
A TEKERESVÖLGYI BARLANGOK VESZPRÉM MELLEIT  
ÉS AZ ÖRVÖS LEMMING LEGDÉLIBB ELŐFORDULÁSA

DR. BERTALAN KAROLY és D R. K RETZO I MIKLÓS

A veszprémi Sédvölgybe torkolló Tekeresvölgy kisméretű dolomitüregeinek elég 
későn találjuk nyomát az irodalomban. Először 1935-ben említ Bertalan K. és 
Szokolszky I. k é t ,,Tekeresi barlang”-ot (1 :134). 1938-ban Bertalan K. röviden 
leírja a Tekeresvölgyi rókalyukat és a Tekeresvölgyi sziklahasadékot (2 :207,6), majd 
1943-ban a Tekeresvölgyi sziklaodűt (3). 1946-ban Bertalan К. a Veszprémvárme- 
gyei Múzeum (ma: Bakonyi Múzeum) megbízásából kiásatja a Tekeresvölgyi kőfülke 
kitöltését, az ásatás eredmányéről azonban egyidejűleg csak újsághír (4), valamint 
kéziratos jelentés emlékezik meg (5), melynek kivonata csak 1955-ben kerül be a 
szakirodalomba (6 :35, 60— 6l ) .  1957-ben Bertalan К. a Bakony vízföldtani felvé
tele kapcsán megállapítja a tekeresvölgyi kiemelt karsztvízjáratok még hiányzó adatait, 
egyszersmind leletmentést végez a Tekeresvölgyi sziklaüreg idegenek által megbolyga
tott üledékéből és begyűjti az ismertetendő mikrofaunát. Az így nyert adatokat 1959- 
ben foglalja össze (7 :3 7 -3 8 ) .

Mivel a Tekeresvölgyi kőfülke ásatása az első rendszeres bakonyi barlangi ásatás, 
mely az egész kitöltésre kiterjedt, a Tekeresvölgyi sziklaodúból kikerült mikrofauna 
pedig az arktikus fajok legdélibb elterjedésére vonatkozó ismereteinket lényegesen 
kibővíti, indokolt a jelentéktelennek látszó barlangvidék behatóbb ismertetése, annál 
is inkább, mivel itt még további gerincespaleontológiai eredmények várhatók.

Az aszóvölgy jellegű Tekeresvölgy Nemesvámostól 2 km-rel Ny-ra kezdődik és 
végig felső-triászkori fődolomitba vágódva a Csatárhegy DK-i lábánál torkollik a 
veszprémi Sédvölgybe. Felső szakaszán magába fogadja a Nemesvámostól DK-re 
raibli márga összleten, a völgykitöltés határán fakadó Nagykút nevű forrás lefolyását, 
melynek vize azonban a fővölgyben, mintegy 2 km-nyi felszíni folyás után a völgytalpon 
elszivárog. Csak a nagyobb esőzések vagy hirtelen hóolvadások vize jut végig a 
völgyön, amiről 1 - 2  m mélyre bevágódott, általában száraz meder tanúskodik. A Teke
resvölgy utolsó, mintegy fél km hosszú, K -N y -i irányú torkolati része a karsztvíz 
szintjéig bevágódott, ennek következtében itt számos bővizű karsztforrás fakad (16: 
I 76). A völgy felváltva K -N y-i és É -D -i , helyenként É N y -D K -i irányú szerkezeti 
vonalakat követ és ennek megfelelően zegzugos lefutású, a határoló fődolomit-táblák 
megbillent települése következtében pedig részaránytalan felépítésű: jobboldalát szik
labástyákkal tarkított meredek lejtők határolják, míg baloldala általában lankás és 
lösz borítja (1. ábra)*

A völgy jobboldalán meredező dolomitsziklákban számos kiemelt helyzetű, egy-
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1. áb ra . A  tekeresvôlgyi barlan gok  h elyszín rajza .
A barlangok helyet kövér pont jelzi. T — Tekeres völgyi.

A bbildung  1. Situationsplan der Höhlen des Tekeres völgy. Die Stellen der Höhlen sind mit fetten 
Punkten bezeichnet. T — Tekeresvölgyer, kőfülke — Felsnische, sziklaodu =  Abri.
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kori karsztvízjárat torkolata figyel
hető meg, melyek általában a ré- 
tegzettségez kötöttek, és többsé
gükben járhatatlanul szűkek. Né- 
hányukat azonban a fagyrepesztés 
és az inszoláció járható méretűre 
tágította. A völgyön felfelé halad
va az alábbi üregekről emlékezhe
tünk meg.

