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A TURÁNI 

VAGY ARAL-KASZPII MEDENCZE GEOLOGIAI VISZONYAIRÓL

M usketov V. J.-tól.

(Ehhez a II. tábla.)

Musketov Y. J. hét évi (1874— 1880) középázsiai utazásaiban a 
Tien-san-Pámir hegységnek és a tőlük nyugatra elterülő sivatag alföldeknek 
geologiai tanulmányozását tűzte ki ezélj ául. Buvárlatainak első része nem 
régen látott napvilágot egy orosz nyelven irt vaskos kötetben, melyhez 
külön franczia szöveggel ellátott térképfüzet is van mellékelve.

Á megjelent I. kötet * a turáni vagy máskép, aral-kaszpi lapálylyal 
foglalkozik; első részében a tárgyra vonatkozó irodalmat kritikailag fel
sorolja, a második rész a medencze pusztai térségeinek geológiáját nyújtja. 
Musketov e tartalmas kötete általános érdekű geologiai tételekről ad 
kimerítő felvilágosítást; különösen az Arai- és a Kaszpi tó egykori kiterjedé
séről, a Feketetengerrel való összefüggéséről találhatni benne figyelemre 
méltó megfigyeléseket, melyek a turáni mélyedés egykori tenger elbontásáról 
fennálló nézeteket lényegesen átalakítani vannak hivatva. Nem kevésbbé 
fontosak azon tapasztalatok, melyeket M usketov a futóhomok felhalmozó
dásáról és az Amu-derja medenezéjének változtatásairól közöl.

A turáni medencze nem egy tekintetben rokon és hasonló m últú 
Európa legnagyobb kontinentális lapályával, a nagy magyar medenczével. 
Kanyargó folyóinknak, futóhomok-térségeinknek geológiája még megoldásra 
vár; többszörösen tanulságos és érdekes ezért nekünk az, a mit M usketov 

az aral-kaszpi medencze egykori tengeri elbontásáról és a futóhomok- 
képződményekről írt.

Minthogy az orosz nyelv ismerete körünkben nincs elterjedve, rövid 
irodalmi ismertetéssel hasztalan utaltunk volna a könyv becses tartalmára. 
Ezért terjedelmesebb kivonat közlését határoztuk el; melylyel, az idecsatolt 
térképet is hozzávéve, kedves szolgálatot vélünk a magyar geológiának tenni, 
midőn az Alföld geológiájának tanulmányozásához a hozzá hasonló térsége-

* Turhesstun. Geologiai s orographiai leírása az 1871-től 1880-ig terjedő 
utazáson gyűjtött adatok alapján. Irta: M u s k e t o v  V. -J. 1. kötet két részben. 
A turkesztáni medencze, általános földtani térképével, 1'i fametszett! ábrával, két 
könyomatú és egy színes könyomatú táblával. Szent-Pétervár, 1886.
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ken gyűjtött fontos tapasztalatok segédforrását Lóczy L ajos tagtársunk 
és Csopey László úr szíves fáradsága nyomán kezéhez adjuk.

A  szerkesztőség.

1. A turáni medenczéről általában.

A turáni vagy arali medencze Turkesztán délnyugoti részét foglalja el és 
körülbelül 1.210,000 km.“ (22,000 geogr. négyszögmérföldnyi) területre szorítkozik. 
Határai nagyon szabályosak s a keleti oldal kivételével szinte egyenes vonalúak; 
csupán a keleti határ tér el ettől az Ő zeg-zugos voltával. Nyugotról határt szab 
a medenczének : a Mugoclsár-hegyláncz, az Uszt-Urt nevű magas fekvésű síkság, a 
rajta találtató Csink, és a Balkhanliegység. Az Uzboj (az Amu-derja állítólagos régi 
medre) alsó részeiben megszűnik a jellemzetes hegyrajzi határ s a turáni meden
cze összeolvad a kászpii medenczével. Délnyugoti és déli határát a Küren- vagy 
Kopet-dag, a chorosszáni hegyek s a Hindukus alkotják. Keletre úgy szólván kettős 
nyelvvel vágódik be a környező hegyekbe. Az egyik a déli, mely kisebb terjedelmű 
s az Alaj-hegyrendszert elválasztja a'» Hindukustól és egészen Badaksanig ér. Ezen 
terülnek el Khiva és Bokliara birtokai Mazar-i-Serif, Khulijm, Kunduz és más váro
sokkal. A másik, az éjszaki nyelv, elkülöníti a Tien-san hegyrendszert a Pamir-Alaj 
hegyektől, egészen a Fergana hegylánczig terjed s az oroszok iigynevezett Fergana 
nevű tartományát képezi.

Végre az éjszakkeleti határ összeesik a Karatan hegylánczczal, mely Dsulekig 
szinte egyenes vonalban terjed s a Karamurun és Szuusz-kara hegyekben végződik. 
Erre a jellemzetes határ eltűnik és a turáni medencze a Tili-kul, Ary>sz-kul és más 
tavak táján összefoly a Balkhas-medenczével. Innét kezdve az éjszakkeleti határt 
csak sejteni lehet, és nagyon valószínű, hogy átszeli a Beltau, Aktán, Kyzimcsik, 
Csubartube, Koszbüjvuk stb. hegyeket.

A medencze két délkeleti nyelvét vagy szárnyát a pamir-alaji hegységek 
nyugoti folytatását képező domborulat választja e l ; nehány hegylánczból áll ez, 
melyek közül a Nurataut illeti az elsőség, mert azzal, hogy jó messzire nyúlik éj
szaknyugatnak, két egyenlőtlen részre, a szyrderjai s az amuderjai medenczére 
osztja fel a turáni mélyedést. Ez a domborulat a folytatását képező, de elszórtan, 
szabadon álló pusztai hegyekkel egyetemben nemcsak hogy két részre szeli a me- 
denczét, hanem egyszersmind feltételezi a medencze középső részének hegyrajzi s 
geologiai változatosságát is. Csupán itt lépnek fel a 900 m.-t meghaladó hegyek 
és a régibb korszakbeli kőzetek; mert leszámítva ezt a középső részt, a turáni 
medencze lapályos természetű, jobbadán vízszintes rétegzetű, igen fiatal üledékek
ből való, melyek részben krétarétegekhez, de főképen a harmadkorra következő, 
sót a jelen korban is képződő rétegekhez tartoznak. Az utóbbiak közt a subíerikus 
és aeolikus lerakodások jelentékeny területeket foglalnak el, s nem egy helyen 
tökéletesen elfedik a régibb képződményeket.

Az aeolikus képződmények nagyon változatossá teszik a turáni medencze 
orographiáját, halmos jellemet kölcsönöznek felszínének, és a teljes síkság hiányát 
okozzák még a középső részen is, pedig ott az altalajt képező rétegek vízszintes 
fekvésűek.
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A medenczét két ’ részre bontó hegyeket a felgyürödöttek közé sorozhatjuk, 

a többi magaslatok a felhalmozódottak typikus csoportjához tartoznak. A minő 
alakbeli változatokat a Szahara csak nyújt, szinte mindazok feltalálhatok itten is. 
Egyesek a tömeges kőzetek vízszintes telepeiből állanak, jellemzi őket a széles, la
pos tető, meg a sziklás lejtők, melyek nem gyéren lépcsőzetszerűen ereszkednek a 
lapály felé; olykor merőben magánosan éktelenkedő, legkülönbözőbb alakú szik
lákat képeznek; jogosan összehasonlíthatók a szaharai barakkal. Mások ellenben 
porhanyó, omladozó anyagból kerülnek ki, minő a homok, kagyló és márgatörme- 
lék. Alakjok nagyon különböző, s függ egyrészről ama térség átalános topographiai 
jellemétől, a melyen keletkeztek; másrészt a szél erejétől s irányától. Majd szabá
lyos hosszú hegysorokat képeznek, melyeknek gerincze egyenes vonalú, lejtői egy
formák ; majd az ormok nagyon egyöntetű, kimeredésekkel csipkézettek, majd 
félhold az alakjuk, míg lejtőik teljesen különbözők. Az elsők képezik a voltaképi 
<liiné-két s megfelelnek a szaharai szénd-nek, a második alak a (/urd-nak, s a har
madiknak helyi neve a barhhan, s vele egyenértékű a szaharai szif.

A mi pedig azokat a mélyedéseket illeti, melyek a felgyűrt magaslatok közt 
csak úgy előfordulnak, mint a felhalmozódottak közt, bárha az utóbbiak közt 
nagyobb számban találhatók, ezek jobbadán a volt tavak medrei s száraz voltuk 
foka szerint takyr, kak és szór a nevök'. A takyr teljesen kiszáradt üst, melynek 
sima agyagos felszíne, különösen nyáron, olyan kemény, hogy a nehéz szekér sem 
hagy rajta nyomot.

A khak vagy kak olyan sós mocsár, melynek nedvét a szél még el nem 
párologtatta egészen, és mely esős időben sós pocsolyává válik. A szór több-kevesebb 
mennyiségben sós vizet tartalmaz, szárádasközben khakkd leszen, ha pedig 
az üstöt viz töíti ki, sós tóvá. Sok helytt eme mélyedések felszíne nemcsak az oczeán, 
de még a Kaszpi-tó felszínénél is alacsonyabban fekszik.

