
2, Földtan-bányászati jegyzetek az 1900. évi párisi nemzetközi
kiállításról.

GbSELL SÁNDOB-tÓl.

Az 1900. évi párisi nemzetközi kiállításról való referálást illetőleg 
részemre azon feladat esett, a bányageologiába vágó jelenségeken kívül 
még az Európán kívüli országoknak a kiállításon bemutatott szakunkba 
vágó dolgokat is a megfigyelés tárgyává tenni.

Tisztán bányageologiai térkép kevés volt és kiviteli módszereik nem 
mutatnak újat; így

Nyugat-Ausztrália aranyterületei bányageologiai térképekben voltak 
bemutatva, melyeken azonban még egyéb értékesíthető fémek és ásvá
nyok lelőhelyei, ú. m. a réz, vas, kőszén, ón, antimon, azbeszt, grafit és 
gyémántnak ki vannak tüntetve.

Nagyobb szabású bányageologiai térképeket láttunk a nagy orosz- 
országi birodalom tanulságos kiállításában, nevezetesen a szibériai vasút 
kiállítási tárgyai között leköti figyelmünket az ((Aperigu des exploitations 
géologuiques et miniéres le long du Transsibérien» czímű munka, közzé
téve az orosz geológiai komité által. Az e nagy területeken végzett föld
tani kutatások eredményéről beszámol a következő fejezetekre osztva.

I. Földtani kutatások a Transsibérien vasút keleti osztályának 
hosszában.

II. Földtani kutatások a Kirghis sivatagban.
ITT. Az Ob és az Atschinsk folyók közötti rész.
IV. Földtani kutatások a Transsiberien vasút hosszában a senis- 

seiski és irkoutski tartományokban.
V. Földtani kutatások Transbaillaliában.

VI. L ’Amour és a Miritime vidéke.
VII. Az Oussouri régiója.
A sibériai vasútépítést megelőző földtan-bányászati kutatás szerve-
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zése és keresztülvitele követésre méltónak ajánlkozván, rövid ismerteté
sét helyén valónak látjuk, a mennyiben minden új vasútnak kitűzését a 
vonalnak részletes geológiai bejárása kellene megelőznie, ha pedig a 
vonalat érintő vidék földtanilag részletesen már fel van véve, a kitűző 
mérnök és a geológus együttes munkálkodását czélszerűnek tartanám.

Azon időszakban, mikor III. S á n d o r  czár a Transsiberien vasút é p í
tését helybenhagyta, az e vasúttól érintett rengeteg terület földtanilag 
még nagyon hiányosan volt tanulmányozva és ismereteink csak egyes 
utazók átalános jegyzéseire szorítkoztak.

Eészletesebb geológiai vizsgálódások csakis az Altai bányaterület
ről és egyes tartományok, ú. m. a jenissei, irkoutski, amouri és yatoutski 
gouvernementek kisebb területeiről léteztek.

Ezen hézagos adatok azonban korántsem voltak kielégítők számos 
gyakorlati kérdésnek eldöntésére, melyek a sínvonal hosszában meg
oldást igényeltek.

Szükségessé vált tehát a Transsiberien vasút építésével az általa 
érintett területnek tüzetesebb földtani átkutatása, mely czélból már 1888- 
ban az orosz «Departement des mines» megkezdette a földtan-bányászati 
kutatásokat a sibériai vasút mentében J aven o v  D. L. vezetése alatt az 
Oussouri tartományban széntelepek felkutatása czéljából.

1890- ben egy expedíció R om an o vsk y  Gr. D. vezetése alatt a Semi- 
palatinsk régióba lett kiküldve, felkutatandó a fosszil tüzelőanyagot a 
Kirghis sivatagban.

1891- ben a departement des mines megbízta J a c ze w sk i bányamér
nököt a jenissei gouvernementban előfordúló aranymezők tanulmányozá
sával, és a következő évben császári megbízás folytán egy expedíció 
három évre a szibériai vasút hosszában Tobolsk-Akmolinsk, Tomsk és a 
jenissei tartományok földtan-bányászati megvizsgálására rendeltetett ki.

