
E) Egyéb jelentések.

1. Jelentés 1912. évi oroszországi tanulmányutamról.
TlMKÓ iMRÉ-tol.

(A II—V. táblával és 16 szövegközti ábrával.)

A m. kir. földmívelésügyi minisztériumnak 1912. évi május hó 
9-én 2789/IX. 2. ©In. számú rendeletével az Orosz Birodalom mezőségi 
és félsivatagi talajtípusainak tanulmányozására hat heti szabadságot 
nyervén, a m. kir. Földtani Intézet tekintetes Igazgatóságának és semsei 
S em se y  A ndor  tiszteletbeli igazgatónak szives támogatásával talajisme
reti tanulmányutamat junius hó 1-én kezdettem meg.

Utazásom első felét Dr. T uzson J ános egyetemi m. tanár és Dr. 
S ztan k o vics R ezső székesfővárosi főreáliskolai tanár urak társaságában 
tettem meg, kik az orosz pusztákat botanikai szempontból tanulmányoz
ván, sok becses növényföldrajzi adattal voltak szívesek megismertetni. 
Útirányom a következő volt: Budapest— Varsón át Szentpétervár; majd 
Moszkva— Woronyezs, mely utóbbi kormányzóság kövér mezőségi tala
jainak tanulmányozása után Orenburgba utaztam. Innen üralszk— Turgaj 
tartományokban félsivatagi vidékeket jártam be, lehatolva egész az Arái 
tó vidékére a Karakum sivatagig. Visszatérőben Orenburg, Szamara, 
Szaratov kormányzóságokon át Asztrahán kormányzóság Kalmük és 
Kirgiz pusztáit jártam be, majd a Kaukázuson át Transkaukázia félsiva
tagi részét Bakuig, honnan a bakid, stauropoli ázsiai kormányzóságokon 
át az Azovi tenger mellékére utaztam; végül Jekaterinoslav, Poltava, 
Podolia kormányzóságokon és Galícián át érkeztem haza.

Tanulmányutamról jelentésemet a következőkben van szerencsém 
megtenni:

A vázolt talajismereti kirándulásomban első útam Szentpéter
várra vitt, hogy ott a híres Dokucsajev-féle talajismereti múzeumot át
tanulmányozhassam; továbbá, hogy a kövér mezőségi talajok vidékére, 
nemkülönben a mezőségi és félsivatagi talajfajták egész sorozatának 
tanulmányozására az ott székelő ,,Talajismer éti Társasági tagjainak,
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illetve vezetőinek tanácsát kikérjem. Természetesen ezúttal az említett 
társaság most készülő új múzeumának tanulmányozására is fordítottam 
időt. Ez az új múzeum főleg az ázsiai állami telepítési akcióval kapcsola
tos talajismereti expediciók által összehordott talajtípusok, szelvények, 
térképek és tájképek gazdag gyűjteményét foglalja magában. A jövő év
ben tervezik ennek a megnyitását, miután hozzá akarják csatolni még a 
Dokucsajev-féle gyűjteményt is s a fényes múzeumot még öt-hat dolgozó 
pedologus számára laboratóriumokkal óhajtják felszerelni.

Tanulmány tárgyává tettem továbbá Szentpétervárott a császári 
Mezőgazdasági Múzeum talajismereti részét, nemkülönben az Orosz Csá
szári Tudományos Akadémia mineralogiai és zoológiái gyűjteményét, vé
gül pedig a Geológiai Comité és a II. Katalin cárnő nevét viselő Bányá
szati Főiskola gazdag gyűjteményeit. Mindenütt a legszivélyesebb fogad
tatásra találtam. Nagy sajnálatomra úgy a „Talajismereti Társasági, mint 
a „Geológiai Comité'‘ gyűjteményei költözködés miatt javarészben rende
zetlenül bepakkolás alatt állván, kellő tüzetes áttanulmányozásuk nem 
volt lehetséges.

Lássuk rövid vonásokban e gyűjteményeket:
A Vaszili Ostrov 4 Linia 14. sz. a. egy földszintes palotában van 

jelenleg a Geológiai Comité gyűjteménye és hivatalos helyisége. Érté
kes, gazdag paleontologiai és petrografiai gyűjteményeik egy részét 
T sc h e r n iso ff  direktor úr volt szíves csomagolás közben bemutatni, 
melyek közül az Ural hegységi anyag kétségkívül a legértékesebb. Gaz
dag paleozoikus és mezozoikus paleontológiái gyűjtemény jelzi, hogy itt 
jelenleg a Comité a legintenzivebb munkát fejti ki. Szép a harmadkori 
gyűjteményük, nemkülönben petróleum-területeik gazdag geológiai gyűj
teménye is. T sc h e r n iso ff  igazgató éppen a dumából jött ottlétemkor, 
hol is az új geológiai intézet költségvetését tárgyalták. Az új intézet — 
gyönyörű nagy palota — már építés alatt van. 2 millió rubelbe kerül. 
Nagy kupolás előcsarnoka lesz s az emeleten nagy múzeummal fog ren
delkezni.

Ugyancsak rendezés alatt van a Tudományos Akadémia minerolo- 
giai-geológiai gyűjteménye is. Itt különös figyelmet érdemel 11 darab 
pareiosaurus csontváz, melyet kovasavval infiltrált mészkő-konkréciókban 
talált a Dvina déli részén és most dolgoz fel V l a d im ír  P rochorovics 
A m aeic zk y  professzor, a varsói polytechnikum ezidőszerinti rektora, kinél 
még ezenkívül 15 darab van preparálás alatt. (Lásd II. tábla.)

Ugyanitt T o em a c sev  I nn o c en t  palaeontologus kalauzolása mellett 
az igen gazdag teráklia-i faunát néztem meg. Több rhinoceros, bős, igen 
számos mammuth Szibériából, Elephas trogonterii Nisninovgórod vidéké
ről, számos igen szép Ichtyosaurus és Mystriosaurus Holzmadenből, egy
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gyönyörű Chelicoprinus a déli Uraiból, egészítik ki a gazdag palaeontoló- 
giai gyűjteményt. Nem kevésbbé gazdag továbbá a kőzetgyűjteményük, 
de teljes rendezés híján még raktárszerűleg sincs kezelve ez az értékes 
gyűjtemény.

Annál szebb és rendszeresebb a Wassili Ostrov Ny-i sarkában épült 
gyönyörű bányászati főiskola gyűjteménye. Kár, hogy a pompás stil- 
szerű épület jókarban tartását elhanyagolják. A múzeum kusztosa, F e l e e r , 

keservesen panaszkodott, hogy az épület és múzeum javítási munkálataira 
semmit sem kapnak, úgy, hogy a szép, XIV. Lajos korabeli főgyűjtemény- 
terem remek freskókkal díszített mennyezete rozoga fagerendákkal van 
alátámogatva a bedűlés veszedelme miatt.

1. ábra. A szentpétervári II. Katalin cárnő nevét viselő bányászati főiskola.

A főterem gyűjteménye egyenesen megragadó. Azt hiszem, a lon
doni British Múzeum gyűjteménye után gazdagság tekintetében ez a 
gyűjtemény következik.