A T e k e r e s v ö l g y i  k ő 
f ü l  к e (4, 5 ,6 )  az említett forrás
vidék ( ló  : 176) közelében mélyül 
az egyik kiugró dolomit-szirt tövé
ben, alig 2 m magasságban az előtte 
csörgedező patak szintje felett. Két 
szűk karsztvízjárat összetalálkozá
sánál alakult ki az a -  közel 
É É N y -D D K -i (338’ -158^ ) és 
N yÉN y-K D K -i (297э-1 1 7 э) csa
pásé törések által tektonikusán is 
preformált —  mállásos eredetű üreg, 
melyben 1946. augusztus 19-től 
augusztus 28-ig, Dr. Nagy Lász- 
Lónak, az akkori Veszprém vár
megyei Múzeum igazgatójának 
kezdeményezésére önkéntes mun
kavállalók részvételével az ásatás 
történt (2. ábra).*

A barlang kitöltése az ásatá
sok megkezdésekor nem volt érin
tetlen, mivel (valószínűleg a II. vi
lágháború idején) kitöltésének felső 
részét kiásták és előtte sáncszerűen felhalmozták. Ez azonban csak a humuszos kitöl
tést érintette. Sokkal mélyrehatóbb volt az a régebbi keletű bolygatás, mely négy- 
szögletes alakban csaknem fenékig lehatolt. Bár több tűzhelynyom is volt benne, pon
tos korhatározó lelet mégsem került elő belőle. A felső részében talált erősen patinás 
táblaüvegrdarabok és az aljáról előkerült rozsdaette vas-sarkantyú és vas-szíjcsat alap
ján ásása és betemetődése mindössze néhány száz évre tehető. Valószínűleg kincskere
sők munkája volt.

Az átlag kb. 20 cm vastag holocén kitöltés bolygatatlan részéből mindössze 
néhány atipikus cserépedény-töredék (neolit?) és apró kovaszilánkok kerültek ki, az 
alábbi fauna társaságában (Kretzoiné-Varrók S. meghatározása):

Bufo bufo (Linné) -  1 db.
Rana sp. ind. -  1 db.

*A munkában részt vettek dr. Bertalan Károly tanár vezetésével D ukai Károly  napszámos, Gom
bos János tanuló, Horváth János egyetemi hallgató, Murgács Lajos tanuló, Révész Tamás egyetemi hallgató, 
Sebestyén Tibor tanuló és Solymosi Jó z se f  tanuló.

2. ábra. A Teke rés völgyi kófü lke alaprajza.

Felméite 1946.- augusztus 28-án DR. BERTALAN K. -  
Az arab számok a kőfülkében az ásatási négyzetek sarok
pontjain levert cövekeket, a római számok az előtér cöve
kéit jelzik. В Bolygatott rész, H — hányó (gorctér). 
Abbildung 2. Grundriss der Tekeresvölgyer Felsnische. 
Vermesser. von DR. K. BERTALAN am 28. August 
1 9 4 6 . -  Die arabischen Ziffern bezeichnen die in der 
Felsnische, in den Eckpunkten der Ausgrabungsquadrate 
eingeschlagenen Pflöcke; mit römischen Ziffern sind die 
Pflöcke des Vordergrundes bezeichnet. В =  Gestörter 

Teil. H =  Halde (Schutthalde).
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Ave s indet. I - I V .  -  7 db.
Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton -  3 db. 
Homo sapiens Linné -  1 db.
Sciurus vulgaris Linné -  1 db.
Glis glis ( L i n n é )  -  3  d b .

Arvicola scherman (Shaw) — 1 db.
Lepus europaeus P allas -  6 db.
Cants familiáris Linné -  5 db.
Vulpes vulpes (Linné) -  11 db.
Meles meles (Linné) -  11 db.
Lutra luira (Linné) -  2 db.
Felis férus Schreber -  11 db.
Sus scrofa Linné -  2 db.
Cervus elaphus Linné -  1 db.
Ovis s. Capra sp. ind. -  2 db.