Végre a szibériai vasút bizottsága, a czár helybenhagyásával, 1893- 
ban a földtani vizsgálatok tüzetes folytatásának szükségességét elhatá
rozta, melyből kifolyólag három expedíció lett felszerelve.

I-ször a kelet-nyugati expedíció K r a sz n o p o l sk y  igazgató bánya
mérnök vezetése alatt : II. a közép-szibériai B o g d á n o v itc h  K. és III. a 
nyugat-szibériai I van o w  D. L. bányamérnök vezetése alatt.

Föladatuk volt földtanilag átkutatni a vasútvonal körüli területet 
és a fő vízfolyásokat, melyeket a vasút keresztezni fog és ezen vizsgála
tok eredményét a vasút mentén mintegy száz werst szélességben tér
képbe foglalni, megjelölvén az értékesíthető ásványok lelőhelyeit is rész
letesen előkészíteni a szén és vaskőtelepek kiaknázását.

Az expedíciók felett álló földtani bizottságnak pedig feladatává lett 
kitűzve, e három expedíciót minden évben ellátni működési programmal,
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és átvizsgálni beérkezett jelentéseiket. A földtani bizottság meg lévén 
győződve, hogy ezen kutató munkálatok csak irányt adni hivatvák, meg
hagyta. £az expedicióknak, hogy működésüknél a vasúti bizottságtól 
czélszerűnek bizonyult következő elvek szerint járjanak e l: 1. Felkere
sendők értékesíthető ásványok új lelőhelyei, nevezetesen ásványszén, 
vaskő és építési anyag; 2. felkutandók ezen lelőhelyek gyakorlati érték 
tekintetéből; 3. tanulmányozni minél tüzetesebben a vasúti vonalhoz 
legközelebb eső aranymezőket, tekintettel az aranyelő fordulás eredetére 
nézve; 4. földtanilag kartirozni a vasút szomszédterületeit és 5. a ku
tatási munkálatok közben, kielégíteni a vasúti mérnökök kérdéseit, 
az élelmezést, vízzel való ellátást és a terület kőzettani mineműségét 
illetőleg.

A kutatási bizottságok jelentései megjelentek a «Journal des 
mines»-ben.

E jelentések sokasága azonban nem engedte késedelemnélküli meg
jelenésűket és így 1895-ben elhatároztatott, hogy a szibériai vasút men
tén teljesített földtan-bányászati kutatások eredménye Exploitation géo- 
loguiques et miniéres le long du ehemin de fér de Sibérie czím alatt 
külön adassák ki.

A beérkezett exposék egy kötetben (200 oldalon) a fent idézett hét 
szakaszban foglaltatnak össze, egy földtan-bányászati térkép kíséretében. 
1897 óta a szibériai vasúti bizottság topografiailag is véteti fel a vasút 
területét és 1898 óta geológiaiig a szibériai aranyterületeket is, és az erre 
vonatkozó jelentések sajtó alatt vannak s idáig alkalmasint már meg is 
jelentek.

Az Európán túli országok geolog-bányászati kiállításokra áttérve 
kiemelem a következőket.

Ázsia. A chinai osztályban láttunk kőszenet, vaskövet, ólom és 
antimonérczeket kiállítva a császári commissio által Shangaiban és Cey
lon sziget több lokalitásaiból nyers és csiszolt drágaköveket.

A la Thio riviére völgyéből indiai Chinában szép nikelérczekkel 
tündökölt a «le nikel» bányatársulat.

A japáni földmivelésügyi és kereskedelmi minisztérium alá tartozó 
állami bányaigazgatóság Tokióban kiállít vaskő, réz és szénmintákat és 
japáni bányák fotográfiáit magyarázatokkal együtt.