Mintegy 20 ezer ásvány, kőzet, meteorit — főleg Oroszországból — 
van itt kiállítva, de a világ minden részéből is, mely gyönyörű kollekció
ban hazánk, mondhatni, nagyon is gazdagon van képviselve.

A gyűjtemény Groth rendszere szerint van felállítva. Egy, kb. 
1400 darabból álló külön kristallografiai gyűjtemény; 150 darab 
pseudomorfóza; egy kisebb földpát-gyűjtemény, végül 160 drb meteorit 
különböző helyekről, főleg azonban Oroszországból, egészítik ki a gyűj
teményt.



(4) EGYÉB JELEN TÉSEK . 3 1 7

E páratlanul gazdag gyűjteményben Magyarországból a következők 
vannak kiállítva:

Tellur:  Facebaja (3 drb). A rzenik :  Nagyág. R éz:  Iloba, Ujmoldova, 
Oravicza. E zü st:  Selmeczbánya. A ra n y:  Boicza, Verespatak, Körmöczbánya, 
Kapnikbánya, Aranyidka, Magurka (ossz. 14 drb). E lektrum :  Verespatak (3 
drb). Realgár: Nagybánya, Felsőbánya, Kapnik, Nagyág (14 drb). A uripig- 
m en t:  Tajova, Kapnik, Ujmoldova, Felsőbánya (4 drb). Antim unit:  Felső
bánya, Körmöczbánya, Selmeczbánya, Kapnik, (több 30-nál). Sphalerit: 
Kodna, Kapnik, Felsőbánya (több m int 30 drb). Alabandin : Nagyág (4 drb az 
összes). H au erit:  K alinka (2 drb). P yr it :  Kapnik, Kodna (2 drb). M arkasit: 
Selmecbánya (2 drb). A rsen opyrit:  Oravica. Galenit: Selmecbánya, Rézbánya, 
Dognácska. A rg en tit:  Selmeczbánya (4 drb). H essit:  Botes, Rézbánya (4 drb). 
P etzit:  Nagyág. K ren n erit:  Nagyág. M üllerin:  Nagyág (2 drb). S ylvan it: 
Oífenbánya (7 drb). N agyágit:  Nagyág (10 drb). B orn it:  Rézbánya. Chalko- 
p yr it:  Kapnik, Selmeczbánya, Oravica (6 drb). Jam esonit: Aranyidka (3 drb). 
H eterom orphit:  Felsőbánya (3 drb). P yra rgyrit:  Selmeczbánya (2 drb). Bour- 
n on it:  Nagyág, Felsőbánya, K apnik (4 drb). Tetraedrit:  Selmeczbánya, K ap
nik (16—18 drb). A m eth yst:  Körmöczbánya, Selmecbánya, (7 drb). K va rc: 
Selmeczbánya, Kapnikbánya (15—20 drb). Rózsakvarc: Selmeczbánya (1 drb). 
Chalcedon: K apnik (6 drb). Cuprit:  Bánát (1 drb). Nem esopál:  Vörösvágás, 
Cservenitza (Eperjes) (9 drb). Tejopál:  Vörösvágás (2 drb). Opál: Felsőbánya, 
Telkibánya (4 drb). Félopál:  Telkibánya (10 drb). H ydrophan:  Vörösvágás 
(1 drb). Jaspopál: Telkibánya (1 drb). D iaspor:  Selmeczbánya (2 drb). Lim o- 
n it:  Eisenbach Barsm. K a lcit:  Kapnikbánya, Csiklova, Selmeczbánya, Ur- 
völgy (15 drb). D olom it:  Felsőbánya. A n kerit:  Kapnikbánya, Selmeczbánya 
(3 drb). Sm ithsonit:  Dognácska, Moldova (2 drb). Rodochrosit:  Nagyág, 
K apnik (20— 25 drb). S id erit:  Moldova, K apnik (2 drb). Aragonit:  Selmecz
bánya, Urvölgy (5 drb). Cerussit:  Selmeczbánya. M alachyt: Oravicza, Moldova. 
A  zű rit:  Moldova, Oravicza, Szomolnok. Therm onátrit:  Debreczen. B a ryt: 
Felsőbánya, Kapnikbánya, Nagybánya, Körmöczbánya, Selmeczbánya, Betlér 
(circa 25— 30 drb). A lu n it:  Muzsaj (3 drb). Brochantit:  Rézbánya. G ypsz: 
Körmöczbánya, Selmeczbánya. U rvölgyit:  Urvölgy: (2 drb). Keram ohalit: 
Hodrusbánya. Cyanotrichit:  Moldova. Borom agnesit:  Rézbánya. L ibethenit: 
Libetbánya (5 drb). Pseudomalachit: Libetbánya. T irolit:  Libetbánya. Phar- 
makosiderit: Selmeczbánya. E van sit:  Zseleznik. H em im orphit:  Oravicza, Réz
bánya. E pidot:  Oravicza. Serpentin :  Selmeczbánya, Limbach. M etaxit:  Dob- 
sina. Chloropal: Ungvár. B ih arit: Rézbánya. W ollastonit:  Csiklova. R hodonit: 
Nagyág. Trem olith : Rézbánya. Laum ontit:  Nagyág, Selmeczbánya. R etin it: 
Szászkabánya. W eh rlit:  Szarvaskő.

Meteoritekből 159 drb van kiállítva. Legnagyobb ezek közül az 
„Augusztinovká1. 1890-ben találták Augusztinovkánál (Jekaterinoszlav 
kormányzóság a Dnyepr folyó mellett) löszben kb. 4 m mélységben. Nagy 
monolith ez, polírozott oldalán Wiedmanstatten rajzokkal, troilit és 
schreiberit zárványokkal. Súlya 327,500 gr. Szép még a „Petropavlovszk 
és „Tubil“ meteorvasak. Az előbbit 1840-ben találták Petropavlovszká- 
nál a Tóm folyó aranymosó telepén Tomszk kormányzóságban. Súlya
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7160 gr. Az utóbbit 1891-ben Jeniszejszk kormányzóság Atschinszk ke
rületében a Tubil folyó aranytartalmú homokjában. Súlya 22 kgr.

Világhírű platina gyűjteményét az említett múzeumnak a közel
múltban történt pétervári zavargások alkalmával a Péter-Pál erődben levő 
pénzverdébe szállították.

Szép, nagy számú, olykor óriási kiállítási példányaik vannak pl. 
malachitból. A 200 kiállított darab közül egy pl. 90 púd (1 púd circa 
16 kg.) súlyú; azuritból 120 kiállított példány között számos nagy darab; 
phosphoritból 200 drb; topázból kb. 260 drb, melyek közül (magasság- 
átmérő) méretek szerint a nagyobbak 28—16, 10—7, 19—24, 14—18 cm. 
méretűek; hermáimból kb. 300 drb színre és méretre a nagyobbak: vörös
16— 13, 5—5 és 4—8 cm.-esek; zöldek: 7—5 és 6—P /2 cm.-esek; ezeken 
kívül szürke, barna és fekete színűek 14—6, 7—5 és 10—8 cm. mérettel; 
epidotból több mint 100 példány; gránátból: grossulár 50, pyrop 4, spes- 
sartin 7, alabandin kb. 70, nemes gránát 50, melanit 15, uvarovit 30 drb; 
beryllbol: smaragd kb. 150 drb; beryll méretek (átmérő—magasság)
17— —16, 13—5, hossz.—mag.) 10—5, 14—5, 18—4; (mag.—átm.) kvarc 
druzán 27—40, 30—45, 24—33, 20—34, 20—32, 22—35, 40—13, 32—10, 
24—16, 24—9, 19—8, 24—8 cm. méretűek; orthoklasok kb. 250 drb, 
közöttük 23—38 cm. hosszúak.