A fauna a holocén különböző szakaszaiban került a barlangba; érdekessége az
ember és vidra maradványainak 
felbukkanása, utóbbi barlangi 
előfordulásokban igen ritka.

A holocén korú réteg alatt 
több-kevesebb szegletes dolo
mittörmeléket tartalmazó sárga 
löszös anyag települt 1,40 m-es 
maximális vastagsággal. Ősem
beri kultúrnyomok -  sajnos -  
nem kerültek elő belőle. Ez a 
pleisztocénkori kitöltés a kőfül
ke bejáratához közeledve egyre 
több dolomittörmeléket tartal
mazott és egyre kevesebb ősma
radvány volt benne. Azonkívül 
a bejárat felé vastagodó kopta
tott kavicssávok (valószínűlega 
Tekeres-patak hordaléka) nyúl
tak bele, ezért az előtér felása
tása nem látszott érdemesnek 
(3- ábra). így is kb. 8 m3 anyag 
került megmozgatásra. Kontroll 
céljára kb. fél köbméter kitöltés 
maradt vissza az ÉK-i fal tövé
ben.

A réteg a következő fauna
maradványokat szolgáltatta:

3* áb ra . A  T ek e r  evvelgyi k ő  fü lk e  hosszm etszete. 
Felmérte 1946. augusztus 28-án DR. BERTALAN К. A b e 
karikázott számok jelentései: 1. holocénkori íeltöltés és boly
gatás, 2. tűzhelymaradványok, 3- sárga, löszös dolomittöt me - 
lék, mely a bejárati sziklafal kifagvásos és inszolációs {elap
rózódása útján jöhetett létté, 4. sárga, dolomittólmelékés 
lösz rénszarvas-faunával, 3- koptatott dolomittöimelék és 

kvarckavics alkotta kavicslencsék.
A bbildung  3- Längsschnitt der Tekeresvölgyei Felsnische. Auf
genommen von DR. K. BERTALAN am 28. August 1946. 
Die eingekreisten Zilfern bedeuten: 1. holozär.e Aufschüt
tung und Störung, 2. Feuerstättenüberreste, 3- gelber, löss
haltiger Dolomitschutt, der infolge einer Zerstückelung der 
Felswand, wohl durch Ausfrieren und Insolation zustande
gekommen ist, 4. gelber, dolomitschutthaltiger Lösslehm 
mit Rertier-Fauna, 5- Schotterlir.sen aus gerolltem Dolomit- 

schutt und Quarzschotter bestehend.

Anser sp.
dék,

ind. -  scapula-töre-
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Vulpes Iwipes (L inné) -  bal áll kapocs-töredék,
Equus woldrichi-germanicus-alakkor -

zápfogak, bal állkapocs töredék,
Rangifer tarandus (L inné) -  zápfogak, agancsszár darabjai.

A rén- és vadló viszonylagos uralkodó szerepe a kis faunában kétségtelenné teszi 
ennek az utolsó eljegesedés (nálunk is tundra-tajga-elemeket szolgáltatott) leg
hidegebb végső szakaszába sorolható korát (ún. „würm I I I” ).

Ösemberi szerszámok és tűzhelynyomok hiányában fel kell tételeznünk, hogy 
az itt talált makrofauna-maradványokat valamely nagyobb ragadozó (farkas, vagy 
esetleg az ekkorra már igen ritkává vált barlangi hiéna) itteni tanyázása nyomainak 
tekinthetjük.

Külön érdekessége a kőfülke jégkorszaki rétegének, hogy a Bakony első jégkor
szakvégi barlangi üledékét és ősmaradványait szolgáltatta, miután az eddig felásott 
többi itteni barlang kitöltése -  amennyiben jégkorszaki lerakodása egyáltalában adott 
korhatározást lehetővé tevő maradványokat -  kivétel nélkül az utolsó eljegesedés 
első szakaszára esett (ún. „würm I” ), eltekintve a Mottl M. kéziratos jelentésében 
közölt iharkúti faunáról, melyről később részletesen megemlékezünk.