E néhány tómedenczén s a két nagy folyón (Szyr- és Amu-derja) kívül csak 
nehány kiszáradt folyó-mederrel dicsekedhetik a turáni medencze felszíne; eme 
folyómedrek közt legismeretesebb az Uzboj.

A hegyek mentén elterülő keleti határszéleken a medencze 450—000 in. 
absolut magasságot is elér; a relativ magasság e tájon nagyon változatos, mi 
főleg a különböző kőzetek bonyolult stratigraphiai viszonyaitól függ. Itten épen 
úgy, mint a medencze közepén találtató kidomborodásnál is, vízszintes rétegekre 
nem akadunk; ellenkezőleg, ugyanazok az üledékek nagyon fel vannak bolygatva, 
(felgyűrve), a legkülönbözőbb szögek alatt összetorlasztva, s olykor felette zavart 
összehalmozódást képeznek, mely aztán többé-kevésbbé szabályos hullámszerű ma
gaslatoknak veti meg az alapját. A keleti határszélnek a középtől elütő volta kiter
jeszkedik az egykorú, főleg a harmadkorhoz tartozó kőzetek petrographiai és 
faunistikus tulajdonságaira is. A harmadkorú piros conglomerátok meg a nagy 
szemű mész- és vastartalmú homokkövek, melyek annyira el vannak terjedve, s oly 
jellemzők a keleti határszélre, nyugat felé haladva fokozatosan változtatják szinö- 
ket, összetételüket és szürke apró szemű homokkőbe mennek át. Az Amu-derján 
már nincs különbség a conglomerátok s a homokkövek közt. Eme kőzetek itten 
egynemű, szerfölött aprószemű, zöldes-szürke, porhanvós és kevés meszet tartal
mazó homokkövek, melyeket a sötét iszapos márga vagy agyag át meg átsző. Kül
sejük és szerkezetük annyira elüt a keleti széleken előforduló kőzetekétől, hogy az
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első látásra nagyon neliéz felismerni köztük az összefüggést, holott az egyik a má
siknak közvetetlen folytatása.

A kagylómész-rétegek s az egész kagylópadok, melyek millió és millió har
madkori puhatestű állat héjjainak köszönik létöket, nyűgöt felé úgyszólván tel
jesen megszűnnek, vagy csak elvétve merülnek fel kisebb vékonyfalú kagylókból 
keletkező halmazokban.

A keleti részen szereplő s nagy területet felölelő hatalmas lősz telepek a 
continentalis futóhomoknak adnak helyet, melynek közepette csak elszórt terüle
tekben lép fel a lősz.

A folyóvölgyek és tavak hatalmas görgetegei és conglomerátai helyett finom 
iszapot, homokot, agyagot és sós mocsárt találunk. A szerves élet változatos, a 
kultivált oázisok bő s a lakosság sűrű voltát a szerves életben nyilvánuló egyhan
gúság, az oázisokban és a népességben mutatkozó nagy hiány váltja fel. Valószínű, 
hogy hasonló különbséget tárnak fel a délnyugoti s a déli határszélek is, noha az 
sincs kizárva, hogy az eltérés kisebb fokú. Az egyikből a másikba való átmenetei 
annyira fokozatos, hogy a turáni medenczérol való mai ismereteinkkel nagyon 
nehéz megvonni köztök a határt.

A turáni medencze geologiai alkotására vonatkozó észlelések a következők
ben foglalhatók össze.

A főszerep a harmadkori és a kréta-rétegeket illeti, melyeknek közepette csak 
elszórtan, inkább izolált szigetek alakjában lépnek fel a palaeozoi, a metamor- 
phicus és a kristályos kőzetek. Az elsők az egésznek mintegy 95u/o-át. az utóbbiak 
körülbelül 5%-át teszik. Az utóbbiak főleg a medencze határszélén, továbbá a 
szvrderjai medenczét az amuderjaitól elkülönítő Kvzyl-kumon jelentkeznek.

Metamorph és massiv kristálykőzeteket találunk a Mugodsar pusztáján, diorit- 
szigetet a Csegana folyón, palaeozoi meszet a Karatauban. A keleti határszélen 
ezek a kőzetek egészen elszigetelten bukannak a felszínre. így például az Urda-basi 
hegyek tertiär piros conglomerátoktól körülvett devon-mészből, márványból és 
pados elválású gránitból állanak. A Kazakurt hegység is nagyon érdekes pont. 
Hatalmas és sok kövületben bővelkedő karbon mészkövön kívül előfordul benne 
a melaphyr s a teschenit a megfelelő tufákkal. Chodoentnél a Mogol-tauban szerepel 
a nagyszemű syenit, a syenit-porphvr, a diabas és a porphyrit. Ferganaban a Kara- 
tas hegysort a metamorph pala s a tömött diabas képezi. Szamarkandon túl a Kar- 
nak-hegyekben fellép a pala és a diorit. a ferganai Vaskapunál pedig a palaeozoi 
mészkő. Hasonló szigetcsoportokat tár elénk a Kyzvl-kum. Igv a Szultan-uis-dagon 
előforduló kőzetek (calcit, gneiss, gránit, diorit, porphyrit) lényegesen elütnek a 
tiensániaktól, a mennyiben jobban metamorphosak, mint emezek; a gránitok például 
közelebb állnak az uráliakhoz, mint a miket a Tien-san nyújt. Kristályos kőzetek 
(gránit porphyrit-erekkel) bukkanak felszínre Krasznovodszk körül a Balkhán- 
hegyek folytatását képező Kurenin-dagban.

A kristályos, metamorph és palaeozoi kristályok után a keletkezés régiségét 
tekintve, a jura-systema következik, melyben a ju ra , ihat és trias flórájára 
emlékeztető növény-maradványok találtatnak. A jura rétegei bárha kevéssé vannak 
is elterjedve, mégis fontosak, mert kőszenet zárnak magokban. (A Bada és Szajram 
folyók medenczéjében és Ferganában).

A kréta és a tertiiir rétegek képezik az uralkodó kőzeteket; vastagságuk
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Ferganában megüti a 600 m.-t, Hisszárban az 1520 m.-t. Dislocatiójuk tekinteté
ben két irány különböztethető meg, u. m .: az ÉK ( i h-) és az ÉNy (8h-) A krétabeli 
üledékeket petrographiai szempontból nagy változatosság jellemzi; találunk gipsz-, 
agyagrétegeket, porhanyós anyagokat, márgát, kagylómeszet (durvamész) és csil
lám- vagy vastartalmú homokköveket.

A nyert palasontologiai adatok alapján ki lehet mondani, hogy a turáni me- 
denczében a harmadkor főbb képviselői feltalálhatok, de jellemök a különböző 
helyeken különböző. És mivel a kréta- és a tertiürsystemák fokozatosan átmennek 
egymásba, nyilván való, hogy a medenczét a krétakortól a felső tertiaridő végéig 
tenger borít-ototta, míg a jura idejében száraz volt az.

A laza kréta és tertiär üledékeknek jutott osztályrészül, hogy a denudatio 
romboló hatásának jobban ki voltak téve, mint a többiek. Egyes helyeken e hal ás 
megsemmisítve az ifjabb rétegeket, feltárta a régibbeket; másutt a rombolás ter
méke posttertiär alakulásokat képezett. Ez utóbbiak is nagyon változatosak, erede
tiek s Turkesztánra nézve felette fontosak ; ezek födik a felszín nagy részét, miért 
is megismerésök érdekes következtetésre szolgáltat alkalmat ama változások tekin
tetében, melyeket a turáni medencze ujabb időben átélt, s melyek azt mai jellemé
vel ruházzák fel.

Ezek közt első helyen állanak az arai kászpii üledékek s a futóhomok.
Az aral-kaszpii üledékek korra nézve az amuderjai pliocän homokkövek 

után következnek ; a kövületekben mutatkozó nagy szegénység miatt e kettő közt 
a határ meg sem vonható. Petrographiai alkotásuk mindenütt azonos; különbség 
legfeljebb annyiban mutatkozik, hogy az agyagos homokkövet a homokos agyag 
váltja föl. A Kyzyl-kum és Kara-kum üledékei palaeontologiai tekintetben már vál
tozatosabbak. A Ivara-kum sajátságaihoz tartoznak Cardium edttle L., Dreyszena 
polymorpha V. Bened. . Xeritina litereit« EicJttv. , Adacna citrea Eich tr.. 
Hydrobia xtarjnalis L., a Kyzyl-kuméhoz pedig a Lithoylyphm caspiux Krynitz, 
Hydrobia staynalis L., Anodonta ponderata Pfr. és a Metxclmikoicia tuberculata 
Grimm  nevű spongia. Ezek a fajok ugvanegy faunához tartoznak, mely az 
Arai és Kaszpi tavak járulékát képezi. Grimm  a kaszpii molluskákat édes és 
félig édes félig sós vizűekre osztja. Eme molluskák tartózkodó helyének ismert 
mélységéből következtethető, hogy az aral-kaszpii üledékek sekély vizűek, ebből 
érthető, hogy maximális vastagságuk csak 9'144- m. (30 láb). A mi a víz sós 
voltát illeti, mindenesetre nagyobb volt a karakumi. mint a kyzylkumi partok
nál. És mivel a partok minősége a Ivaszpi-tóban szintén befolyásolja az állat
világ elterjedését, ezt az Arai-tóra alkalmazva, következtetni lehet, hogy ennek 
keleti és éjszakkeleti partján már régóta sok volt a futóhomok, a mi a kyzylkumi 
partról nem mondható, hol a futóhomok jelenleg is a szárazföld s nem a tó felé
iránvul.

f

Ámbátor ez ideig nem áll még annyi adat a tudomány rendelkezésére, hogy 
a kérdéses területen valaha elterülő földközi tenger kiterjedése, következőleg con- 
figuratiója és némely physikai sajátságai meghatározhatók legyenek abból az idő
ből, mielőtt a tengernek részekre válása megtörtént volna, mégis egyes határok 
pontosan megvonhatok s legalább nagyjából megközelítő kép nyerhető róla.
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2. Az aral-kaszpii medencze területén egykor elterülő tenger határai.