Végül egy csinos kollekció (kb. 50 drb) igazgyöngy van kiállítva 
ugyanitt. Akárhány van közöttük mogyoró nagyságú. Ez ugyan nem tar
tozna szorosan a minerológiai gyűjteményhez, de a pénzügyminisztérium 
ide utalta s így a mineralógiai gyűjtemény sok értékes drágaköve mellett 
ebben is külön gyönyörűségüket lelhetik a múzeumnak főleg hölgy láto
gatói.

Áttérek már most a Dokncsajeiv talajismereti gyűjtemény ismerte
tésére, mely a Zabalkanszky prospekten a Szabad Ökononiai Társaság 
épületében van elhelyezve. Ennek az egykor nagyon szép villaszrű épület
nek, melyet még Katalin cárnő építtetett, 4 termét foglalja el az említett 
gyűjtemény.

Az első teremben fali szekrényekben zonalis típusú talajok vannak 
kiállítva a következő sorrendben:

Arcticus zóna.
Északi erdős zóna.
Erdősteppe zóna.
Steppe zóna.
Pusztai steppe zóna.
Subtropikus zóna.
Azonalis talajok.
A szekrényekben középen egy 60 cm.-nyi talajprofil van a zonalis
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típusból. Mellette jobbra-balra háromszögletű kisebb üveghasábokban az 
egyes zonalis talaj féleségek petrografiai mineműségük szerint. Az egyes 
típusokat s azok féleségeit magába foglaló csinos és fölötte praktikus ke
ményfa szekrények fölött akvarellben van minden főtipus megfestve 
mintegy 1 m2-es nagyságban.

Az egyes szekrények alsó fiókgyűjteménye hazai és külföldi össze
hasonlító anyagot tartalmaz. Ugyanebben a teremben a falon van a föld
gömb északi felének sematikus talajtérképe Sibireevtől, melyen 11 talaj
típus van feltüntetve. Nagyon érdekes ugyanitt egy nagyított fotográfia, 
mely Stara Ladoga erősség hatalmas szélességű mészkőből épült várfalát 
mutatja be, melyen a karbonátos humuszos (rendzina) talaj képződése 
van feltüntetve 1116 óta.

A  I l - ik  terem ben egy n agy  domborművön P o ltava  korm ányzóság 
ta la je loszlása van feltün tetve DoxucsAJEvtől. U g y an itt az elhalt ta la j 
ism ereti ku ta tó k  arcképcsarnoka foglal helyet.

A I l l - i k  t e r e m b e n  a  t a l a j i s m e r e t i  s z a k k ö n y v tá r  v a n ,  h o l  a  k ö n y 

v e k  és f o l y ó i r a t o k  a z  e g y e s  s p e c iá l i s  t a l a j i s m e r e t i  á g a k n a k  m e g f e le lő e n  

v a n n a k  e l r e n d e z v e  és c s o p o r to s í tv a .  I tt v a n  e g y  k ü l ö n  f ü lk é b e n  a  t a l a j  - 

v iz s g á ló  s z e r s z á m o k  g y ű j t e m é n y e  is , m e ly e k  k ö z ü l  k é t s é g t e l e n ü l  a  l e g 
é rd e k e s e b b  a  R izpO L O Z S E N szK iJ-fé le  t a l a j s z e l v é n y m i n t a  g y ű j tő ,  m e ly  e g y  

a c é l  f o r m á tu m  és a n n a k  m e g f e le lő  k e s k e n y  l a p á t b ó l  á l l .

E három termet két laboratóriumi helyiség egészíti ki.
Az egész gyűjtemény a közel jövőben kikerül innen, helyet adva 

10 agronomus számára berendezendő laboratóriumnak. A gyűjtemény 
ugyanis egyesítve lesz az ázsiai kolonizációs talajismereti előmunkálatok 
alkalmából szervezett expedíciók gyűjteményeivel egy külön helyiségben.

Az említett épületben egy gyönyörű freskókkal díszített tanácste
remben tartja a Szabad Gazdasági Egyesület, nemkülönben a Talapisme
reti Társaság felolvasásait és üléseit.

Az orosz ta la jism ereti tá rsaság  létrehozásában oroszlánrész ju to tt 
a modern ta la jism eret m egalapító jának, a nem rég elhuny t V a s z i e i j  

V a s z il y e v ic s  DoKucsAjEV-nek, egykor a m ineralogia professzorának a 
pétervári császári tudom ányegyetem en, k inek herv ad h a ta tlan  érdem eit 
gazdag  irodalm i m unkásságán k ív ü l az a kegyeletes tén y  is jelzi, hogy a 
Talajismereti Társaságnak most a lak u lt hivatalos bizottsága, m ely a ta la j- 
ism ereti k u ta tásn ak  nem csak Á zsiára , de E urópai O roszországra is k ite r
jedő állam i organizáció ját van h iv a tv a  m egszervezni, ,,Dokucsajev Talaj- 
ismereti Comite ‘ néven a lak u lt meg. E d d ig  a Talajismereti Társaság ta g 
ja i t  a korm ányzósági zem sztvok lá ttá k  el m unkával. A  zemsztvo in téz
m ény az állam i közigazgatású  Oroszországban m ezőgazdasági alapon 
működő hum ánus és szociális in tézm ényeket létesítő, az autonóm iának
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halvány látszatával felruházott testület. Kórházakat, iskolákat tart fenn 
s a földmívelő népnek téli gazdasági kurzusokat rendez. A kormányzósági 
székhelyeken mezőgazdasági múzeumokat szervez s a hivatalos Orosz
ország helyett elkészítette eddig Európai Oroszország mintegy 20 kormány
zóságának talajtérképet oly célzattal, hogy az az igazságosabb földadó 
kataszter keresztülvitelének alapjául szolgáljon. Ez az intézmény áll ta
lán leginkább Oroszországban feladata magaslatán. Vezetői lelkes, buzgó 
apostolai a rájuk bízott feladatoknak.

Szentpétervárott még egy talajismereti gyűjteményt volt alkalmam 
megszemlélhetni. Ez a régi állami sóhivatal, most Mezőgazdsaági Mú-

2. ábra. Mezőgazdasági múzeum Szentpéterváron.

zeumban van. Ennek hatalmas, 7 csoportra osztott muzeális termei egyi
kében van a Rizpolozsenszkij által felállított talajgyűjtemény. 7 zonalis 
típus akvarell képe függ itt eredeti talajszínekkel feltüntetve az egyes 
profilt alkotó talajhorizontokat. A főtipusok 2 m-es szelvényei 60 cm-es és 
1 m-es fadobozokban üvegfedelekkel, a subtipusok és féleségek pedig üve
gekben vannak kiállítva. Kb. 150 mintából áll e gyűjtemény. Ezeket 
talajtérképek, talajanalizis táblázatok stb. egészítik ki. Ugyanitt van a 
talajvizsgáló szerszámok gyűjteménye is (lapátok, fúrók, talajprofil ki
emelő stb.).