A Tekeresvölgyi kőfülkétől (4. ábra) a völgyön felfelé haladva az eleinte kopár, 
majd erdővel borított völgyoldalak szikláiban jó két kilométer hosszúságban nem talál
kozunk jelentősebb üreggel. Mielőtt azonban kilépnénk az erdős szakaszból, a völgy 
D-i oldalán tornyosuló sziklabástyákban több kisméretű -  a számításba vehetőség 
határán mozgó -  sziklaüreget, hasadékot és kőfülkét találunk. A négy legjobban kiugró 
sziklaszirt közül az elsőben van a Tekeresvölgyi sziklaodú (3 : 235, 7 : 38). A követ
kező sziklabástyában van az É É K -D D N y-i irányú T e k e r e s v ö l g y i  s z i k l a 
h a s a d é k  ( 7 :  3 7 -3 8 ) , a harmadikban ugyanilyen irányú járhatatlanul szűk hasadék, 
míg az utolsónak mind K-i, mind pedig Ny-i oldalában egy-egy sekély kőfülke található, 
melyek azonban egyelőre nem érdemelnek külön ismertetést, mivel fentiek közül

4. ábra . A  T ekeresvölgyi k ó fü lk e  bejárata  és előtere a sa tá s  közben . D R. BERTALAN K. fel ve'tele
1 9 4 6 . aug. 2 6 -án.

A bbildung 4 , Eingang und Vordergrund der Tekeresvölgyer Felsnische während der Ausgrabung. 
Aufgenommen von D R. K. BERTALAN  am l6 .  August 1946.
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5- áb ra . A  T ekeresvölgyi sz ik la od ú  b e já ra ;a .
D R  B E R T A L A N  K. felvétele 1939- február 9-én.

A bbildung  3- Eingang des Tekeresvölgyer Abri. Aufgenommen von D R . K. B E R TA LA N
am 9 Februar 1939-

csak a Tekeresvölgyi sziklaodú jutott jelentőséghez pleisztocén mikrofaunája révén (5. 
ábra).

A T e k e r e s v ö l g y i  s z i k l a o d ú  ( 3*  235, 7 : 38) a völgytalpon elhe
lyezett, 256 m-rel jelzett egykori gémeskúttól hozzávetőleg ÉNy-i (pontosabban 308 ) 
irányban, kb. 478 m-re van, a völgy talpa felett mintegy 10 m magasan, kb. 270 m Adria 
feletti magasságban. A karsztvíz átlagos tengerszint feletti magassága ezen a helyen 
jelenleg 240 m-en sejthető, a kiemelkedés mértéke tehát az eredeti karsztvízjárat 
kialakulása óta több, mint 30 m.

A sziklaodú az itt É-nak .kiugró legkeletibb sziklafok Ny-i oldalán húzódó lejtős, 
füves párkányon közelíthető meg és Ny felé néz. Közel 2 m széles és mindössze 1 m 
magas bejárata alig 2 m2 alapterületű, 1,5 m magas, kifagyásos eredetű odúszerű tágu- 
latba torkollik, melyből 74° irányban korróziós eredetű, belső részében járhatatlanul 
szűk, csőszerű üreg vezet befelé, közel vízszintesen, 4 m hosszúságban. Utóbbi jel
legzetes egykori karsztvízjárat.

A Tekeresvölgyi sziklaodú üledékkitöltését a legújabb időkben ásatásszerűen meg
bolygatták, minek következtében annak mélyebb része is hozzáférhetővé vált. A 
bejáratra merőlegesen felvett szelvény felső részében 20-30 cm vastag dolomittörme
lékes humuszt találunk, melyből a következő állatfajok maradványait sikerült meg
határozni:

Gastropoda ind. I —III . -  10 db.
Bufo bufo (L inné) -  5 db.
Bufo sp. (bufo és viridis) -  10 db.
Pelobates fuscus ( L a u r e n t i )  -  1  d b .

Ratia sp. ind. -  1 db.
Lacerta viridis (L aurenti) -  7 db.
Ophidia indet. -  27 db.
Per d ix  per d ix  (L inné) -  3 db.
Aves ind. -  3 db.
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Talpa europaea Linné -  23 db.
Crocidura leucodon-russula csoport -  2 db.
Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton -  2 db.
Citellus citellus (Linné) -  2 db.
Sicista suktilis trizona (Petényi) -  1 db.
Cricetus cricetus (Linné) -  14 db.
Arvicola scher man (Shaw) -  4 db.
Clethrionömys glareolus (Pallas) -  3 db.
Microtus arvalis (Pallas) -  73 db.
Apodemus sylvaticus (Linné) -  7 db.
Lepus europaeus Pallas -  7 db.
Vulpes vulpes (Linné) -  1 db.
Meles meles (Linné) -  3 db.