Az aral-kaszpii üledékeknek legjobban van kifejlődve a nyugoti határa. A 
kalmük pusztán töltött két évi tanulmányozás alapján Musketov határozottan 
állítja, hogy a Jergeni nevű magaslat valaha a Kaszpi-tó partját képezte, mely 
ennél nem is terjedett tovább, és csak is egy helyen alkotott keskeny s a pontusi 
medenczével összekötő vízszorost. A Manycstől délnek már bizonytalan a határ, de 
valószínű, hogy a Kaukazus hegylánczhoz közeledtében eléri a Kaszpi-tó mai part
ját. A Kaszpi-tó déli részében, t. i. a meddig Örményország és Perzsia hegyei ter
jednek, szinte összeesik a mai parttal.

Az éjszaki határról merőben találomra szólhatni. A Volgán Czariczynnál 
észlelte Musketov a legéjszakibb előnyomulást; a Volgától keletre ismeretesek ez 
üledékek az Elton taván s tőle éjszaknak. Az alsó Volgától keletnek és túl az Ura- 
lon, a kirgiz pusztán constatálva van jelenlétük a Kaszpi-tótól nagy távolságban.

A mint a mugodsári hegyekhez s az Uszt-urtra átcsapó déli folytatásukhoz 
közeledünk, a kérdéses üledékek megszűnnek, vagy helyesebben szólva az Uszt-ur- 
tot és a Mugodsar hegylánczot alkotó régibb kőzetektől megszakíttatnak. Sem az 
egyiket, sem a másikat nem borította az aral-kaszpii tenger, mindakettő hosszú 
és keskeny félsziget vala. mely talán a Balkhánhegységig is elnyúlt. Ez a félsziget 
két külön részre osztotta a régi medenczét, a keletire és nyugotira ; a kettőt keskeny 
és rövid öböl kötötte össze, mely a Kis és Nagy-Balkhán-hegvség közt feküdt, 
tehát épen azon a helyen, a hova rendesen az alsó Uzbojt helyezik.

A keleti határról szintén csak nagyjából van tudomásunk. A nyugoti határ 
összeesik a mugodsar-uszturti félszigettel; és bárha az éjszaki jelentékeny távolságra 
távozik is az Arai-tótól, mégsem lépheti át az aral-irtysi vízválasztást, mert 1. Nyu- 
got-Szibiria pliocän képletei élesen elütnek az aral-kaszpiaktól, i2. mivel a kétségte
len arai-kaszpii üledékeket az Arai-tótól éjszakra csak is vagy 200—M00 km. tá
volságra constatálták.

A déli határ bizonyos távolságban összeesik a Bukan-tau és Szultan-uiz-dag 
hegyekkel, mert a Kyzyl-kum magas síkság közepén sem aral-kaszpii, sem tertiär 
képletek nem találhatók. A Bukan-tautól keletre a határ bizonyára délre vág, de 
hogy meddig, nem tudjuk. Az Amu-derja is vajmi kevés útbaigazítást nyújt. Érde
kes, hogy a szarakamyoi medenczében karakorumi typusu üledékek vannak, mit 
az amu-derjai expeditió is constatált, mely azt a felötlő tényt is kétségtelenné tette, 
hogy a Szara-kamys és aBala-i'sem nevű kutak közt az aral-kaszpii képletekben nincs 
meg az Uzboj medre, mely csak is Bala-isemtől délnek kezdődik. Sem az amu-derjai> 
sem a szyrderjai medenczében nincs meghatározva, meddig terjed a keleti s a déli 
határ. Nagyon valószínű azonban, hogy az aral-kaszpii üledékek keleten közvetet* 
lenül átmennek az Amu-derja pliocén homokköveibe, míg délen aligha elérik a 
mervi párhuzamos kört.

S ha a határokat ilyen átalános vonásokban tekintjük, lehetetlen nem kö
vetkeztetni, hogy a régi medencze két elütő részből, a nyugoti és a keletiből állott. 
Az elsőt kaszpiinak, a másikat araiinak  mondhatjuk. A nyugoti vagy a kaszpi 
nagyobb kiterjedésű volt, a kettőt csupán a Balkhán-hegység közt fűzte össze egy
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tenger-szoros. A nyugoti rész volt a mélyebb, és változatosabb szerves élettel is 
dicsekedett; tehát már ekkor meg volt köztük a ma meglevő különbség.

Mindkettőben változatos alakú és nagyságú szigetek merültek fel; a keleti 
részbeliek nagyobbak és számosabbak valának, csupán a tenger déli része szűköl
ködött szigetekben. Délkeletről hosszú félsziget ékelődött belé, mely a Bukan-tau 
és Szultán-uiz-dag hegységekben végződve, közel jő Uszt-urthoz s az arali meden
czét a voltaképi arali és a szarakamysi medenczére osztja. A kettőt csatorna kötette 
össze, melynek nyomai az Ajbugir öböl kiszáradásával eltűntek.

Tehát a régi aral-kaszpii medencze már legnagyobb viz-elborításának szaká
ban is különböző mélységű, különböző terjedelmű, csupán szűk szorosokon közle
kedő vízteiületekből állott. A mint száradott a régi tenger, egyes részei egyre jobban 
és jobban elkülönültek, végre az összekötő csatornák is elzátonyosodtak, s a meden- 
czék elváltak. Mai ismereteink mellett nehéz meghatározni a részekre való bomlás 
rendét, de annyi kétségtelen, hogy a balkháni s az ajbugiri szorosok csak a leg
újabb geologiai korszakban tűntek el, és meglehet, hogy még a történelmi időben 
is megvoltak.

A száradásnak indult medenczét két nagy folyó, az Amu- s a Szyr-derja 
táplálta, melyek egykor gazdagabbak voltak vízben, mint mai nap. Az Aral-tó 
főtáplálója a Szyr-derja vala, ámbátor az sincs kizárva, hogy kezdetben az Akcsu- 
derjan át az Amuba szakadt volna. Az Amu-derját az Araitól eltérítették a 
Sultán-uiz-dag hegyek, s a folyó az Urun-derján ömlött a Szary-kamvs üstbe. Míg 
ez az állapot fennállott, a Szary-kamvs többé-kevésbbé önálló medenczét alkotott; 
de miután az Amu fokozatosan vájta a Sznltán-uiz-dagot, és egyre jobban és jobban 
keletre tért, sőt átszelve a hegyeket, uj medret választott, melyen az Araltóba 
ömlesztette vizét, a Szary kamys elvesztette vízadóját, a Kaszpi-tóval az Uzboj 
létesítette közlekedését megszüntette, aztán szakított az Arallal is, gyors szára
dásnak indult és mai nap közéig a végleges eltűnéshez.

Az Aral-tó az elszakadás állapotában bizonyára zárt öblöt képezett, de midőn 
a Szyr- és Amu-derja változtatott irányán s belészakadt, megváltozott és terjede
lemben gyarapodott. Grimm faunistikus vizsgálódásai szinten e mellett bizo
nyítanak. De Grimm és Musketov felfogása közt van egy nagy különbség. Grimm 
a régi nézethez ragaszkodva továbbra is megmarad a mellett, hogy az Amu-derja 
(v. üxus) egykor a Kaszpi-tóba szakadt, s hogy az Uzboj az Oxus régi, kiszáradt 
m edre; míg Musketov támaszkodva az Uzboj geologiai és orographiai alkotására, 
továbbá az ujabb kutatásokra, határozottan tagadja azt, hogy az Uzboj mint 
folyammeder valaha volt volna.

