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Itt azonban az agyagos talajban csakis mészszinterrel bevont mészkövet, vagy 
eltört cseppkő darabot betemetve találtunk; csontmaradványnak nyoma se látszott.

Különös figyelemmel voltam arra, hogy nincs-e talán az agyagos föld alatt 
egy mész-szinter réteg, mely fedőjét képezné a tulajdonképeni csonttartó rétegnek, 
mint azt több barlangban észlelték. Itt azonban ez nem fordult elő ; 1,30 illetve 
1,45, 1,60 m mélységben a barlang közepe felé ásva, a tiszta helytálló mészkő' 
sziklára akadtam. Belátván a további ásatás sikertelenségét, ezzel felhagytam.

Az átkutatás eredménye összefoglalva a következő:
A szentgáli cseppkő-barlang a kisebbek közé tartozik, melyben a cseppkő

képződés még most is folytatódik, ezen képződmények azonban nagyobb
részt jelentéktelenek. Emlősök maradványai e barlangban nincsenek s csak annyi
ban bir érdekkel, mivel a Bakonyból eddigelé barlangokat nem ismeretek.

A FEKETE TENGER MÉLYSÉGE.
A Fekete tenger mélységének és természeti viszonyainak kutatására az 1890-ik 

évben egy expeditio indult. Az expeditio szellemi vezetője K. N. A n d r u s o w  volt, 
kinek előleges jelentéséből, melyet az orosz földrajzi társulat közlönyének 1890-ik 
évben megjelent XXVI-ik kötetének 5-ik füzetében közöl, a következőket adjuk.

Az első fenékpróbát (I) * Tárchánkut fok átellenében s attól némileg délre, 
huszonkét öl mélységből vették ki. A fenékmeritő (drag) által fölszinre hozott anyag 
kékes-szürke iszap volt, tömérdek vékony héjú és törékeny kagylókkal. Látszólag a 
molluszkák ugyanazon faunája az, melyet D z s e f r e is z  határozott meg a Duna 
torkolatának átellenében, 45—50 Öl mélységből. Ezen molluszkák közt uralkodó 
a kis Modiola phaseolina, melynek elhalt példányai violaszinűek, az élő példányok 
pedig (ebből kevés találtatott) ttíalaku kinövésekkel ellátott epidermissel birnak. 
Kisebb mennyiségben találhatók a cardium éles pikkelyű bordákkal, Scrobiculana 
alba, apró cerithium, rissoa, és trophon hihetőleg abból a fajból, amelyet D z s e f 

r e is z  Trophon breviatus néven írt le.
Találtattak még polychaeták, ascidiák, az ophiuridák osztályából néhány 

tengeri csillag és egy kis kovatüves szivacs, mely a modiolára volt nőve. 
A Modiola phaseolina, melyet számtalan más állat kisér, jellemezi ezen iszapot 
körülbelül 50 öl mélységig; ugyanezen iszap modiolákkal hasonló mélységben 
más állomásokon is találtatott, csakhogy néha a kékes szürke iszap vöröses vékony 
réteggel van födve.

Az expeditio Chersontól 30 mérföldre DNy irányban állapodott meg, s ott 
a tenger mélysége 999 ölnyinek találtatott; a mérő ón onnét kis mennyiségű 
kékes szürke iszapot hozott föl.

Junius 19-én három helyen tettek méréseket s azt találták, hogy azokon a 
mélység 1000 ölnél nagyobb (1144, 1122, 1180). Ezen pontok egyikén csak nagyon 
kevés iszapot hozhattak föl, a másik ponton pedig a mérő ón elveszett. Harmadik

* A római számok a térképen a fenékpróba merítési helyeit mutatják.
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helyen (1180 öl) új mérő cső alkalmaztatott, mely elegendő és a Fekete tengerre 
általában jellemző, közönséges kék iszapot hozta föl. Mind a három helyen 
azonkívül nagy gond fordíttatott a pelagikus szervezetek kihalászására is 50 öl 
mélységig.