Érdekes és gazdag ugyanitt a talajgyűjteményt kiegészítő ásvány- 
trágya, így különösen a foszforit kollekció, mely a talajjavítást feltüntető 
gyűjteménycsoport felé nyújt összekötő kapcsot.
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Szentpétervárról való elutazásom előtt még a zoológiái múzeumot 
volt alkalmam megnézhetni, hol főleg a berezovi mammut maradványok 
érdekeltek, melyet Zalenszhij, Tolmacsev, Maliev és BjaUnickij-Birulja 
dolgoztak fel monografikusán. Üveg szekrényben van félig ülő helyzetben 
szőröstől-bőröstől a talált mammuth, melynek csak ormányából hiányzik 
egy darab. Csontváza külön van felállítva. Agyarának hossza csaknem 
két méter. Ugyanitt egy kihalt tengeri tehén (Rhythina Stelleri) csontváza

3. ábra. A berezovi mammuth csontváza. (Szentpétervár, zoológiái múzeum.)

is látható. Áttanulmányoztam itt még a gazdag kollekcióban kiállított 
steppe rágcsálók csoportját is. (Spermophilus rufescens, Spermophilus 
guttatus, Arctomys bobac, Ellobius talpinus, Spalax typhlus, Dipus jaeu- 
lus, Dipus acontion, Dipus sagitta.) Ezek közül számtalant volt alkalmam 
látni részben a woronyezsi kormányzóság steppéin, részben a Volga-menti 
félsivatagi területeken. A közelben egy gyűjteményt fogunk kapni belőlük.

A látnivalókban felette gazdag Neva parti világvárosban még a 
korzón is hasznos palaeontologiai ismereteket gyűjthet az ember, ameny- 
nyiben a gyalogjárók javarészben a Schlüsselburg melletti Putyilovszki

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1912. 21
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Lomki szilur mészkőbányákból fejtett kőlapokból állanak, melyek szebb- 
nél-szebb kövület átmetszetekben gyönyörködtetnek.

Elhagyva Pétervárt, Moszkván keresztül Woronyezsbe utaztam 
Glinea professzor társaságában, ki, mint az ázsiai állami kolonizációs 
kirendeltség talajismereti osztályának vezetője, egyben a zemsztvók talaj
felvételi munkálatainak is ellenőrző szakértője. Jelenleg két agronomus, 
Pankov és Maeekevszkij és egy geológus, D ubjanszkij dolgoznak neve
zett kormányzóság területén, mellyel mintegy 5 év múlva készülnek el. így 
alkalmam nyílt munkaközben találkozhatni kollegákkal s velük talajisme
reti eszmecserét folytathatni.

Az odautazás alatt, nemkülönben Pétervárról való további utam 
folyamán a következő geológiai és talajismereti megfigyeléseket eszkö
zölhettem:

Granicától karbon, majd triaszkorú képződményeken haladtunk 
egész Mjesziszkovig, innen közép-, majd felsőjura lerakódásokon Csensz- 
tochav, illetve Klomnicéig, hol diluviális üledékek (kavics, löszös és egyéb 
durvább hordalékok) borítják a területet, mely alól itt-ott apró jura és 
kréta korú szigetek bukkannak elő. Varsónál a Visztula parton ugyancsak 
diluviális hordalék alatt paleogén képződmények vannak feltárva. A nagy 
diluviális takaró (homok, agyag, kavics) egész Dünaborgig tart ezután s 
csak szigetszerűleg bújnak elő kréta és paleogén képződmények itt-ott. 
így Bialosztok alatt, Grodnónál és sűrűbben Grodno és Vilna között. Ez 
utóbbi vonal mentén nagy mocsaras alluviális területek vannak. Düna- 
borgtól csaknem Lugáig a devonkorú mészkőlerakódások balti fáciese az 
uralkodó. Lugától kezdve a devonnak alsóbb homokköves balti fáciese 
található, mely azután csaknem Carszkoje-Szeloig tart, hol is a Név a déli 
terraszai alatt alsó szilur és kambriumi lerakódások vannak feltárva. Péter
várról Moszkva felé ismétlődnek az utóbb említett képződmények, melyek
nek ÉK—DNy-i irányú vonulataihoz Novgorod vonalába az Ilmen tótól 
KÉK és DNy-felé felső devon korú lerakódások öve csatlakozik.

Okulovka állomás fölött alsó karbonkorú üledékek következnek 
egész Visij Volocsokig. Moszkvától D-re Bjazanig ez utóbb említett kép
ződmények felső jura lerakódásokkal váltakoznak s mindössze az Oka 
folyó mentén vesz a felső karbon nagyobb elterjedést.

Bjazsszknál a felső jurát alsó karbon képződmények váltják fel, 
majd felső devon korúak a Woronyezs folyó mellékén. Lipecktől kezdve 
az említett folyó környékén Uszmany és Woronyezsig felső kréta képződ
mények az uralkodók, melyeket tovább dél felé paleogén lerakódások bo
rítanak szigetszerűleg. I tt a glecser kavicsok határa egész a Don folyóig 
ér. Woronyezsbol Bjazsszkba visszatérve, onnan kelet felé karbon, majd
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jura képződmények következnek egész Ucholovóig, honnan egész Penzáig 
óriási kiterjedésű felső kréta márga területen haladunk át.

Pennánál délkelet felé érjük el a glecser kavicsok határát s ugyan
itt a kréta lerakódásokat már peleogén rétegek takarják, melyek Kuznech- 
nél érik el legnagyobb kiterjedésüket.

4. ábra. Permi homokkő (kimállott terraszok az Ural-folyó jobboldali 
meredek partfalán) Orenburg.

Sysrannál a Volga árterületét érjük el, melynek magas partjain 
felső és alsó kréta, továbbá jura képződmények jutnak felszinre. Szama
ránál a Volga parti feltárásaiban még permi lerakódások is előbukkan
nak a diluviális kaspi transzgresszió lerakódásai alatt, mely utóbbiak a 
Szamara folyó mellékén mind nagyobb elterjedést öltenek. Buzuljuhnál, 
a Szamara folyótól É-ra permtriászkorú márga és homokkő lerakódások 
az uralkodók, melyek keletre egész Orenburgig elhúzódnak, dél felé pedig

21*
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e képződményeket az Obscsij Szírt hegységben kréta lerakódások váltják 
fel. Orenburgnál azután az Ur ál-hegy ség permi képződményeinek nyu
gati vonulatát, illetve déli végződését érjük el.

Talajismereti szempontból az említett lerakódásokból a következők 
érdemelnek különösebb figyelmet.