A különvált Aral-tó az említett két folyótól vevén táplálását, édesebb vizűvé 
s egy időre nagyobb terjedelművé lett. Ámde a területi nagyobbodás nem tarthatott 
soká, csakhamar kezdődött a területi fogyás, mely mai nap is észlelhető. Bizonyára 
a Kaszpi-tó is száradásnak indult, ez azonban még nincs kétségtelenül bebizonyítva. 
A mi az Arai tavát illeti, ennek száradása kétségtelen. Az Ajbugir-öböl nem rég meg 
volt még, ma már kiszáradott. A Szary-Csegenak nevű öböl szinte teljesen tóvá 
változott. A kirgizek még emlékeznek arra az időre, midőn a mai Kamysly-bas nevű 
tó összefüggött az Arallal. Es ez a kiszáradás elméleti szempontból is teljesen ért
hető. A klimatikus sajátságok óriási elpárolgást végeznek, mely felülmúlja a be- 
ömlő víz mennyiségét. Az Arait tápláló folvómedenczék folytonosan iszapot hor-
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danak a tóba, aztán meg magok is folytonosan csökkennek, mert a lionnét erednek, 
ott a glecserek és a hómezők folytonosan kevesbednek. Sok mellékfolyó nem szakad 
már a főfolyóba ; a Csu és a Szarv-szu folyók már el nem jutnak a Szyr-derjába. a 
Zeravsan. a Karsi-derja el nem érik az Amu-derját.

A felhozottak eléggé bizonyítják, hogy a turáni medencze folytonosan szárad 
folytonosan veszít tartalmából, de a minő arányban megszabadul a felszín a víztől, 
olyan mértékben válik a szél tulajdonává, mely aztán rajta mutatja be alakító ké
pességét. Ez a munka rég megkezdődött már és ma fokozott mértékben növekszik. 
Roppant nagy szerepet játszik ebben a folyamatban az éjszak-keleti száraz szél. 
Hogy ennek hatalmáról megyőződjünk, álljon egy kis táblázat, mely három észle
lési ponton végzett és 1875—1879 évig terjedő öt évi megfigyelés eredményeiből 
van merítve.

A megfigyelés helye É ÉK K DK D DNy Ny ÉNy Csendes

Nukusz . . .  ............. 995d 15 töd 690<J 339« 184a 213d 353J 632d 559d
Petro-Alexanilrovszk 1082d 1438* 594d 327d 178d 160d 506 d 29ß i 89 ld

Taskent... . . .  . . . 32<)d 806d 207d 125d 125<i 9()d 190« 393d 3192d

? /

Ha a százalékszámításhoz folyamodunk, kitűnik, hogy Nukuszban az E és EK 
szelekre 59,8%-a jut az összes szeleknek; Petro-Alexandrovszkban 54,9%, míg 
Taskentben 50,9u/o. Ezek a szelek leginkább nyáron és őszszel dühöngnek, télen 
és tavaszszal alábbhagynak.

Álljon még ugyanazon helyekre vonatkozólag egy táblázat, mely ugyanazon 
öt évi időszak alatt az évi közép hőmérsékletekről, a maximum és minimumról, 
meg a csapadék mennyiségről ad felvilágosítást.

közép évi
A megfigyelés helye httmérsék Maximum Minimum Csapadék

Nuknsz . . .  . . .  . . .  . . .  11,5 40,6 25,1 73,3 
Petro-Alexandrovszk , . . .  12,8- 41,7 23,8 61,2 
Taskent . . .  ............. . . .  14,6 40,í* 19,8 288,2

Ilyen és hasonló adatok birtokában jogosult Musketov eme nyilatkozata: 
«A turáni medenczében, de kivált a Kvzyl-kumban, a magas évi hőmérséklet (11,5, 
12°C) mellett a É és EK szelek uralkodnak, melyek az év legnagyobb részében fúj
nak, legnagyobb arányokat öltenek a legmelegebb és legszárazabb időben, azaz: 
nyáron és Őszszel, mikor a hőmérsék 40—42°-ra is fölemelkedik. Ezek a szelek, 
úgy szólván, nem is adnak csapadékot, és a magas hőmérséklettel párosulva roppant 
elpárologtató erőt képeznek, mely száraz időben több százszorta meghaladja a kép
ződő csapadékokat. Nyilvánvaló, hogy mindezen tényezők nagyban előmozdítják 
az egész tájék gyors száradását, azaz : elpusztítják a volt tavakat, elzátonyosítják a 
folyókat, megapasztják az Arai tavát, vagy a mi egyre megy, siettetik a partoktól való 
távozását. Ilyen viszonyok közepett, midőn a futóhomok egyre jobban és jobban 
teljed, nem tulajdoníthatok nagy fontosságot ama tervnek, hogy az Amu-derja 
medréből eltéríttessék, mivel— szerintem — az általános változásoknak olyan különös 
esete, mely észszerűen csak akkor leszen megoldható, ha az általános viszonyokat 
tanulmányozzuk, ha a felület egyes elemeire való befolyásukat kikutatjuk, és erre
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nem elég, hogy csupán az egy Amu-derját, ha még oly tökéletesen is, tanul
mányozzuk.»

3. Az Amu-derja építő és romboló munkája.

A görögök Oxusa, az arabok Dsejchunja nemcsak a turáni medencze, hanem 
az egész Turkesztán éltető ere is. Eredetét a Pamir fensíkon veszi, de vájjon a 
Pjands avagy az Akszu (másképen Murcliab) képezi-e folytatását, arról tudomásunk 
nincsen. Legjobb egyelőre onnét számítani az Amu-derját, a hol az utolsó nagy 
mellékfolyó, a Vaclis ömlik beléje. Felső folyásában és forrása vidékén a hegyi 
folyó jellemét viseli magán; massiv, főleg kristályos és metamorph kőzetekből 
alkotott hegylánczokat szel át, merész, olykor derékszögű kanyarulatokat teszeD, 

szűk, sziklás szorosokban gyorsan rohan lefelé, és igen sok mellékfolyóval rendel
kezik. A Vaclis folyó torkolatánál elhagyja a régi üledékeket, a gyors folyású hegyi 
folyóból fokozatosan alföldivé válik. A Kila-vamarnál és Kliila-cliumbnál magas
sága 1828—2133 in., a Vachs és Szurchán torkolatánál mintegy 300 m., míg Kehi
nél 230 m.-ig ereszkedik. Ezt a rohamos ereszkedést nemcsak a térségnek nyugat felé 
való lejtése, hanem az a tetemes meder-elmosás is feltételezi, melyet Kulyab alatt 
a porhanyó tertiär kréta-üledékekben végez. Mikor aztán kiér a lapályra, pár 
kilométernyire terjedő ártért alkot, melyet az odavaló lakosság tugáj-nak mond és 
termékeny talaját buzgón kihasználja.

A harmadkori rétegek a jobb parton, hihetőleg Kulyabtól keletre, érnek 
véget; hogy a balparton hol van a határuk, azt csak hozzávetőleg lehet megállapí
tani. Valószínű, hogy a k. h. 87° 59' 15"-nél (Greenwichtol számítva) nem terjed 
tovább keletre. Kunduztól nyugotramég feltalálhatok; Balclinal és Mazar-i-Serifnél 
constatáltattak; Mérvnél, továbbá a Kusk folyón, Szerachsznál a Tedsen folyón, és a 
Kopet-dag hegyekben szintén megvannak. E szerint a Tien-san előhegyeinek, az 
Alajnak és a Pamirnak harmad- és másodkorú üledékei bizonyára ugyanazon jelle- 
műek és egyazon vastagságúak az Amu-derja bal partján, jelesül: a Hindukus elő
hegyeiben és a Kopet-dagban levőkkel. és szakadatlan lánczolatban érik el a 
Kaszpi-tavat. Ezek képezik a turáni medencze központi részét; helvenkint elérik 
a folyót, magas partokat képeznek és Kehinél, Iverkinél, Csardsujnál és egyebütt 
gyönyörű feltárásokat nyújtanak. Sok helyütt azonban, hol a víz rombolása nagy, 
eltávoznak a folyótól, s a futóhomok, sós mocsárok és lősz vonnak rajok takarót.

Kelif városánál 458‘7 méterre (215 öl) szorul össze a folyó, pedig e pont 
fölött 1700—1280 m. (800—600 ölnvi) szélességű. A víz sebessége itten óránkint 
mintegy X km., de e szoros alatt már csak 5—51 a km. Az a szikla, melyen Kelif 
városa fekszik, s a tőle éjszakra eső szikisik. merőben kemény voltuknak köszönhe
tik eddigi fenmaradásukat, sőt a folyóból is ki-kiállnak, mitől a voltaképi vízmeder 
liykov adatai szerint csak 397*37m. (1X5 öl). Ez a legjobb átkelő az egész Amu-derján. 
Az itteni oolith-mészkő daczolni tudott az árral. Kelif városánál a Kham-tag hegyek 
a jobb parton két hegvlánczot képeznek. A Dsita-tag és folytatásuk a Kham-tag 
hegyek egykor jelentékeny akadályt képeztek az Amu-derja útjában: soká birkozott 
velők a folyó, míg megvethette mai ágyát. Nagyon valószínű, hogy vagy megkerülte 
a hegyeket, vagy nagy tóvá ömlött szét előttük, mint részben a Ivelifen felül 
található hatalmas tavi üledékek bizonyítanak is. Kelif alatt legott megváltozik
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folyása ; mint a ki megszabadult a gáttól, szinte ÉNy-nak fordul s és majdnem az 
Araltóba szakadtáig megtartja ezen irányát.