Az eredmény azt mutatta, hogy hasonlatosság van az eupelagikus fauna és 
flora, meg a parti pelagikus fauna közt, azzal a különbséggel, hogy a nyilt tenger
ben egészen hiányzanak a parti alakok álczái, melyek a partok közelében igen 
nagy mennyiségben találhatók. A nyilt tengerben a pelagikus állatok közül csal; 
a copepod nauplius-ok találhatók. Este és reggel az egész tenger felülete hemzse
gett az Aurelia aurita tömegétől; a pelagikus hálókban pedig a kis cydippe, a 
hosszúkás sagitták találtattak; ez utóbbiak egészen átlátszók voltak s belsejükben 
gyakran parasita liematodákkal. Az apró alakok közül az evadne, noctiluca, 
pendinium, és triceratum, a coscinodiscus sok faja, és valami zöldes szinű 
quarzit említhetők.

Junius 20-án az expeditió az anatóliai hegyhez közeledett. Az első megálló 
hely Kefken-Adassá-tól E-ra 20 mérföldre volt, hol 984 öl mélységben ismét a 
kékes szürke iszapot találták. Egy másik helyen (II) a mérés folytatásában a fenék
háló (trawl) 367 ölre volt lebocsátva, de az iszap nagy tömege miatt az akkumulátor 
elszakadt és sok fáradságba került a fenékhálót a benne levő iszappal együtt fel
húzni. A kihúzott kékes szürke iszaptömegben nem látszott semmi élő lénynek 
a nyoma. Az iszap mosása után azonban ráakadtak a fehér szinű és törékeny 
dreissená-ra (Dreissena polymorpha és Dr. rostriformis) és a hosszú microme- 
laniá-ra. Az iszap alacsony hőmérsékíí (9,4° C) volt s fekete részei a levegőn 
gyorsan kezdtek szürkülni.

Ezen állomás helye a Bosporus bejáratától EK-irányban 24 mérföldre volt. 
A következő állomás közelebb esett a Bospoi'ushoz és 50 ölnyi mélységből modio- 
lákkal telt iszapot hoztak föl, Modiola phaseolina-, cardium-, mactra- és trophon- 
okkal telve. Egy másik kutatás alkalmával, mely a Bosporus mentében történt, 
60 ölnyi mélységre akadtak, s a felhozott iszapban ascidiákat, opliiurákat, és a 
Fekete tengerben eddig ismeretlen molluszkát, a cryptodoná-1 találták.

Közvetlen a Bosporus mellett 50 ölre bocsátották be a fenékmeritőt (drag) 
(III), mely iszapos homokot, durva quarzkavicscsal keverve hozott föl. Az iszapban 
talált állatok voltak a pennatulidák, melyek eddig a Fekete tengerben nem voltak 
ismeretesek, a kis növésű holothuriák, különböző hydroidok, szivacsok, férgek es 
ascidiák. A kagylók közül csak a dreissena héjai é3 a cardium (kaspi jellegű) 
töredékei.

A következő állomáson a fenékmerités (IY) 58 ölre történt igen silány ered
ménynyel, az iszapban ismét a Modiola phaseolina találtatott.

Junius 22-én és 23-án az expeditió Theodosia felé vette útját, hol igen nagy 
mélységet talált (1112—1223 öl). A mérő mindenütt a kékes iszapot hozta föl. 
A 17-ik állomásnál 1142 öl mélységből a hőmérőhez egy állatka kapaszkodott, 
mely az isopodák rendjéből való s az idothea-ra hasonlított, de nem ugyanazon 
állat, mely a Fekete tenger parti faunáját képviseli. Valószinűleg a 400 ölnyi 
mélységben csimpeszkedett be.

Meganom foknál két ponton történt a fenékmerités. Az elsőnél (V) a kékes- 
szürke iszap micrómelania- és dreissenia-v&l; a másodiknál (YI) közelebb a part-
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hoz (50 öl) a kékes iszap szintén Modiola phaseolina-vsA, ophiuridák- és másokkal 
van telve.