A jórészt kisemlősöktől származó maradványok nagyobb részét a barlangban lakott 
baglyok köpetei szolgáltathatták, kisebb része pedig az időről időre itt tanyázott 
kisebb ragadozók ételmaradékaiból való, míg a béka-, gyík- és kígyó-maradványok -  
legalábbis részben -  itt lakott állatoktól eredhetnek.

A kis fauna összetétele -  amennyiben a maradványok nagyjából egykorúnak tekint
hetők -  erdős foltokban sem szűkölködő, uralkodóan azonban nyílt, füves tájra utal 
az akkumuláció idejében.

A humusz alatt 1 0 -2 0  cm vastag, dolomitmurvás löszös kitöltés következik. 
Egyes helyeken -  főleg a szelvény É-i részén -  fészekszerűen rágcsálók csontmarad

ványait tartalmazta ez a réteg, míg másutt, pl. a szelvény D-i végén, a dolomittörmeléket 
alig tartalmazó lösz-szerű kitöltés szinte teljesen meddő volt. A bolygatás az odú belső 
részében elérte a mállott, murvásán széteső sziklafeneket. Érintetlen kitöltés ma már 
csak az odú bejáratában és előterén tételezhető fel. A kétségtelenül pleisztocén korú 
kitöltésből a következő ősmaradványok kerültek elő:

Talpa europaea L inné -  1 db.
Cricetulus migratorius (Erxleben) -  4 db.
Arviccla amphibius (L inné) 9 db.
Microtus arvalis-agrestis-csoport -  13 db.
Microtus gr egal is (Pallas) -  12 db.
Microtus sp. (meghatározhatatlan maradványok) -  351 db.
Dicrcstonyx torquatus (Pallas) -  20 db.
Cchotona sp. ind. -  3 db.
Mustela erminea L inné -  1 db.

A gyakorlatilag csak 8 fajból álló kis fauna legjellemzőbb alakja az örvcs lemming, 
a sarkvidéki tundra-övezet jellegzetes állata. Viszonylagos gyakorisága mutatja, hogy 
nem alkalmi leletről van szó, hanem a barlang környékének akkor általánosan elter
jedt, közönséges kisemlőse volt. Ilyen körülmények közt itteni előfordulása semmikép
pen sem hanyagolható el; a faj bakonyi biztos fellépése Európa későjégkori éghajlati 
viszonyainak tisztázásához is jelentős adatot szolgáltat. Az örvcs lemming tekeresvöl- 
gyi előfordulása ugyanis nemcsak a Kárpátmedencében a faj legdélibb előfordulása, 
hanem a dordogne-i Mége-kőlülke és a Puy-de Dôme-i Coudes és Neschers (18) mellett 
ennek legdélibb elterjedési pontja is. Ez egyúttal a tundra-tajga határának a tundrába



átnyúló sávját is jelzi, a jégkorszak legvégén bekövetkezett kontinentális hideg maxi
mumot, mely a szárazföldi jég fokozatos visszahúzódása során erre az időre helyezett, 
viszonylag erősen visszahúzódott helyzetével látszólag erősen ellentétben áll.

Az örvös lemming előfordulása a Tekeresvölgyben nem elszigetelt jelenség -  
mint a közép-franciaországi lelőhelyeken - ,  hanem a Budai- és Gerecse-hegységből 
több helyről (mint Pilisszántói kőfülke (13), Remetehegyi kőfülke (12), Szelim-bar- 
lang (9), Baits-barlang (8), Bivak-barlang (11) és Jankovich-barlang (14)) szintén 
előkerült faj dunántúli előfordulási területének egy újabb -  legdélibb -  pontja.

Nem lesz érdektelen itt megemlíteni, hogy Mottl Mária egy 1941-ből való 
előzetes ásatási jelentésében a Bakonybéltől Ny-ra fekvő Iharkútról ismertet igen 
hasonló faunát, örvös lemming maradványok kíséretében. Mottl idevágó szövege (15) 
így hangzik: ,,Az Iharkút határában 4Ó4 m tszf. magasságban fekvő Vaskapui kőfülke 
ugyancsak dolomitba mélyül és kitöltéséből egy nagyon érdekes felső pleisztocén fauna 
került elő: Rangifer tarandus, Equus cf. woldrichi, Coelodonta antiquitatis, Ursus spelaeus, 
Le pus cf. timidus, Vulpes vulpes, Ochotona pusiUus, Arvicola ter rest ris és Dicrostonyx 
torquatus maradványokkal.”