Kelif városától kezdve az Amu-derja nyugoti iránya éjszak-nvugotivá válik; 
maga a folyó szélesebb medret ölt és növényekben gazdag tugajok (árterek) 
közt folvdogál tova. A chodsa-szolori átkelő alatt a jobbparton látjuk az Agysz-tau 
hegységet, mely a sir-abadi Kujtyn-tau visszhangjának tekinthető. Homokkő, osz- 
trigás, krétás mészkő, gipsz és más efféle kőzetek alkotják. A jobb parton levő 
szakadékok kétségtelenül bizonyítják, hogy egykor ezen hegység is akadályt képe
zett az Amu-derja útjában, sőt előtte feltalálhatók azok a tavi üledékek is, melyekkel 
Kelif előtt szintén találkoztunk. Tehát itt is küzdött a víz a hegységgel, míg végre 
beteljesült a hegyen, hogy »gutta cavat lapidem.»

Az Amu-derján lefelé haladván, következik a Felizidan-tau hegység, mely
nek a folyó jobb partját alkotó szakadékai azt mutatják, hogy a vízár sokat mosott 
rajtok. A mi a hegyalkotó tertiär mészkő petrographiáját és kövületeinek jellemét 
illeti, ez teljesen azonos azzal, mely Taskentnél a I\aplan-bek s a Kunguz-tau 
hegységek sajátja. Találunk bennök Cerithiumot. Modiolát, továbbá a lakosság
tól kihasznált gips-rétegeket. A mészkő fölött szürke meg vöröses, és könnyen 
porló homokkő-rétegek vannak. Megjegyzendő, hogy a homokkő olykor a mészkő 
alatt fekszik, a mi arra mutat, hogy a tertiär kőzetekben az oroszlánrész a homok
követ illeti, míg a mészkő úgyszólván csak különálló padokat képez. A Kelif váro
sától Kerki városáig megfigyelt s geologiailag azonos hegysorok alkotó kőzeteinek 
stratigraphiai jelleme azt bizonvonyítja; 1. hogy nagyságuk éjszakfelé kisebbedik,
2. hogy a rétegek megbontott (felgyűrt) volta is ugyanabban a fokban csökken. 
Dülésük lankásabbá válik ; a Felizidan-taunál a rétegek hajlása ENy (10 h) s a 
dűlés szöge meg nem haladja a 10°-ot; Kerkinél a Kerkicse-tauban már csak 5°. 
Az Amu mellékén található rónák geologiai alkotásának kiválóan jellemző sajátsága, 
hogy a kréta, de főleg a tertiär kőzetek vízszintes í’étegeket képeznek.

Kerkinél észlelhető először, hogy a folyó keleti irányt vesz ; ugyanis a bal part
tól távozik, míg a jobb partot ei*ősen mossa; a jobb part mentén van a folyam 
sodra s legmélyebb medre.

Kerki alatt ismét kiszélesbül a folyó, folyása nyugodtabb, oldalain több a 
tugaj, esése csökken, sebessége és partmosó ereje szintén.

A jobb part mosásának legeclatansabb példája a Burdalyk városához 
közel fekvő Kultak nevű falu, hol a jobb part mintegy 1.5 m. (5 láb) magas 
verticalis szakadék a vízszín fölött. Ezt a partot lent folyami homok, fent vékony 
homokos agyag képezi. A jobb partról folytonosan földdarabok omlanak a vízbe. 
A hol Musketor csolnakja kikötött, ott a part rombolása olyan gyorsan ment végbe, 
hogy 3—4 óra alatt mintegy 230 mét.-nyi hosszúságon 4 mét. szélességű part esett 
a víz sodrának áldozatúl. Ez a rombolás okozza, hogy a jobb part cultivált része foly
tonosan kevesbedik, mit a lakosok is bizonyítanak. Némely helyen nem lehet állni egy 
óra hosszat a parton a nélkül, hogy partszakadás veszélye ne érjen, s a szakadás, 
főleg éjszaka szünetlenűl hangzik. A jobb part gyors elmosását azonkívül, hogy 
a folyó a Baer törvénye értelmében keletre törekszik, nagyban előmozdítja magá
nak a partnak alkotása is, állván porhanyó homokos-agyagos folyami üledékekből. 
Burdalyk alatt 6 km. távolságra Kosk nevű vár van ; ettől lefelé a jobb part el
mosása egészen Narazym városáig észlelhető. A lakosok egybehangzó nyilatkozata
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szerint Ak-kura falu közelében nem rég több helységet elmosott az Amu, melyek 
tőle í2<X)—-100 m. távolban feküdtek; az ő helyükön ma mély víz folydogál. Más 
falvak pedig közel állnak a pusztuláshoz, egy részöket már elhordta az ár; sok udvar 
és magános ház ott áll a parton s a legelső partomláskor az Amu hullámai lesznek 
sírjaik. A folyóról tekintve, olykor szomorú képet lát a szem ; a ház felét elvitte a 
hullám, másik felében ott kuncsorog gazdája vagyonostul. A partrombolás és a ke
letre fordulás müve rohamosan halad. A lakosok egybehangzóan állítják, hogy a 
folyó az utolsó 23—30 év alatt legalább nvolcz km.-nyire keletre tért, s hogy a 
balparti helységek kényszerültek ehhez szabni öntöző csatornáikat, ellenben a jobb 
partiak elvesztvén földjüket vagy a bal partra költöztek, vagy pedig elszéledtek. 
Tizenöt év előtt a narazymi régi vár a jobb parton 3 km.-nyire nyugotnak feküdt 
az újtól; ma az Amu már az új vár falai alatt nyargal, míg a régit teljesen elmosta, 
melynek helye már a bal parton van. Ez a keleti törekvés aztán nemcsak, hogy 
embereket juttat koldusbotra, hanem a megmunkált területeket is csökkenti, és a 
futóhomokkal szövetkezve, Isten olyan csapását képezi, melylyel az itteni szívós 
lakosság sem bír megküzdeni.

Ugyanez a jelenség tapasztalható Csardsuj környékén Ildsik mellett és másutt 
is. Nagyon érdekes látványt nyújt a szemnek a jobb part akkor, midőn a futóhomok 
űzi rajta játékát. A buczkák homokja felgyülemlik a merőleges parton s mihelyt 
kis szellő rezegteti meg a levegőt, homokesést képez, mely párkányról párkányra 
hullva eredeti látványnyal lep meg. Ilyen homokesés akkor is észlelhető, midőn 
az Amu tükrén a szél egyetlen hullámot se vert.

Csardsuj városa a folyó bal partján, lősztalajon fekszik; arról nevezetes, hogy 
sokáig vittatták, hogy az Amu-derjának Csardsuj mellett van régi kiszáradt medre. 
Ámde Kom in  és Lesszar kutatásai kétségtelenné tették, hogy ebből egy szó sem 
igaz, mit a lakosok is megerősítenek.

Ságán nevű falunál két ágra szakadt a folyó, a jobb ág szintén egyenesen 
éjszaknak folyik és roppant erővel mossa alá a Kalyat hegységet. Ilcsiknél a két ág 
egyesül. Itten a jobb part elsodrása szintén igen rohamos.

Ucs-ucsák alatt 452 m.-nyire (1 f>8 ölnvire) összeszorul a folyó, melynek partjai 
szépen feltárják a rétegek fekvését. Az osztrigamész a kréta rendszeréhez tartozik, 
sárgásfehér színű ; míg e fölött a buczkaalkotó tertiär piros homokkő található. A 
rétegek felgyűrése, bár kis mértékben, újra itt észlelhető először.

A Dul-dul-atlanga szoros alatt a folyó újra kiszélesbül, a kréta mészkő eltű
nik, s az agyag, márga s a homokkő vízszintes rétegei bukannak fel. Ak-gasztanál 
az ENy irányt délivé változtatja, de Pitnyáknál visszaszerzi előbbeni irányát, és a 
Tyuja-bojun szorosban átszeli a meredélyt. Ettől kezdve a partok jelleme egészen 
megváltozik ; addig a jobb part volt a meredek, s a bal a lankás, Tuja-bojun alatt a 
jobb leszen lankássá s alacsonynyá. A tuja-bojnni rétegek a felső homokkő kivéte
lével a krétarendszerhez tartoznak. Komanoyszki.j a következő fajokat különböz
teti meg bennök: Eocenbeliek: Ost reá Lehmanni Kom., Turritella canoidea 
Sow .: krétabeliek: (Jstrea O.viana Kom., Gryphaea reticularis Lamk., Exoyyra 
lateralis, Ec. in/lata Say, Anomia criptv-striata Kom., Matheroniana ath.

A Petro-Alexandrovszk erősségtől éjszakkeleti irányban az Amutól távozva, 
ott a hol a Kukcsa nevű kút van, találunk egy kiszáradt folyómedret, mely mere
dek partú óriási mély utat képez. A partokat réteges szürke agyag, csillámos
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homokkal vagy agyagos löszszel keverten alkotja; az üledékek petrographiai tekin
tetben mit sem különböznek az Amu mai üledékeitől, és az Anodonta cellensis 
folyami kagylót is tartalmazzák; a rétegek nem svmmetrikusak, kis területen ékala- 
kúak, mi szintén jellemzi a folyami üledékeket. A meder alján 3 m. mély, sósvizű 
Kukcsa nevű kút van. Erről a régi mederről 1877 ben S zobolev tett először emlí
tést, ki azt Akcsa-derja néven rajzolta fel a báró K aulbars  munkájához mellékelt 
térképre; B arbot de  M arny és S zjeverczov  szintén tudnak róla.