Az expeditió ez után a Fekete tenger közepétől a kaukázusi parthoz ment 
s előbb Gagr, utóbb Bátum felé tartott. Ezen egész utón a fenékpróbamerités 
nem volt lehetséges ; a mélység meghaladta az 1100 ölet s a felhozott anyag a kékes 
szürke iszap volt. Bátumhoz közeledve, a mélység kisebbedett 947-től egész 200 ölig. 
A 200 ölnél a szürke iszap, fekete felülettel, találtatott. Bátumtól Szinope felé 
a fenékről két esetben próbáltak iszapot menteni. Első esetben 1050 öl (VII) mély
ségre hatoltak, de semmit sem hoztak föl ; a második esetben (VIII) Szinopétől 
K-re 387 öl mélységből háromféle iszap került a fölszinre, és pedig egy galamb
szürke, egy zöldes szinű s a harmadik tapadós iszap, mely fehéres és zöldes 
rétegzéstí volt. Mosás után sok vastartalmú concretiót Dreissena rostt'iforw.is-1 és 
Micromelaniá-1 találtak benne.

Ily módon már barmadízben konstatáltatott, hogy a középmélységből 
(200—400 ölig) a fenékmerítő egy élő lényt sem hozott föl; ezen mélységből pedig 
közelítőleg ugyanazon kagylókat találták (dreissena és micromelania), amelyek nem 
tengeriek, hanem inkább folvóbeliek, a limánokból származó vagy még inkább 
kaspi fajok. Valamint a kagylók külseje, úgy a víz sótartalma ezen mélységben 
(200—400 öl) nem engedi, hogy ezek ezen magasságban éljenek. A föltevés, hogy 
ezen kagylók a Fekete tengerbe szakadó folyók által vitettek volna ide, nagyon 
sántikál. Mindenekelőtt nehéz fölfogni azt, hogy mi módon hozattak volna ezen 
édesvízi kagylók folyók vagy hullámok által olyan pontokra, mint pl. Meganom. 
Erim hegyi patakjaiban dreissena nem él, Kubán mocsarai pedig igen messze esnek 
Meganomtól.

A Dreissena rostriformis, melylyel itt találkozunk, sem a Kubánban, sem 
más a Fekete tengerbe ömlő folyók torkolataiban nem él, az egy Bug folyó torko
latát kivéve; Kis-Azsia folyóiban — eddigi tudomás szerint — egyáltalán nem 
található.

Ha állana azon föltevés, hogy ezen édesvízi fajok a folyók és a tenger babjai 
által vitettek volna ezen nagy mélységbe, az a kérdés merül fel, miért nem vitetnek 
ugyanazon mélységbe a tengerparti alakok is? Ily módon csak az az egy föltevés 
állhat elő: hogy ezen kagylók az előtt a Fekete tenger fenekén éltek, s a tengerben 
beállott időközi változásoknak és a múlt idők emlékeit mutatják. Andrusow nem 
egy ízben kimutatta azt, hogy a Fekete tenger, mely a miocenban a hatalmas 
szarmata tenger részét képezte, a pliocen-korszakban zárt medenczévé változott, 
s miként a Kaspi tenger elegyes vízzel telt meg. A szerző fölteszi, hogy ezen ten
gerben a pontusi fauna maradványai megerősödtek míg végre a harmadkor utáni 
periódusban, a Földközi tenger vizei behatoltak a pontusi területre, hol ennek 
következtében a féligsósvizi lakók részint megsemmisültek, részint a folyók torko
lataiba hajtattak.