Pétervártól a vasút morénalerakódásokon halad, melynek határát 
dél felé a Wilna, Wittebszk, Waldai hátat összekötő vonalmenti vég
morénák adják, melyen túl egész Moszkva vonaláig morénakavicsnél- 
küli agyag (löszszerű) és alárendelten homok következik. Ez az agyag 
Wologda és Tiver kormányzóságokban, mint régi diluviális morénák taka
rója (proluvium) szerepel. Moszkvától e lerakódások öve észak felé tart. 
Ezután tovább dél felé egy fluvioglaciális vöröses homok és kavics-zona 
következik, mely az előbbi (II. glaciális periódus) agyagján fekszik. E 
lerakodásokon a talajok épp úgy, mint a növényzet zonális elrendeződést 
mutatnak. Nevezetesen a moréna hordalékon erősen kilúgzott fakó talajo
kon (podzol) Pinus silvestris, Picea excelsa erdők az uralkodók.

A tovább délre következő löszszerű iszapos lerakódásokon, nem
különben a fluvioglaciális képződményeken szürke erdei talaj (grauer 
Waldboden) mellett Picea, Alnus, Betula az uralkodók. Tovább délre Ko- 
lomnánál már degradált mezőségi talajokat találunk bükk, majd tölgy
erdőkkel, mely talajok alsó szintjében fellelhető a sajátságos diószerű 
szerkezet is.

Ribjankinál az erdő már teljesen a völgyekbe húzódik s a mező
ségi (sztyep) terület veszi kezdetét.

A Tambovi kormányzóságban számos helyen, főleg a folyók men
tén, a sík mezőségi fekete föld (csernoszjom) területen belül parti dünék 
láthatók, melyeken azonnal megtelepszik az erdő (főleg nyir, éger és 
tölgyből álló).

Elhagyva a Tambovi kormányzóságot, a Woronyezsi kormányzó
ság Zadonszk kerületébe értünk, majd Zemljanszk kerületbe s onnan 
a kormányzóság székhelyére, Woronyezsbe. I tt a zemsztvo palotában levő 
kicsi, de érdekes mezőgazdasági múzeumot s a zemsztvo mezőgazdasági 
kísérleti állomását megnézve, a kormányzóság talajismereti tanulmányo
zására 14 napot fordítottam.

Woronyezsből kiindulva a bobrovi, majd a novochoperszki, azután 
a pavlovszki, majd a bogucsári kerületeket utaztam be. Azután az osztro- 
goszki, valujkai és birjucsi, végül a korotojaki kerületeken keresztül visz- 
szaértem Woronyezsbe. Az út java részét Glinka professzor társaságában 
tettem meg, kinek sok értékes felvilágosítást köszönök.

Talajismereti szempontból négy részre különül e kormányzóság te
rülete, azaz a mezőségi főtalajtipus négy subtipusát lelhetjük fel itt. Az
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első terület Woronyezs, Zemlyanszk kerületek nagyobb részét, a bobrovi, 
pavlovszki, valujka és birjucsi kerületeknek kisebb részét foglalja magá
ban. Kövér esernoszjom (mezőségi fekete föld) a talajtípus itt. Szelvé
nyében az A  horizont szemcsés és 70—100 cm vastag, a B horizont rág
csálók házaival teli (krotovinás), a C horizont löszszerű. A folyók és 
patak medreket övező részeken erősen homokos, másutt agyagos. A hu
muszszázalék magas. Ennek a területnek geológiai felépítésében harmad- 
kori glaukonitos homok, homokkő és devon képződmények vesznek részt,

5. ábra. Devon korú mészkősziklák a Don folyó partján Zadonszk-nál 
(Woronvezs korm.)

melyeket fluvioglaciális agyag borít. A devonkorú meszeket itt a Don 
folyó partján szép feltárásban láthatjuk.

Ezt a talajtípust közönséges mezőségi fekete föld övezi körül, mely 
Zadonszk, Nyizsnyedeviczk és Pavlovszk kerületek javarészét borítja; a 
többi kerületekben alárendelt szerepe van. A humusz százalék még itt is 
tetemes. Az A  szint már vékonyabb, a B és C szint krotovinás (rágcsálók 
házának maradványai). A krotovinák még a kréta márgában is fellelhe
tők, ha a felső szint vékony. Az altalajban ugyanis már az előző geológiai 
képződményeken kívül felső kréta márga lép fel.
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A harmadik Övét csokoládészínű mezőségi talaj alkotja Bogucsárr 
Bobrov, Osztrogoszk, Korotjak és Nyizsnyedevick kerületekben. A hu- 
muszszázalék itt már jóval kisebb, de még mindig 6%-nál nagyobb. Az 
A  szint már nem morzsás, hanem rögös és 50 cm-nél nem vastagabb.

A negyedik csoportba gesztenyebarna szinű mezőségi talajok tar
toznak, melyek főleg Novochoperszk és Bogucsár kerületekben fordul
nak elő s itt-ott székes foltok is találhatók rajta. Az A  szint itt erősen 
rögös és csak 20—40 cm vastag. A mész magasan van. A székes folto
kon az A  horizont (4 cm) porszik, a Bx horizont 20 cm fekete agyag, a

6. ábra. Csernoszjom a kréta-márgán. Előtérben balki erdő (erdei fenyő) a Donvidék 
sztyep-jén, Valujka (Woronyezs korín.).

Bo horizont sárga agyag; a B1 szintben mészkonkréciók vannak. A hu
muszszázalék itt a legkisebb (2—3%).

Az altalajban ép úgy, mint az előző csoportnál krétakorú és har
madkori képződményeket találunk.

Érdekes jelensége e vidéknek a dolina képződés, mely valószinűleg 
akként történik, hogy a mélyebben cirkuláló vizek a harmadkori homokot 
elmossák, mire a fedőben levő agyag berogyik.

A talajelosztásnak e kormányzóságban nagyjából megfelel a csapa
dék elosztása is, amennyiben az I-ső zóna évi közepes csapadék mennyi
sége 500 mm-nél nagyobb. A Il-ik zónában 450—580 mm; a Ill-ikbani
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400—450 mm; végül a IV-ikben 400 mm-en alul marad. A kormányzóság 
évi közepes hőmérséklete 5 4 °  C. Az évi közepes csapadékmennyiség 
10 évi átlagban az egész kormányzóságban 452 mm. (Szegeden pl. 
591 mm. Az évi hőmérsék közepese pedig 10 5° C.) A levegő relatív ned
vességének közepese 70—80%; tavasszal 60—70%; augusztusban 45%.

Jellegzetes flórája szerint a kormányzóság stipa sztyep- és réti 
sztyep-re oszlik. Amazt a Stipa pennata, capillata és Lessingiana; a 
Festuea ovina és sulcata, Triticum cristatum, Cár ex stenophylle, Tulipa

7. ábra. Pusztuló balki erdő Csernoszjom stipa sztyep a háttérben, elől kréta-márga 
a balkiban feltárva. Valujka (Woronyezs korín.).

Gesneriana stb. jellemzik és kis foltokban mohok és algák; emezt már gaz
dagabb fű-flóra, sőt cserjék tarkítják. így a réti steppén az Adonis ver- 
nalis, Salvia nutans, Astragálus pubiflorus, A. asper, Onobrybis stb. ta
lálhatók fel. A cserjéseket Deresnyaki és Yisarnyiki néven nevezik. A 
folyó- és patakvölgyekben galeriaerdők foglalnak helyet, mely erdő
vegetáció a parti dünékre is felhúzódik. Igen érdekes jelenség itt az erdő
vegetációnak leszorulása a völgyekbe (balki). (Lásd 6. és 7. ábrákat.)