És most szóljunk az Amu-derja déltájáról. Ez a nagy terület eléggé egyhangú 
lapályos róna, melyet sűrű nádtól fedett piszkos szürke iszapos agyag alkot; a 
rónán egyes magaslatok emelkednek, minők a Bel-tau, Burly-tau, Kube-tau, Kas- 
kana-tau. Ezek a delta porhanyós üledékei közt szigeteknek tűnhetnek fel, régibb 
kőzetekből állván. A delta Nukusz városánál kezdődik, hol a folyó több ágra szakad.

Az Araltóba három ágban szakad, legnyugotibb a Taldyk, legkeletibb a 
Kuvancs-derja vagy Kuvans-dsarma, és az Ulkun-derja a középső. A delta agyagos
homokos v a g y  i s z a p o s -a g y a g o s  üledéke l é n y e g i l e g  miben sem különbözik azoktól, 
melyek a delta fölött találtatnak. Az a zavarosság, mely a folyó vizének barna-sárga 
szint kölcsönöz, egészen leülepszik a deltában olyannyira, hogy a folyó egészen 
tisztán, átlátszóan szakad a tóba. Az utolsó évek kutatásai alapján ismerjük az 
évenkinti üledékek alkotását és mennyiségét. S chmidt  szerint az amu-derjai iszap 
normális talajt képez; a termékenységhez megkivántató minden kellék megvan 
benne, s ebben a tekintetben mit sem enged a Nilus iszapjának. A mi pedig a leüle
pedő iszap mennyiségét, vagy, a mi egyre megy, a delta növekedésének sebességét 
illeti, DoRANDT-nak Nukusznál tett egy évi megfigyeléséből következik, hogy az 
Amu folyó egy év folyamán 80,345 millió kg. 30% vizet tartalmazó nyers iszapot 
képes lerakni. Emez évi lerakodás köbtartalma 44854,000 m3, a miből olyan 
hasáb kikerülhetne, melynek alapja 1 km2 és magassága 44’854 m. Mivel az Arai 
közepes mélysége meg nem haladja a 75 métert, az Araiba jutó leülepedő is£ap 
minden száz évben közel 100 km2-rel (87 verszt2) nagyobbítja a delta területét; a 
delta ilyen növekedése s területének ismerete mellett, mely körülbelül 11,400 km2-re 
(10,000 négysz. versztre) tehető, Aleniczyn számítása szerint a delta mintegy 
12,000 év alatt keletkezhetett.

4. A futóhomok szerepe és alkotásai.

A Kara-kum és a Kyzyl-kum sivatagokban a különböző alakú és telepedésű 
futóhomok halmai arra vallanak, hogy eredetök többféle. A futóhomokokat alko
tásuk neme szerint két főtypusra, u. m. a diniekre és a barkhánokra (homokbuez- 
kákra) lehet osztani. A dünék a víz és a szél együttes közreműködésének köszönik 
létöket; ezek hosszú sorokat képeznek, melyek csapása mindenkor megegyez a 
közeleső part irányával. Tengerparti és folyamparti dünéket kell megkülönböz
tetni. Az utóbbiak aránylag véve jelentéktelen kitérjedésüek, csupán némely folyók 
völgyeire szorítkozván, minők az Amu-derja, Szyr-derja, Szurchan stb., de akkor se 
mindenütt, csak némely helyeken. Nagyságuk szintén jelentéktelen, a magasság 
3— 472 m., a hosszaság 30—45 m. Petrographiai tekintetben jellemzi őket az, hogy 
mindig folyami agyagos homokból állanak, melynek ismertető vonása az aczél- 
szürke szin, s mely olykor-olykor a 1 leli x, Anadonta, Limnacm  szárazföldi és

Földtani Közlöny. XVII. köt. 1887. 12
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folyami kagylók töredékeit tartalmazza. Különösen typikus voltot nyer e futóhomok 
Kelif és Kerki városoknál. A mi pedig a tengeri dünéket illeti, azok jóval kiterjed
tebbek, óriási térséget foglalnak el kivált a Kvzyl-kum éjszaki részében s a Kara- 
kiunban magas rendeket alkotnak, melyeknek hossza megüti, sőt felül is múlja az 
Vs kmt, s melyeknek magassága eléri a 15 métert is. ( M u s k e t o v  megjegyzi, hogy 
1880-ban erről irott tanulmányában tévedett, midőn 31 méterre (70') tette a 
magasságot.) Ezek a typikns dünék az Araltenger visszahúzódásakor egyfelől a 
tenger hullámainak partra gördülései, másfelől az állandó tengeri szelektől kelet
keztek, a mi egyszersmind megmagyarázza csapásuknak a tengerpart irányától való 
függését; következőleg létrehozásukban nem annyira az éjszakkeleti, mint inkább a 
helyi, hogy úgy fejezzük ki magunkat, a parti szelek szerepeltek, melyek tudvalevő
leg minden huszonnégy órában periodikusan váltakoznak, nappal a tenger, éjjel a 
száraz felől fújván. A tenger hullámai szétmorzsolják a partok kőzeteit; részben 
kiválasztják az apróvá vált anyagot s kivetik a partra. Ez az anyag már teljesen ki 
van készítve, azaz eléggé apróra zúzva arra, hogy a gyenge szél is átidomítsa, 
mely utóvégre is parti dünéket alkot belőle. A dünék felhalmozódását megkönnyíti 
még az is, hogy az Araltó partjait alkotó kőzetek legnagyobb része a porló, homo
kos-agyagos aral-kaszpii üledékekhez tartozik; nagyon természetes tehát, hogy 
ezekben a dünékben nem gyéren bukkanunk az említett üledékeket jellemző 
kagylókra. A mondottakból kiviláglik, hogy a dünék alkotásában a főszerepet játsza 
maga a tenger, vagyis a tenger vize és a tengeri szelek; ez teszi ért
hetővé azt, hogy irányuk változása a part irányának változásával lépést tart. 
A Kyzyl-kumban például dominál az EK-irányú, mert az Arai partja is hasonló
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irányú; a Kara-kumban ellenben az EK-irányú halomrendeken kívül ENv-, NyE- 
irányuakat is találunk. B o r s c s o v  adatai szerint hasonló jelenséggel találkozunk az 
Arai éjszaki és éjszak-keleti partjain is. A tengeri dünék homokja petrographiai 
szempontból világos, helyenkint egészen fehér, helyenkint pedig világos-pirosas
szürke színével eléggé elüt a folyami dünék aczélszürke színétől. Azonfelül a homok 
petrographiai és palaeontologiai sajátságai is rá vallanak az aral-kaszpii üledékek
ből való eredetre, csakhogy a szemek jobban vannak meggömbölyítve ; úgy szintén 
kiterjedésűk is szoros kapcsolatban áll az aral-kaszpii üledékek kiterjedésével, a 
mennyiben az utóbbiak határán túl ilvszeríí homok-felhalmozódások nem fordultak 
elő. A legtypikusabb, hogy úgy mondjuk a kezdetleges alakban levő dünék csakis 
vagy a tenger mai partjai mellett, vagy tőlük nem messze találtatnak, miből követ
kezik, hogy a régebbiek annyira át vannak már alakítva, hogy eredeti alakjukat 
elvesztvén, átmenetet képeznek a homokhahnok másik typusához — a voltaképi 
barkhánokhoz.

A bari,liánok a futóhomok olyan képződményei, melyeknek keletkezésében a 
szél játszotta a főszerepet. A dünékben a szél csupán folytatja a víz munkáját. 
A barldiánok felépítését kezdettől végéig a szél végezi. Minél erősebb, minél állan
dóbb a szél, annál tisztább a barkhán typusa és annál nagyobbak méretei. A dünék 
különböző éghajlat alatt képződhetnek, a barkhánok csak bizonyos klimatikus fel
tételek mellett jöhetnek létre. A dünék származása gyakran függ a part kőzeteinek 
petrographiai jellemétől, például a franczia land-ok díinéi a kemény kőzetek fel
léptével megszűnnek. A barkhánok nem szorítkoznak valamely vízmedenczére, 
mint pl. a tengeri s a folyami dünék ; hanem felmerülnek a száraz föld minden
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kopár felszínén, mely a hőmérséklet jelentékeny változásai mellett a szél hatásának 
ki van téve, előjönnek a legkülönbözőbb korú kőzetek felszínén is. Igaz ugyan, hogy 
a turáni medenczében főleg a harmadkori üledékeken pontosulnak össze, ámde mi 
sem gátolja őket, hogy a jóval nagyobb fajsúlyú, sőt a kristályos tömeges kőzetek 
felbomlásából is ne kölcsönözzenek anyagot, mint ezt az Ili völgyének barkliánjai 
bizonyítják, melyek kemény orthoklas-porphyrokon nyugszanak, és miről a Szaha
rában utazók is tanúskodnak, hol még a basalt-sziklákat is elporlasztja a levegő, s hol 
ezek is anyagot szolgáltatnak a futóhomoknak. Nagyon valószínű, hogy a részletesebb 
kutatások hasonló tényeket derítenének fel a turáni medenczében is. Már a barkhá
nok alakja is annyira jellemző, hogy a dünékkel össze nem téveszthetők ; de meg 
kell jegyezni, hogy ez a typikus idom csak is sík területen tűnik fel, míg egyenetlen 
talajon váltakozik a barkhánok alakja, az alaptalaj topographiai jellemétől függvén. 
Az Araltó keleti partján, sőt a Kyzvl-kumban is az aral-kaszpii üledékek kezdetén 
a dünék és barkhánok annyira összekeverődnek, hogy egymástól meg sem 
különböztethetők.