Ezen föltevést megerősítette azon körülmény, hogy a Fekete tenger fenekén 
a dreissena, cardium (adacna) és micromelania héjai találtattak. Ezek megjelenése 
az oly különböző s egymástól távol eső pontokon, mint a Bosporus mellett, Mega
nom foknál, Szinope és Bátum közt, a physikai föltételek azon egyöntetűségére 
mutat, mely a Fekete tengernek a Földközi tengerrel történt egyesülésének 
elején meg volt; az egyöntetűség mellett még az élet gazdagsága is szól, mely
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az 500 és még több ölnyi mélységben tényleg létezett. Az egyesülés akkor történt, 
mikor a Közép tengernek nehéz és sós vizei a Bosporus fenekén törekedtek a mély 
pontusi medenczébe, a pontusi édes vizek pedig a Bosporus felső felületén a már
vány tengerbe iramodtak. Szóval a vizeknek az a folyása és váltakozása állott be, a 
mely jelenleg is meg van a Fekete és Földközi tenger között. Ezen változás ered
ménye az volt, hogy a Fekete tenger eredeti lakói kihaltak, és helvettök a 
Földközi tenger új jövevényei telepedtek meg. Az új lakók bevándorlása, csak a 
Bosporuson át történhetett, s miután ennek a mélysége nem nagy, csak a littoralis 
alakok költözhettek át.

Hogy a Fekete tenger mélyebb részei oly nehezen népesedtek meg, annak 
két akadálya volt. Az első a közvetlen megtelepedés nehézségein alapszik, a másik 
a sós víz gyors behatolásán, mely aztán különböző physikai feltételeket hozott 
létre. A sós víznek gyors behatolása okvetlen maga után hozta az édesvízi alakok 
kihalását, s a kihalt tömeg rothadása hosszú időre megakasztotta a települést a 
Fekete tengerben. És csak akkor, midőn a víz erősebb mozgásnak indult, kezdtek 
a Fekete tenger egyes ismert részei az életre nézve megközelíthetőkké, a lete
lepedésre alkalmasokká válni. Ezen részek a Fekete tenger felső felületén voltak, 
A Bosporus jelentéktelen szélessége és mélysége akadály volt a múltban és most 
is az, arra nézve, hogy a Fekete tenger mélységében erősebb változás jöhessen 
létre. A rothadás terményei, s különösen az állati életre veszedelmes gázok, szén
sav, kénhydrogen a múltban épen úgy, mint most is nehezen távozhatnak el, 
s ezek képezték és képezik jelenleg azon legyőzhetlen akadályt, hogy a mélységben 
állatok letelepedhessenek. A 200 ölnél nagyobb mélységből a bathometer segít
ségével merített víznek már erős H2 S szaga volt.

Ebből a következő jelenségek tapasztalhatók. A Fekete tenger mélységeiben 
élet nincs, benne az édesvízi üres kagylóalakok találhatók és a víz egészen romlott. 
Sokan mondhatnák azt, hogy a Fekete és Földközi tenger egyesülésének ideje már 
régen mult s a rothadási folyamat már régen befejeződhetett. Az ilyen állításokat 
a következőkkel lehet megczáfolni. Geológiai kifejezéssel élve, állítható, hogy az 
egyesülés nem olyan régen történt, mert az iszaprétegek, melyek a kagylókat födik, 
nagyon jelentéktelenek, különben azok a fenékmeritő által nem hozattak volna a 
felszinre. Továbbá, a rothadási processus nagyon lassan megy végbe, s ha a kagylók 
közvetlen rothadása a H 2S kiválasztással már régen is nyert volna befejezést, de 
belőlök még sok organikus test maradt még hátra, melyeknek, valamint a tenger 
vizében levő kénsavas sóknak kölcsönös egymásra való hatásából, mindig kelet
kezhetik H 2S. A tenger vizének felső rétegei, valamint a tengermelléki hegyek 
csak úgy hemzsegnek az élettől. A pelagikus alakok elhalván, részint fölemésztet- 
nek más élő lények által, részint — és nagyobbára — a tenger fenekére hullanak. 
Az oczeánokban a tenger fenekére hullott állatok táplálékul szolgálnak más 
organismusoknak, a Fekete tengerben azonban az élet teljesen szünetel, s az 
oda hullott állatok rothadásnak indulván, új forrását képezik a H2S képző
désének.

Julius 2-án még egy kisérletet tettek nagyobb mélységre (IX) 1099 ölre, 
ahonnan azonban a kékes és teljesen életnélküli iszap került ki.