A Don medréből kifúvott homok nagy területeket borít a kormány
zóság déli felében. E futóhomok területen már homokformákat is tanul
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mányozhatunk. Most erdősítési kísérletek folynak rajtuk, így főleg a 
Bogucsári kerületben. (Lásd 8. és 9. ábrákat.)

Sokat szenved a kormányzóságnak folyók és patakoktól távol eső 
része a vízhiánytól. Artézi kút egyáltalán nincs, fúrott kút is alig né
hány akad, pedig ez utóbbiak révén tetemesen javulna e vidék mezőgaz
dasági helyzete. A kréta márga területeken csak egy módja van a víz
nyerésnek s ez a völgygátak létesítése, mellyel a csapadékvizek a völgyek
ben felraktároztatnak. Ezt nem egy helyen csinálják is.

A mezőgazdasági, növénytermelési viszonyok igen ósdiak. Moder
nebb gazdaságot mindössze a valujkai P a n y in a  grófné uradalmában lát-

8. ábra. Homokbuckák a Don mentén. A buckatetőn P ru n u s jm dus, alul E lim u s  és 
A r te m is ia , Bogucsár (Woronyezs korín.).

tam, továbbá Kozlovszki Chutor zemsztvo kísérleti telepén, a Kameni 
sztyep és a chrinovojai erdőkisérleti és állami ménesbirtokon. E gazdag 
talaj csak felerészben szántó még ma is, fele kaszáló -és legelő; pedig ezt 
a kormányzóságot Európai Ororoszországban egyik legintenzivebb mező- 
gazdálkodást űzőnek tartják.

A woronyezsi kormányzóság típusos mezőségi talajaiból teljes gyűj
teményt hoztam magammal, mely talajszelvények kiválóan alkalmas 
összehasonlító anyagául fognak szolgálni hazai mezőségi talajainknak.

Woronyezsből ezután Tambov, Penza és Szamára kormányzóságo
kon át Orenburgba jutottam. Az egész útvonal, melyen három napig utaz
tam, mezőségi fekete földön halad végig. Még pedig Woronyezsből Sza-
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ínaráig kövér és közönséges fekete mezőségi talajokon, onnan Orenburgig 
csokoládé- és gesztenyebarna színű mezőségi subtipnsú talajfajtákon. A 
folyók árterei mentén homokdűnéket láttam, melyek vegyes erdővel bo
rítva ép úgy — mint a hullámtér is — kedves változatosságot nyújta
nak a fátlan mezőség egyhangúságába.

Orenburgban a telepítési igazgatósághoz lévén beajánlva, annak 
szíves támogatását vettem igénybe. Ennek a hivatalnak hatásköre 
Uralszktól egész Cseljabinszkig terjed ki, mintegy 650 ezer négyszögkilov 
méternyi területre. A L . N . Z a b e l y  igazgatása alatt működő telepítési

9. ábra. Don-melléki homokbucka (alul D ia n th u s a re n a r ia ). Bogucsár 
(Woronyezs korm.)

hivatal az Arai Ivaspi síkság és délurali kirgiz puszták területének kolo- 
nizációján dolgozik jelenleg, ide telepítvén a nyugati országrészek sűrűb
ben lakott kormányzóságainak főleg kisorosz (ukrainai) népét. A telepí
tési akcióval kapcsolatban most indult meg e területek átnézetes geológiai 
és talajismereti felvétele is.

A kormányzótól nyílt parancsot kaptam s egy kirgiz származású 
dzsigitet (csendőrt); a telepítési igazgatóságtól pedig néhány napra 
V inoivUBOv hidrőtechnikus és Z u b e r  mérnök urak kisértek el utamra.

Feladatul tűztük ki az Orenburgtól D-re elterülő Turgaj és Uralszk 
tartományok Aktjiibinszki kerületének bejárását.
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Kirándulásunkat Kartugajból kocsin kezdtük meg, miután az Ilek 
folyó dolinája mellékén utaztunk idáig Ilek községtől kezdve. Utunk 
iránya Kartugajból Novo-Nikolajevszk, Rodnikovoj, Lyinyovici, Koszisz- 
tek, Karakulok, Trojiczki és Aktjubinszk volt, mely úttal az Aktjubinszki 
Ural és a hozzá Ny felől csatlakozó dombos vidék geológiai és talajbeli 
szerkezetébe bepillantást nyerhettem.

A bejárt területen az Ilek-folyón kívül mindössze néhány patakot 
találhatunk és számos száraz kavicsos görgeteges medret, melyek csupán 
nagy esőzések idején telnek meg vízzel. Ezen alluviális hordalékok, to-

10. ábra. Neogén homokkő-sziklák a pusztai sztyepen. Temir kerület, Turgáj tart.

vábbá a futóhomok lerakódások mellett a terület geológiai felépítésében 
harmadkori és idősebb mezozoikus képződmények vesznek részt.

Közvetlenül a harmadkor utáni lerakodások csoportjában az oro
szok eluviális és deluviális képződményeket különböztetnek meg; továbbá 
Araló Kaspi lerakodásokat. A két előzőt krétamárga málladékok és sárga 
agyagok alkotják s a mi diluviális szárazföldi csigáink jellemzik; az utób
bit pedig homok és főleg agyag, benne a Cár dilim Ráéri, Adacna plicata, 
Cardium Barbot de Mamii stb. maradványaival. Az alluviumot övező 
terraszokat alkotják. A harmadkori lerakodások közül pliocén- és miocén
képződményeket találunk főleg a kerület nyugati és északi részében az
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Ural, Heh és Chobda folyók dolinái mentén. E sárgás-barna homok, ho
mokkő és konglomerátból álló lerakodásoknak ragasztó anyaga vas. 
140 szazsen (1 szazsen =  2 134 méter) abszolnt magasságig érnek a har
madkori képződmények. A paleogén-lerakodások 160 szazsen magasságig 
követhetők és meszes homokkövekből állanak, melyek mélyebb szintekben 
kvarchomokba és homokkőbe mennek át. Ez alatt glaukonitos homok kö
vetkezik Cypria és sok más, de rossz megtartású kövülettel. Megjegyez
hetem még, hogy e harmadkori rétegkomplexusban Mar inka ja köp-nál 68 
km D-re Orenburglól sóelőfordulás van nagy állami sóbányászattal, Bela-

11. ábra. Szenon homokkő fáciese (félsivatagi terület). Turgaj tart.

gacskajánál pedig Versina dzsüzi kirgiz telepen petróleumot ütöttek meg 
aránylag már kis mélységben.