A mi a barkhánok homokjának petrographiai tulajdonságait illeti, ezek nem 
állandók és attól a kőzettől függenek, mely keletkezésökhöz megadta az anyagot. 
A Kvzyl-kumban a kréta, tertiär, aral-kaszpii, sőt folyami üledéken is vannak bar
khánok ; nyilvánvaló tehát, hogy homokjuk sem azonos, tekintettel arra a kőzetre, 
melyből keletkezett. így példáúl a Khracs hegységben ez a homok márgás, mert a 
márgás tertiär homokkőből keletkezett; a Tadsi-kazganban krétds, Kelif városánál 
folyami stb. Szóval a barkhánok homokja eléggé változatos petrographiai tekin
tetben,

A typikus dünék, különösen a régebbiek, nem ritkán a felismerhetetlenségig 
elváltoznak. Ennek oka abban keresendő, hogy az éjszakkeleti szél elegendő kész 
anyagot találván bennök, barkhánokká alakítja őket; ha ez utóbbiak alakja typi
kus, mindenlm megkülönböztethetők a dünéktŐl, de ha egyenetlen talajon kép
ződnek és épen olyan hosszas lánczokat képeznek, ebben az esetben nehéz őket 
megkülönböztetni a dünéktől, kivált ha irányuk a véletlen kedvéből összeesik a 
közeli part irányával. Ilyen átmeneti alakok találhatók a Kyzyl-kum éjszaki részében.

Noha a barkhánok a Kara-kumon s a Kyzyl-kumon mindenütt előfordulnak, 
legtisztább tvpusuk mégis csak a Kyzvl-kum déli részén található, hol mint ilyenek 
óriási területet foglalnak el, mindenkor a harmadkori homokkövek elmállásából 
keletkező egyazon vereses homokból állanak, mindenkor ugyanaz a kúpszerű 
félhold alakjok van, 12 m. magasságot elérnek, de olykor a 30 m.-t is megütik. 
A Kyzyl-kum s a Kara-kum éjszaki részében tiszta tvpusú barkhánok csak elvétve, 
akkor is csak sík területeken fordulnak elő, míg a legtöbb esetben összekeverednek 
a dünékkel.

A mondottakat összefoglalva kitetszik, hogy a Kyzyl-kum és Kara-kum éjszaki 
részein túlnyomó a düne természetű futóhomok, ellenben a Kyzyl-kum déli részé
ben többségben van a barkhán jellemű. Mind a kettőre jellemző nemcsak petro
graphiai sajátságuk, külalakjuk, eredetük módja, hanem régiségük is. A déli barkhá
nok idősebbek a dünéknél, ezek viszont régibbek azoknál az éjszaki barkhánoknál, 
melyek a dünékből származtak.

A barkhán képződésének lefolyása a következő: A szél szárnyaira veszi a 
különböző nagyságú homokszemeket, egyesek tíz méternyire is felröpíttetnek a
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földtől, a nagyobb szeműek azonban csak a föld színén ugrándoznak. Ez utóbbiak 
seregében találhatók egy vagy két mm. átmérőjű szemek is. Ez az ugrándozás, 
tovagördülés mindaddig tart, míg kő, rög, bokor, szóval valami akadály nem állja 
útjokat. Mihelyt gátra bukkannak, a kő vagy más akadálynak a széltől elfordított 
oldalán, tehát a gát mögött, legottan gyülekezni kezdenek a szemek és csakhamar 
kicsiny barkhánt raknak le, melynek sajátságai teljesen elütnek a nagy bar- 
khánéitől. A Kyzyl-dsuzgan nevű növénynek minden ágacskája alatt a széltől 
elfordított vagyis a délnyugoti oldalon elnyújtott homokrakás keletkezett, és az 
előbb bokros felszin immár halmossá változott. Sajátságos, hogy nem a szél felé 
fordított, hanem a széltől elfordított oldal a hosszúkás és lankás, mig a szél felé for
dított oldal meredek, rövid s a gátat képző testhez lapuló. A további növekedés 
egyre magasabbakká és hosszabbakká teszi az ifjú barkhánokat, és az egyes rakások 
homokrendekké alakulnak. Midőn a barkhán magassága és szélessége megütötte az 
akadályt képező bokor magasságát és szélességét, oldalain szárnyak támadnak; 
aztán körülölelik a bokrot, egyesülnek a szélnek fordított oldalon, de nem közve- 
tetlenül tapadnak a bokorhoz, hanem attól kissé távolabb. Megesik, hogy a követ
kező szélroham elpusztítja az eddigi művet s szétszórja a homokot, de ha ereje 
fokozatosan csökken, a széltől elfordított oldalon levő eme kis töltés egyre növek
szik, mind szélesebbé és magasabbá válik, végre betölti a közte s a bokor közt 
találtató űrt és összeolvad a szélnek fordított oldalon levő csoporttal. Ettől a percz- 
től kezdve a széltől elfordított lankás DNy-oldal fokozatosan meredekké, az erede
tileg meredek, a szélnek fordított oldal pedig lankássá leszen, s a barkhán készen 
áll. További fejlődése már csak méreteinek gyarapodására szorítkozik.

A barkhánok keletkezésének ilyetén módját észlelte M u s k e t o v  a Kyzyl-kumon, 
a Biangak-kutaktól a Kosz-kudukhoz vezető utón, több óráig tartó éjszakkeleti szél 
hívásakor. Vihar alkalmával Kyzyl-kumszerte mindenütt képződnek ily kis barkhá
nok, melyek olykor ily befejezetlen állapotban maradnak is ; sok azonban tökéletes 
barkhánná növi ki magát, végre sokan összeolvadnak s együttesen képezik a barkhánt. 
Ha a kis bokor helyett természetes töltés képezi az akadályt, a homok arra rakódik 
le s alakjához képest csupán körrajza mosódik el kissé. Ebben az esetben a homok - 
buczkák alakja rendkívül változatos és függ a töltésnek vagy lánczolatnak a szél 
irányához viszonyított irányától. Ha a töltés iránya a szél irányára merőleges, a 
lánczolat nem lesz symmetrikus lejtőjű, míg a szélnek fordított oldal lankás és hosszú
kás, a széltől elfordított pedig meredek és rövid; a két lejtőt élesen elválasztja egy
mástól az egyenes csúcsvonal. Ha pedig a töltés iránya megegyez a szél irányával, 
a láncz végre is egyforma lejtőjű, gömbölyű, lapos vagy pikkelyes csúcsú fog lenni. 
E két szélső eset közt igen sok az átmeneti alak, a mint ehhez vagy ahhoz a szélső
séghez közelednek vagy távolodnak. Typikus kúpos vagy félholdalakú barkhán 
csak sík alapon képződik.

Az Amu-derja jobb partján, Usztyk és Kabakly nevű helységek közt. az úgy- 
neveze;t Dsideli vagy Dsigdali tugájon (ártérén) gyönyörűen kifejlődött barkhá
nok találtatnak. A folyó jobb partja itten különben is szép feltárásokat nyújt. Itt 
látja az ember a sötétbarna márga, á zöld agyag, a fehér és részben márgába 
átmenő meszes agyag rétegeit. Elénk szinök már messziről elárulják. A szakadékos 
part három km.-nyire húzódik s fokozatosan alacsonyodik. E rétegeket, melyek 
harmadkorúak, de meglehet, hogy régiebbek a tertiär systemáknál, valamint a
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föléjük diskordánsan települő téglaveres homokkövet szinte teljesen feldúlta, illető
leg szétfujta a szél; rétegeiből csak foszlányok maradtak, míg a nagy térségen a 
szeri-száma nélkül való, rendkívül szabályos barkhán duskálkodik.