Az expeditió Szebasztopoltól Várna felé vette útját s ott 817 öl mélységből 
.az ismert kékes iszapot hozta föl coscinodiscus vagy valamely más diatomacea
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héjaival. Ezeken felül az iszapban apró halszálkák és fiatal pelagikus gasteropodák 
voltak találhatók.

Várnától az expeditio D re indult, hogy a nagyobb mélységeket kikutassa, 
s egészen 1184- Ölre akadt; itt egyúttal az ezen czélra szerkesztett pelagikus hálót 
egész éjjelre a tengerbe vetették, s reggelre találtak benne néhány ezüstszínű 
syngnathus-1, sok galambszinű copepodát (sophirina?); azonkívül sok peridi- 
nium-ot, dinoflagelláták-at, tintinnus-1, evadne-1 és spiralis oscillariákat.

Várnától az expeditio részint EK-i, részint E-i irányban haladt és több helyen 
tett kísérleti méréseket (X, XI, XII, XIII). Az állatvilágból a mostani fajokat 
(modiola, cardium, srobicularia alba, cerithium, trophon, bulla, venus, calyp- 
trea) és az édesvízi alakokat ( Dreissena rostriformis, Cardium [ Ardaena/  Micro- 
ntelania)  találták.

Az expeditio, ha nem is érte el a várakozás teljes sikerét, mégis kiderítette 
& következőiket: 1. A Fekete tenger fenekén a félig kövült dreissena, cardium és 
micromelania találtatnak, melyek éles világot vetnek a Pontus múltjára. 2. A bio
lógiát illetőleg nevezetes és a Fekete tengerre új dolog, a lithotamnusok, a mész- 
szivacsok, tengeri tollak (pennatulida), holothuriák és sok apró tengeri csillag 
találása. 3. A modiola iszap zónája 30—35 öltől 100 ölig terjedhet, s ezen zóna 
jelentékeny állandósítással veszi körül a Fekete tengert és képviseli az őt jellemző 
állatok associatióját (ilyenek Modiola phaseolina, Scrobicularia alba, trophon, 
cerithium, továbbá afiuridák, ascidiák és polychaeták). 4. A 30 öltől felfelé a fauna 
hasonlít a tengerparti faunához ; 100 öltől lefelé csakhamar következik a modiola 
iszap után a fénylő iszap territóriuma dreissena stb.-vel; ezután következik 
5. a kékes-szürke iszap, melyben élet nincs, csak a pelagikus organismusok (dia- 
tomaceák, főleg coscinodiscus) vázai találhatók.

Legeza Viktor.

A N E P H R IT  L E L E T H E L Y E .
Lóczy tanár úr szívességéből az 1889—1890-ben eszközölt tibeti expe

ditio munkálatainak Il-ik része jutott kezembe. Ezen orosz nyelven írt munkában 
B ogdanovics Károly Keleti-Turkesztán geológiai viszonyait tárgyalja. A mun
kálathoz geológiai térkép, különböző irányban történt átmetszések vannak mellé
kelve, a melyeket mások valószínűleg másutt fognak ismertetni. Én egyes-egyedül 
a nephrit lelethelyére vonatkozó adatokat közlöm.

Az önálló kultúrára büszke khinainak sajátságos szeretető ezen átlátszatlan 
ásványhoz, a fejlődés első stádiumára vezethető vissza. A khinai bölcsészek szerint 
ezen kő az öt erénynek a képviselője és sarkkövét képezi a khinai etliikában az 
ildomosság, béketűrés, igazságosság és nyiltszivűségnek. A bölcsészeknél prakti
kusabb emberek azonban nagyra becsülik mint kereskedelmi czikket. Még a Kr. e. 
időktől fogva ezen kő szállításának középpontját a khinai Turkesztán képezte; 
tulajdonképen pedig Kuen-lun az előfordulási helye. Az előfordulásra vonatko
zólag öt vidék ismeretes B ogdanovics előtt, melyek Mustagh-ata és Lob-nor 
meridiánjai között terülnek e l ; ezen lelethelyek a következők: Jarkend-darja
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