A harmadkori lerakodásokat követi a felső kréta, főleg nyugati és 
déli részein az Aktjubinszki kerületnek. Egy mélyebb és egy sekélyebb 
tengeri fáciese van, 210 szazsen abs. magasságot érnek el e lerakodások. A 
mélyebb facies tiszta kréta és márga sok belemnitellával, a sekélyebb fa- 
ciest szürke homokkövek jelzik. (Kargala környéke.). A felső kréta (sze
non) alatt a túron és cenoman hiányzik, ellenben az alsó kréta aptichus 
márgája következik, mely zöldesszürke, illetve zöldesbarna agyagpalába,, 
majd agyag-, homokkő és részben homokba megy át, melyek nem ritkán
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barna vasérc konkréciókat tartalmaznak, pl. az Ilek bal partján és a 
Chobda folyó partjain. A neokom alján felső jurarétegek következnek. En
nek legfelső rétegcsoportját az alsó wolszki rétegcsoport adja, mely fehé
res márgából áll, agyag és sárgásszürke márgával a feküben. Amaz 8, 
emez kb. 20 szazsen vastag. Ezt követik a kimmeridgi, szekvanszki, 
oxfordi és callovien rétegek. Ezek vastagsága kb. 35 szazsen. Az első há
rom homokkövekből (néha glaukonitokkal) áll, az utóbbit sárga és barnás
sárga homokkő alkotja, mely mélyebb részeiben világosszürke, illetve 
sárga agyagba megy át, kisebb szénrétegekkel (Aktjubinszki Ural).

12. ábra. Krétakorú fehér agyag (félsivatagi tér.) Uralszk tart.

A palaeozóos lerakodások közül legfiatalabbként jelentkezik a permi 
képződmény. Ennek egyik félesége szürkés-zöldes, vagy szürkés-vöröses 
homokkő, vagy homokmárga agyag rétegecskékkel. 60—70 szazsen 
vastag e rétegcsoportozat s a kerület Ny részén fordul elő. Az alsóbb 
szintekben az agyagrétegek vastagabbak és zsírosak, s a márga néha 
tiszta mészkőbe megy át.

E képződmény után a következő mélyebb szinteket a zechstein jelzi, 
mely meszes homokkövekből, néha durva konglomerátumokból áll. Vé
konyabb rétegekben mészkő is fellép a zechsteinben. A felső horizontokban 
gipsz fészkeket tartalmaz. Elterjedése ÉNy-on és az Ilek folyó bal part
ján ölt nagyobb mérveket s az Ural folyó partján Orenburgnál.
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Az alsó permi vagy permokarbon képződményeket (artinszki eme
let) agyagpalák, durvaszemű meszes homokkövek, meszek képviselik 
(Kargala, Dzsaman). Mintegy 100 szazsen vastagságot érnek el ezek.

Az Akjubinszki Uraiban karbonkoru meszek is találhatók ezután 
(Dzsakszi Kargala), továbbá ugyanezen korú márgás, sárgás mészkövek 
és homokkövek.

13. ábra. A M u god zsá r-h eg y  vasúti bevágása Bercsogurnál, a taskenti vasút mentén.

Az Aktjubinszki Ural képződményeinek sorozatát végül az alsó de
von zárja be, mely kvarcitokból, kovás agyagpalákból és az alsóbb szin
tekben erősen metamorfizált és elváltozott kristályos palákból áll. A kerü
let középső hegységi részében fordul elő.

A devon és karbonkoru képződményeket (szerpentin, krist. pala) 
fellelhetjük még a Mugodzsárban is, Bercsogur és Mugodzsár állomások 
között, hol a vasúti bevágásban eruptiv kőzetek és kristályos palák kon
taktjában kvarc, epidot, szarukő telérek találhatók azurit- és malachittal.
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A mi már most e vidék talajviszonyairól megállapítható volt, azt a 
következőkben foglalhatom össze:

Uralkodó talajtípus a félsivatagi zonális típus, mely tipus 400 
mm-en aluli évi csapadék mellett jön létre azon egyéb klimatikus fakto
rokkal egyetemben, melyek itt e kis mennyiségű csapadékkal karöltve jár
nak. így 3—5% között ingadozó évi közép hőmérsék, melyből a decem
ber—január—februári közepes — 12—15° C; legnagyobb hideg — 42° C; 
a tavaszi 0 6-tól L7° C; a nyári 16°-tól 19° C; legnagyobb meleg július
ban +  40° C végül az őszi közepes hőmérsék 1 4-től 4 40 C között van.

A csapadék eloszlása télen 72 és 24 mm közötti közepes, tavaszszal 
27 és 75 mm közötti, nyáron 101 és 210 mm és ősszel 46—68 mm közötti 
közepes.

A növényzet tarkasága visszatükrözi itt a talaj tarkaságát. A nö
vényfajok bizonyos csoportjai jellemeznek itt egyes talajféleségeket. így a 
Festuca sulcata, Bromus inermis, Artemisia austriaca, Aster glabratus, 
Kochia suffruticulosa, Arenaria graminifolia, Amigdalus nana, Spirea 
erenifólia stb.

Talajféleségek: Sötétes gesztenyebarna homokos agyag; világos 
gesztenyebarna homokos agyag; világos gesztenyebarna, kemény, sós, 
homokos agyag; világos gesztenyebarna, sós, homokos agyag (köves). 
Ezeken kívül előfordulnak még laza (futó) homokterületek, barkánok; 
továbbá sós agyagok. A sós talajok közül találunk szerkezetien és szer
kezettel biró sós talajokat. A szerkezetien sós talajok rendesen a mélyebb 
helyeket foglalják el, sókban nagyon gazdagok, melyek sókivirágzások- 
ban mutatkoznak. E sók közül a chloridok és szulfátok az uralkodók. 
A szerkezettel biró sós talajok főtipusa az oszlopos sós talaj, mely ismét 
kéregszerű oszlopos és mélyen oszlopos sós talajra különül, amannál az A 
szint vastag, emennél mindössze 3—4 cm. A kérges sós talajban több az 
oldható sók mennyisége, mint az oszlopos sós talajokban. Általános jellem
vonásuk e félsivatagi talajoknak a barna vagy vörhenyes szín és a B szint 
összetömörülése. Az A szint rendesen lazább, vagy kéregszerű, a B szint
ben függélyes repedések észlelhetők. A C szint pedig sok CaC03-at és 
gipszet tartalmaz. A szerkezettel biró és szerkezetien sós talajok között 
foglal helyet a takir. (Lásd II. III. tábla.)

Az Aktjubinszki kerület hegyes részein az Uralhegy-lejtőkön és a 
Mugodzsárban tiszta köves félsivatagi területeket találunk. (Lásd III. 
tábla.) Az Emba folyón túl, továbbá Cselkár és a közeli Bar szaki homok
terület környéke, nemkülönben Dzsilan, Tngnz, Kara Csókát, Szak- 
szaulszkaja és Kontu környéke sós agyag talajú félsivatagi területek, 
melyeket törpe tamariszkusok, apró ürömbokrok jellemeznek. Az Arai-tó
nál a Karakum nagy homoksivatag veszi kezdetét. (Lásd az Y. táblát.)
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Itt már 200 mm-en aluli csapadékkal biró területre érkeztünk, hol az évi 
közép-hőmérsék 5— 7° C között ingadozik.

Az Aral-tó és közvetlen környékének geológiai viszonyairól legyen 
szabad egy kissé bővebben megemlékeznem itt annak a nagybecsű mono
grafikus munkának kapcsán, melyet a Császári Orosz Földrajzi Társaság 
adott ki a közelmúltban 16 vaskos kötetben. Ennek a nagyszabású mun
kának — melyhez hasonló csak a mi Földrajzi Társaságunk Balaton Bi
zottságának nagy munkája — már az összefoglaló kötete is megjelent 
A. L. B erg  pompás összeállításában.