A barkhánok homokja petrografiai tekintetben azonos a tertiär homokkő
vel. A piszkos-sárga szinű homok a quarz, továbbá a sok helyütt erősen elkaolino- 
sodott földpát és márgarészek egyenletes szemeiből áll. A szemek erősen gömbö
lyűek, nagyságuk nem több OI mm.-nél; sósavval leöntve pezsegnek. A barkhánok 
alakulása épen úgy mint idomuk is azonos. Az ormok iránya jobbadán ENy (8 h) ; 
a lankás oldal EK-nek (2 h) fordul és 10—13° szöggel hajlik, a meredek oldal 
DNy-nak (2 h) tekint 4-0°-ig terjedő rézsűvel. Az ormok hosszúsága 10—13 m. közt 
változik. Minél rövidebb a barkhán gerincze, annál rövidebbek szárnyai is, de 
annál jobbra behajlók s a barkhán annyival emlékeztet a patkóra. A patkó
alak nem ritkán úgy is keletkezik, hogy két szomszédos barkhán egybeolvad, 
a köztük volt mélyedés teljesen megszűnik s a két félholdszerű barkhán egvgyé 
leszen, melynek hossza most már kétszer akkora, de magassága marad a régi. 
Ilyen ikerbarkhánok gyakoriak, de hogy kettőnél több olvadjon egybe, az már nagy 
ritkaság. A nagy terjedelmű Dsidelin M u s k e t o v  egyetlen hármas barkhánt talált 
s az se volt tökéletes, mert az egyik barkhán nagyon kicsiny volt a más kettőhöz 
viszonyítva. A többszörös barkhánokban mutatkozó hiány oka nyilván abban kere
sendő, hogy a mozgó levegő egyes részecskéinek hajtó ereje egyazon síkban is vál
tozó ; minden szélnél az egyes levegőrészecskék sebessége, következőleg ereje kis 
területen, a szél irányára merőleges síkban sem egészen azonos. A nagyobb sebes
ségű levegőáram tovább szállítja a homokszemeket mint a csekélyebb sebességű; 
ennek folytán a csekélyebb sebességű szélnek megfelelő barkhán úgyszólván elma
rad az első megett, azaz különálló homokhalmok támadnak, de nem fog szár
mazni a barkhánok hosszú lánczolata. Ebből kiviláglik, hogy két barkhán egyesü
lése még képzelhető, mert ormuk nem annyira hosszú, hogy ennek mentében a 
szél erejében észrevehető változás álljon be, kivált ha a barkhánok nem első rendű 
nagyságúak, mint tényleg úgy is van, azaz: ha a kettős vagy ikerbarkhánok min
dig két nem nagynak egyesüléséből erednek. Azonban hármas barkhán ily viszo
nyok közt nem képződhetik, mivel a hármasnak gerincze már annyira hosszú, hogy 
különböző gyorsaságú áramlatnak tétetik ki, mitől a barkhán egyes helyeken 
sebesebben fog keletkezni mint másokon, és a hármas barkhánnak egyik tagját 
előbb fogja szétrombolni a szél, hogysem érkezésök volna az egyesülésre, mint ez 
észleltetett is a Dsidelin talált egyedüli hármas barkhánon, melyben az egyik úgy
szólván szét volt hordva, míg a más kettő egyforma nagyságú vala. Előttük egy 
magánosan álló nagy barkhán képződött, mely bizonyára a szétrombolt harmadik
nak köszöni létét.

Mint említve volt, a barkhánok magassága változatos és a legkisebbtől 30 m. 
magasságig váltakozik ; de a nagy többség magassága 9— 12 m. közt ingadozik.

A Dsidelin találtató nagyszámú barkhánokból M u s k e t o v  mintegy hatvanat 
megmért; a főbb eredményeket a következőkben foglalja össze:
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A barkhánok Ror- A szélnek fordított A széltől elfordított
száma oldal szöge oldal szöge

1 0° CO o o

2 7° CO

o

3 7V*° 35°
4 8° CO o

5 8° 38°
0 10° 30°
7 101/2O CO CO

o

8 11° 39°
9 11° 4072°

10 12° 30°
11 121/2° 32°
12 12V2° CO CO

o

13 13° CO o

14 13° 34°
15 14° 35°
16 14° 32°
17 14° CO o

18 15°

oo

19 1 5l /2° CO 00 o
20 10° 35°
21 1G° 32°
22 10° 33°

Az összeállításból kiviláglik, hogy a szélnek kitett oldal szöge 0°— 16° közt 
ingadoz, hogy a széltől elfordított oldal lejtőszöge 30°-tól 4-0°-ig terjed, s hogy a 
szélnek kitett oldaloknál a legelterjedtebb szög a 13°, a széltől elfordított oldalok
nál pedig 35 fokú.

A futóhomoknak van még egy más szerepe is, mely a kulturális területek 
elpusztítására tör. Az Amu-derja mentén több siralmas példa található erre. így 
mindjárt a többször említett Kelifet a futóhomok a szó szoros értelmében eltemetni 
iparkodik. Ott található a sövények mellett, a házak oldalán és lapos tetején, sőt az 
ottani bég palotájába is befurakodik. Az egész város mintegy 150, félig homokba 
temetett házból á ll; lakosai nagyon szegények. Szurchinál, Ak-kumnál, Narazymnál 
elárasztja a megmunkált mezőket s koldusbotra juttatja a lakosságot. Csardsujtól 
05 km.-nyire keletre fekszik Karakul városa. A kettő közt levő terület merőben 
sivatag. Karakul még nem rég nagy és gazdag város volt, ma hitvány falu, melyet 
már-már eltemetett a futóhomok. A Zerefson folyó völgye Karakulnál nem tartal
maz vizet, s elöntetik a futóhomoktól. Környékén 30—15 m. magas barkhánok 
közepett félig elrombolt épületeket, régi fákat találni, melyeket mintegy 70—80 év 
előtt eltemetett a homokvihar. A hol a híres karakuli juhok legelésztek, azok a 
mezők ma a barkhánok uralmában vannak, sőt a nevezett juhok is elfajultak.

Karakul környékén több sós tó is volt; többet betemetett a homok, a meg
maradtak eltüntetésén most dolgozik. A Machan-tó 30—10 év előtt még megvolt, 
ma ott van a homok alatt. Karakul vidéke azért is érdekes, mert itten szemláto
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mást tapasztalható a homoknak éjszak és éjszakkelet felől való előnyomulása, mely 
lassan, de folytonosan sivataggá változtatja Bokhara volt éléstárát. A futóhomok 
már ott kopogtat Bokhara városának falai alatt. A bramov tábornok, kit zerefsa-ni 
kormányzó korában felette érdekelt a futóhomok, arra a meggyőződésre vezettetett, 
hogy Bokharát a lakosság szeme láttára elárasztja a futóhomok. K u n , S zobolev , 

A rchipov  és mások szintén így nyilatkoznak. A z egykor gazdag Yardinzi homok
ban lelte sírját, holott Chanykov , L ehman  és mások térképein mint nagy város 
szerepel. A Romitan-kerületet 1868 óta megsemmisítette a futóhomok és Ki ezer 
lakos odahagyva hazáját, Khivába költözött.

A bokhaviak épen úgy mint az oxusmelléki turkománok nem képesek meg
küzdeni ezzel az ellenséggel, sőt az előbbiek még rosszabb helyzetben vannak, 
mint az utóbbiak, kiknek legalább vizök van. Ha hozzáveszszük a nyári magas 
hőmérsékletet, melynek szárító képességét az éjszakkeleti száraz szél csak fokozza, 
a nagy elpárolgást, a természetes patakok hiányát, a harmadkorú laza homok
kőnek vízszintes rétegeit: előttünk állnak az okok, melyek Bokhara romlását 
kilátásba helyezik, s melyeket emberi erő megakadályozni nem képes. Nagyszerű 
befektetésekkel lehetne talán útját állni, de az a bökkenő, hogy kifizetné-e 
magát, és meddig daczolna a természet erőivel ?

A DÉLMAGYARORSZÁGI HOMOKSIVATAG.

T hem ák  E n É -tő l.

(Előadatott a m. orvosok és természetvizsgálók 1886. augusztus havában Buziás- 
Temesvárott tartott X XIII. vándorgyűlésén.)

(Ehhez a III. tábla.)

A ki az osztrák-magyar vasúttársaság Temesvár-Báziási szárnyvonalán 
utazik és Versecz-Báziás közt nyugat felé tekint, egy sajátságosán alakult, helyen
kint beerdősített vagy begyepesedett, messzire terjedő, feltűnő kopár fehér magas
latok csoportját látja. Ez azon nemzetgazdaságilag fontos, valamint természet
tudományikig érdekes futóhomok-sivatag, melyről W e s se l y  J ózsef  az 1872. évben 
írt «Der europäische Flugsand und seine Cultur» czímű szakszerű munkájának 
előszavában következőleg nyilatkozik:

«Im ungarischen Banate existirt eine Flugsandgegend, deren Kern — eine 
Wüste im vollsten Sinne des Wortes — an Wildheit und Grossartigkeit nicht nur 
in Ungarn, sondern im ganzen europäischen Binnenlande seines Gleichen lange 
nicht findet. Der Wind hat dort wandernde Sandberge bis 180 Fuss Höhe empor
getrieben, von deren Gipfel man, so weit das Auge reicht, nichts als nackten, 
weissen Sand erblickt, der von Büschen und Grasstreifen zwar hie und da belebt, 
aber nicht unterbrochen, jedesmal in volle Bewegung geräth, als ein auch nur 
massiger Luftstrom über ihn wegstreicht. Fürwahr, wäre die Kunde von diesem