Ugyanezzel a fajjal kapcsolatban még meg kell említenünk, hogy míg az eljege
sedések sorozatának végén, az utolsó hideghullám folyamán a Magyar Medencében (9) 
általánosan elterjedt, közönséges eleme az örvös lemming a tundrás foltokkal tarkított 
tajgának, addig a gleccservizsgálatokkal és főleg elméleti számításokkal általánosan 
bizonyítottnak vett korábbi („würm I ” és főleg „rissz” ) hideg szakaszokból eddig 
még ilyen tundrái elemeket kimutatni egyáltalában nem sikerült (egyedül a Tátrában 
fekvő Gánóc szolgáltatott utolsó interglaciális előtti -  tehát „rissz” -  rétegből 
Dicrostonyx-maradványokat). Ez is mutatja, milyen óvatosan kell kezelnünk az ada
tokkal alá nem támasztott -  bármilyen „szilárd” elméleti alapokon nyugvó -  teore
tikus megállapításokat.

Ami az örvös lemming kíséretében fellépő fajokat illeti, ezek teljes mértékben 
beleillenek az eddigiekben felvázolt ősföldrajzi és éghajlati keretbe, amennyiben a 
Microtus gregalis a tundra és északi tajga lakója, a többi faj pedig szintén előfordul ezen 
a területen is. Egyedül a törpehörcsög mai elterjedési területe szól az örvös lemminggel 
és északi pocokkal közös elterjedési terület ellen, itt azonban az egyéb lelőhelyeken 
(Jankovich-barlang) (14) szerzett tapasztalatok igazolják, hogy ezek együtt is elő
fordultak az utolsó hideghullám folyamán.

Végül még megemlíthetjük, hogy -  akárcsak a Tekeresvölgyi kőfülke és a fen
tebb említett Vaskapui kőfülke makrofaunája -  ez a mikrofauna is a környék barlangi 
üledéksorának pleisztocén tagját az É-Bakony idősebb („würm I ” ) korával ellentét
ben az utolsó hideghullám idejére („würm I I I” ) rögzíti.

A nevezetessé vált Tekeresvölgyi sziklaodút elhagyva, hamarosan kiérünk az erdő
ből és közel két kilométert haladunk a völgyön felfelé, amikor a második kávás kutat 
megpillantva, a völgy K-i oldalában szemünkbe tűnik a T e k e r e s v ö l g y i  r ó k a 
l y u k  (2 :207, 7 : 37), az egész völgy legnagyobb méretű, karsztos eredetű barlangja, 
melynek alját jórészt szálszikla alkotja. Bejáratának É-i oldalához kőfülke csatlakozik, 
melynek kitöltése még ásatásra vár.

Tovább haladva hamarosan ellankásodnak a völgyoldalak és az országút keresz
tezése után felbukkanó D é l l ő i  s z i k l a ü r e g  ( 7 :  37) az eddigi üregeknél is ki
sebb méretű, kőfejtéssel mesterségesen megnyitott karsztjárat, az egyébként is csekély 
mértékű karsztos barlangképződés utolsó nyoma, mely közel É -D - i  és É K -D N y -i 
csapású törések találkozásánál alakult ki.
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A fentebbiekben leírt — sokáig az ismeretlenség homályában rejtőzött — szerény 
méretű barlangok leletei is igazolják, hogy az ásatásos barlangkutatásnál nem a méretek 
a döntő jelentőségűek és indokolt minden apró üreg számontartása és szakszerű kutatása.
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D IE HÖHLEN DES T E K ER ESV Ö LG Y  BEI VESZPRÉM  UND
DAS SÜDLICHSTE VORKOM M EN DES HALSBANDLEM M INGS*

Von
K. BERTALAN und M. KRETZO I

Die kleinen Dolomithöhlen des Tekeresvölgy (Tekeres-Tal) in der SW-Umge- 
bung von Veszprém fanden sehr spät Eingang in die Literatur (1). Seitdem wurden 
sie in mehreren Aufsätzen von K. Bertalan erwähnt (2, 3, 4, 5, 6, 7).

