme ich meinerséits 
bei, nicht so jedoch seiner Begründung. DaC das Klima dieser 
Interglazialzeit rauher als das heutige war, dafi wird meiner Ansicht 
nach weniger durch das Fehlen der Antiquus-Fauna bewiesen 
(diese ist ja in der vorhergehenden Eiszeit ausgestorben) als viel-
mehr durch das massenhafte Auftreten solcher Tiere, die heute 
nur im Polargebiet leben (Ren, Polarfuchs u. s. w.) 

Dem Aurignacien ging das Mousterien voran, das wieder 
durch eine Glazialfauna charakterisiert wird. Von einer Waldfauna 
ist keine Spur vorhanden, der Mensch ist fast durchwegs Höhlen-
bewohner. Ali diese Umstánde deuten auf eine Eiszeit (Rifi). Dies 
scheint die grosse Eiszeit von Európa gewesen zu sein, ganz 
Európa vor Augen gehalten vielleicht die einzige Eiszeit. Zu dieser 
Zeit kühlte sich das Klima von Európa dermassen ab, da!3 sich 
die aus früheren wármeren Zeiten zurückgebliebene Antiquus-Fauna 
lediglich in den Höhlen der Riviéra erhalten konnte, im übrigen 
auswanderte bezw. ausstarb. Der Menschentvpus dieser Zeit ist der 
Neandertaler Mensch. 

Dem Mousterien ging das miidere, jedoch noch immer kühle 
Acheuléen und diesem das ausgesprochen warme Chelléen voran, 
mit ausschliefilich warmen Faunén. Diese Beobachtungen deuten 
eine weitere Interglazialzeit an, bezw. können diese beiden Kultur-
stufen vielleicht schon in die Práglazialzeit gestellt werden, da man 
aus dem Vorchelléen keine sicheren Angaben über eine weitere 
Vereisung besitzt (Mammutstofizahn von Cannstatt?) 

Hieraus könnte alsó geschlossen werden, dafi die Günz- und 
Mindel-Zeit der Alpen nur von lokaler Bedeutung waren und daO 
die erste, in ganz Európa ftihlbare Eiszeit die Rifi-Zeit (Mousterien) 
war. Alles spricht dafür, dafi die Fauna des Chelléen und der 
Mensch unter der Einvvirkung der im Anzug begriffenen RiCzeit 
auswanderte oder ausstarb. Der Mensch konnte sich mit Hilfe des 
Feuers, Kleidung, und der Höhlen noch vor der Kálte schützen, 
wie dies die bis ans Ende des Mousterien vorkommenden Knochen 

« des Neandertal-Menschen bevveisen. Die Antiquus-Fauna verschwin-
det jedoch bis auf die Riviéra mit Beginn des Mousterien überall. 
Dafi sich Reste des Neandertalmenschen gerade im Mousterien am 
massenhaftesten finden, das spricht nur scheinbar gegen die An-
nahme, dafi dieser Mensch im Mousterien schon im Aussterben 
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"begriffen war. Zu dieser Zeit war der Mensch námlich ausschliefilich 
Hühlenbewohner, und was besonders wichtig ist, er wurde im 
Mousterien in Höhlen begraben, weshalb man seine Reste bei den 
háufigen Höhlenforschungen verhaltnismássig háufig antriftt. 

Obige Einteilung láfit sonach nur eine odcr höchstens zwei 
Eiszeiten zu. Da ich von der Annahme ausging, dafi für die 
Klimaveránderungen in Európa das nordeuropáische Vereisungs-
zentrum ausschlaggebend war, erscheint es mir wichtig zu ervváhnan, 
dafi in Norddeutschland nach C R E D N E R nur zwei grössere Vorstösse 
der skandinavischen Eisdecke wahrzunehmen sind, welche Vor-
stösse nach der obigen Einteilung dem Rifi (Mousterien) und Würm 
(Solutréen) entsprechen würden. Es mufi noch erwáhnt werden, 
dafi P. T R E I T Z bei Tiefbohrungen im ungarischen Tieflande (Alföld) 
ebenfalls zwei feuchtere (glaziale ?) und zwei trockenere Perioden 
(inter- und práglazial ?) im Diluvium feststellte. 

Um jedes Mifiverstándnis zu vermeiden will ich die obige 
Einteilung in natürlicher Reihenfolge hier noch einmal wiederholen. 

I. Altestes Diluvium, mit warmer Fauna ; Beimengung von 
tertiáre Elemente (Rhinoceros etruscus, Eqitus stenonis.) Der 
Menschentypus dieser Zeit ist der HeideLberger Mensch, seine 
Kultur unbekannt. Wohl nur Eolithe. 

II. Mittleres Diluvium mit warmer Antiquusfauna, ohne ter-
tiáren Faunenelementen. Die Kultur dieser Periode ist das Chelléen, 
der Mensch wahrscheinlich schon der Neandertaler Mensch, der 
unter freiem Himmel, an Flüssen lebte. 

III. Mousterien-(Rifi-) Eiszeit. Die vvarme Fauna ausgestorben, 
vorherrschend Glazialfauna (Mammut, Rentier u. s. w.). Kultur: 
das Mousterien, vorherrschende Menschenrasse: Neandertaler 
(Troglodyth). 

IV. Aurignacien. Kühles, trockenes Interglazial. Löfibildung 
vorherrschend, Fauna gemischt, die glazialen Elemente in 
den Hintergrund gedrángt. Kultur: Aurignacien, mit den ersten 
künstlerischen Produkten. Die ersten Homo sapiens (Homo Auri-
gnaciensis, Cro-Magnon, Grimaldi) Fundorte vornehmlich unter 
freiem Himmel. 

V. Solutréen. Kaltes feuchtes Klima, Glazialfauna (Würm ?) 
.Höhlenwohnuiigen, Stillstand in der Kunst. 

VI. Magdalenien. Postglazial, Kühles Klima, Blütezeit der Kunst. 
VII. Azylien. Geologische Gegenwart. 
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