Különféle kiállító ezüst, higany és manganérczeket mutat be és a 
Station géologuique du ministére de l ’agriculture et du commerce á Tokio, 
különböző czélokat szolgáló földtani térképekkel, szelvényekkel, leírások
kal, talajminták, kőzet és ásványgyüjteményekkel volt képviselve, melyek 
tanúbizonyságot tesznek arról, hogy ezen a nyugati kultúrát felkaroló ős 
nép e téren is a modem tudomány ösvényein halad.
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Afrika. Francziaország az algíri gouvernement bányászati osztálya 
bemutatta algir geológiai térképét, egy ásvány gyűjtemény kíséretében.

Constantine területéről galmaj, vas, réz és ezüsttartalmú ólomórcz 
volt kiállítva és ugyancsak ezen terület Souk-Ahras vidékéről alumínium, 
magnézium, kalcium, barit és vaskovand minták.

Az Arzew Lalina (Société anonyme de Produits chimiques) szürke és 
teher só, sóliszt és a halászat czéljait szolgáló sódara gyűjteményével 
volt képviselve és horgonyérczeivel a Djebel-Youssef (constantine) bánya- 
társaság (Société de mines du Djebel-Youssef).

• A franczia Congovidék (cőte d’ivoire) aranyporral vett részt a kiállí
táson Grand-Bassam vidékéről, Új-Caledonia kobalt-nikel és chrom- 
érczekkel a Neponi bányából Nouméában és aranyérczekkel a Queycas 
bányából; a franczia Soudan pedig termésaranynyal és kősóval. Tunis 
területéről láttunk foszfátokat és a tunisi Direction générale des travaux 
publics de la Régence egy geológiai gyűjteményt mutat be.

Madagascar szigetéről geológiai térképeket, ásványgyüjteményeket 
és Martinique szigetéről vasérczeket.

A dél-afrikai köztársaság Pretoriában bemutatta Dél-Afrika ásvány
kincseit, ú. m. arany, ezüst, réz, vas, ólom, ón, kobalt és czinobert érez 
és nyersfémek alakjában, bizonyítván, hogy e messze földön a legkiter
jedtebb bányaipar virágzó fejlődésére a nyersanyag kiszámíthatatlan 
mennyiségben és kitűnő minőségben áll rendelkezésre.

Amerika. Az Egyesült-Államok ásvány- és érezbősége nagyszerű kol
lekciókban volt bemutatva; különösen az aranyérezek vonták magokra 
a látogatók figyelmét, a termésaranydarabok úgy nagysága, mint szép 
sötét sárga színe által. Rézérczek is voltak képviselve nagy változatos
ságban ; California színarany gyűjteményével tündökölt és Észak-Ame
rika majdnem minden állama nemesfém és egyéb ásványokban való bősé
gét tárta szemünk elé.

Canada arany, nikel, chromércz, rézérczczel, réz és vaskovanddal, 
íerromanganércz, kőszén és koksz, antimon és grafittal volt képviselve.

Colorado kiváló helyet foglalt el ezüsttartalmú ólomérczeivel Ouray 
vidékéről, melyek értéke tonnánként meghaladja az egy és fél font ster
linget.

Hillsboróról (Sierra County) Új-Mexikóban arany és rézérczeket, a 
Honolulu mineből pedig (Arizonában) arany, ezüst és ólomérczeket 
láttunk.

Mexikó arany, ezüst érczeket állított ki Quanjuató és ónérczeket 
meg nemes opálokat Queretáro vidékéről; Durangóról pedig arany, ezüst, 
réz és ólomérczeket és Chikuakuáról higanyérczeket.

A híres nemesfémbányák San Louis Potosiban szép gyűjteményben
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a mívelés tárgyát képező arany, ezüst, réz, antimon, higany, ón, ólom- 
érczekkel és grafittal voltak bemutatva, de különösen tündökölt Mexikó 
nagymennyiségű dús ezüstérezeivel, de a kő- és barnaszén, még a nyers 
petróleum sem hiányoztak kiállítási tárgyai között San Juan Bantistából 
a Tabascoi államban.

A Nicaragua állam arany és ezüstérczekkel és Perou egy ezüst, réz, 
arany tartalmú horgony, vasércz, antimon, ezüsttartalmú réz, kén és 
petrolmintát magába foglaló gvüjteménynyel volt képviselve.
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