Eine dieser Höhlen, die Tekeresvölgyer Felsnische wurde von K. B e r t a l a n  im 
Auftrag des Bakony-Museums ausgegraben, während eine andere, das Tekeresvölgyer 
Abri anlässlich seiner hydrogeologischen Aufnahmsarbeiten aufgeschlossen wurde. Beide 
Ausgrabungen wurden in der Literatur nur kurz erwähnt (4 ,6 , 7), was eine eingehen
dere Bekanntgabe der wichtigsten Resultate gerechtfertigt, umsomehr, als die Tekeres
völgyer Felsnische die erste, im Bakonygebirge systematisch ausgegrabene Höhle 
darstellt, und das Tekeresvölgyer Abri für das südlichste Vorkommen arktischer Fau
nenelemente von Belang ist.

Die Tekeresvölgyer Felsnische war von einer bis 1,4 m mächtigen Lösslehmschicht 
ausgefüllt, die von einer etwa 20 cm dicken Humusschicht überlagert wurde. Aus der 
Humusschicht bestimmte Frau S. K r e t z o i - V a r r ó k  eine 20 Arten umfassende Fauna 
die verschiedene Abschnitte des Holozäns vertritt (Faunenliste siehe Seite 85—86 des 
ungarischen Textes), während die pleistozänen Ablagerungen eine 4 Arten umfassende 
Rentier-Fauna lieferten, die ihr Alter im Würm III fixiert (Siehe S. 86—87)

Das Tekeresvölgyer Abri lieferte aus der zuoberst liegenden 20-30 cm mächtigen 
Humusschicht neben einigen Gastropoden eine 21 Arten umfassende Wirbeltier- 
Fauna, während aus der darunter folgenden, mit Dolomitschutt vermengten, bis 
10-20 cm reichenden Lösschicht eine 8 Arten liefernde Mikrofauna zutage gefördert 
wurde (Faunenlisten siehe Seite 89 des ungarischen Textes). Von besonderem Interesse 
ist hier das Vorkommen von Dicrostonyx torquatus ( P a l l a s ) ,  das als das zurzeit 
bekannte südlichste europäische Vorkommen dieser Tundraart zu betrachten ist.

ПЕЩЕРЫ ДОЛИНЫ ТЕКЕРЕШ В ОКРЕСТНОСТЯХ 
Г. ВЕСПРЕМ (ВЕНГРИЯ, ГОРЫ БАКОНЬ) И САМАЯ ЮЖНАЯ 

В ЕВРОПЕ НАХОДКА КОПЫТНОГО ЛЕММИНГА

К. БЕРТ АЛАН и М. КРЕЦОИ

К юго-западу от города Веспрем в верхнетриасовых доломитовых 
утесах долины Текереш известно 5 небольших пещер (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

В одной из них, в каменной нише долины Текереш в 1946 г. под 
руководством К. Берталана были проведены раскопки (4, 6, 7). Из 
верхнего 20-сантиметрового гумусового слоя заполняющего нишу мате
риала Ш. Крецои-Варрок определила голоценовую фауну, состоящую из 
20 видов (см. стр. 85—86 венгерского текста), а из подстилающих его 
лессовых глин с желтыми доломитовыми обломками, мощностью до 1,4 м,

*  Anschrift der Verfasser: Budapest, X IV ., Vorosilov-űt 14. (Ungarische Geolo
gische Anstalt)
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была определена фауна оленей, уточнившая возраст заполняющих нишу 
пород как вюрм III. (см. стр. 86—87).

В скальной нише долины Текереш К. Берталаном в 1957 г. была 
собрана богатая микрсфауна (7). Из гумуса мощностью 20—30 см мож
но было определить фауну позвоночных, состоящую из 21 вида (стр. 88— 
89 венгерского текста), а из подстилающих этот гумусовый слой лессов с 
доломитовыми обломками, обладающих мощностью от 10 до 20 см, опре
делена микрофауна, включающая 8 видов (стр. 89 венгерского текста). 
Особый интерес представляет собой найденный здесь D ycrostonyx  torqua- 
tu s  (PALLAS), так как, по сей день, это является самым южным евро
пейским местонахождением этого вида, живущего на тундрах.