14. ábra. A z  Aral-tó abráziós homokpartja tamariszkusokkal. Aral-tó ÉK-i partja.

Az Aral-tó partjának és közvetlen környékének geológiai felépíté
sében felső jura (oxford), felső kréta (túron, senon), harmadkori lerako
dások (eocén, oligocén és miocén), végül harmadkor utáni (aralókaspi) 
képződmények vesznek részt.

A jurát A b ic h -B ukatov  gyűjtései nyomán Gryphaea dilatata Sow., 
G. cymbium Lom., továbbá pholadomiák és sphaerosiderites agyagok jel
lemzik.

A krétát elsőnek A bic h  mutatta ki az Aral-tó környékén (1859-ben). 
Felsorolja a következő kövületeket:

Exogyra columba, Ostrea vesicularis, Belemnitella mucronata, Anan- 
chytes ovata, Terebratula carnea, T. semiglobosa. A felsőkréta lerakodá
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sok közelebbről ismeretesek az Aral-tó mentén a következő helyekről: a 
cléli parton K illand félsziget, Nikolaj sziget, Ak-Tumszuk hegy fok és a 
Tókmák sziget K-i partján. A kréta fauna, feldolgozását a monográfiában 
A. P. Pavlov és A. D. AncHANOELszKi-vel A. L. Berg végezte. (Az Aral-tó 
tudományos kutatásainak eredményei XI. köt. I. rész. Az Araipart kövü
let faunája, I. krétalerakódások.) Az említett munkában a kréta fauna 
a következőleg van összeállítva: Senon (Satrapien) Kuland félszigeten 
a Tokmak-aulie sziklával szemben: Krétához hasonló márgában Echino- 
conus n. sp.; Exogyra laterális; E. arrialoorensis; Belemnitella f. ámen- 
cana. Ugyancsak Kuland félszigeten nyugatra Izenditől: Homokban: 
Cyphosoma sp.; Cardiaster pilula, Terebratula cfr. carnea; Terebratulina 
striata, Rhynchonella cfr. plicatilis, Gryphaea vesicularis, Exogyra late
rális, Belemnitella (?) sp. Nikolaj sziget északi öblében: Homokos mész
kőben: Botriopygus n. sp., Terebratula semiglobosa, Gryphaea vesicularis. 
Márga- és homokban: Catopygus n. sp.; Cyphosoma sp.; Terebratula car
nea; Terebratulina n. sp.; T. cfr. striata; Rhynchonella plicatilis; 
Crania ignabergensis, Gryphaea vesicularis; Ostrea semiplana; 0. 
ungulata; Exogyra laterális: Pecten Campaniensis; Belemnitella ameri- 
cana; Scaphites sp.; Leiodon anceps stb. Fehér mészkőben echinitekkel: 
Ananchytes vulgáris; A. gibba; A. conica; Echinoconus n. sp.; Cardiaster 
ananchytis; Nautilus sp.; Terebratula semiglobosa és több az előző réte
gekben található kövület. Nikolaj sziget keleti partjáról: Likacsos mész
kőből: Eschara volgensis és Serpula quadricarinata. Homokból: Botryo- 
pygus n. sp.; Serpula heptagona, Lunulites hagenowi, L. Goldfussi stb.

Túron. Kulandi félszigeten, szemben a Tokmak-aulie sziklával. 
Zóna Jnoceramus Brogniarti és Ammonites woolgari. Márga- és mész
kőből: Prionocylus (Prionotropis) woolgari Mant., Placenticeras placenta 
De Kay, Baculites n. sp. Tokmak-ata tó és Aktumsznél homok és homokos 
agyagból: Serpula socialis, S. gordialis; S. ampullacea; Ostrea flabelli- 
formis; 0. semiplana; 0. hippopodium, Spondylus spinosus, Actino- 
camax n. sp., Microbacia coronula.

A harmadkort ugyancsak Berg dolgozta fel javarészben. Eocén, 
nummulit-mészkő. Az Aral-tó partján, főleg a Kulandi félszigeten for
dul elő, még pedig az Izendi-Aral-tól nyugatra levő dombokon, magán 
az Izandi-Aral hegyfokon és a Tokmak-aulie szikláin. Az Izandi hegyfok 
kb. 12 m magas, melynek alján kövület nélküli tömött mészkő fordul 
elő. E fölött erősen porózus mészkő foglal helyet, tele nummulitekkel. 
Az egész rétegcsoportot vékony agyag borítja. A rétegek dőlése ÉÉNy 
15° alatt. A Tokmak-aulie szikla az előbbitől mintegy 6 km-nyire van. 
Magassága kb. 11 m. Felépítése olyan, mint az előzőnek, csak a rétegek
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dőlése DDK csekély szög alatt. A Tokmak—Izendi vonalon legnagyobb 
mélysége az Arainak 15 m.

A senon és mimmulit-mészkő rétegek Izendinél épp úgy, mint Man- 
gislaknál dislokációknak vannak alávetve, mig az alsó oligocéntól kezdve 
már horizontális elhelyezkedésűek a képződmények.

A Gryphaea vesicularis tartalmú homok fokról-fokra megy át itt 
a nummulit-mészkőbe. A szerzőgyűjtötte kövületek részletes feldolgozá
sát A. D. Archangelszky eszközli.

Abich innen a márványszerű tömött mészkőből a következő kövü
leteket sorolja fel: Nummulites planulatus Orb.; N. irregularis Desh. és 
N. guettardi Arch.; Orbitulites, Alveolina és Operculina. A Mangis- 
lakon Andrusov szerint két rétegcsoport különböztethető meg, ú. m.: 
a felső fehér, puha krétaszerű mészkő Carcharodon és Lamna fogakkal, 
kevés Ostrea töredékkel és az E ichwald által leírt Siphonocoelia (Endea) 
nodosa Eicnw. maradványaival. Ez a felső rétegcsoport fokozatosan át
megy egy glaukonitos homokkőbe, mely tele van Nummulites és Orbituli- 
íes-ekkel. Az Ak-tau déli részén, a Dzsaman-gnmak-on Ostrea gigantica 
Sol., Pecten sp. és Serpula cf. spirulaea Lám. említ szerző.

A nnmmulitmészről megjegyzi, hogy nagy kiterjedésben fordul 
elő Közép-Ázsiában, mint azt K. J. Bogdanovics említi, a Tiensan-bán, 
melyet G. Romanovszkij ismertetett „Ferganai rétegek, krétaterületek 
és azok palaeontológiai karaktere Turkesztánban‘ címen.

Az Aral-tó ÉK-i partjától nem messze, Karmaktum és Altikuduk 
között és még északabbra fehér, tömött kvarcitos homokkövek találhatók, 
melyet kiválóan használtak a Kazalinszk környéki vasút-építéshez. J. V. 
Musketov és főleg Romanovszkij ebből a homokkőből a következő kövü
leteket írták le:

Ostrea flabellum, Lám. var.; Exogyra (Gryphaea?) sp.; Cardium 
porulosum Brander; Protocardium sp.; Axinaea (Pectunculus) jaxar- 
tensis, Rom.; Axinaea (Pectunculus) tenuilineata, Rom.; A. (P.) sublae- 
vis, Sow.; Solecurtus (Phurella?) sp.; Siligua intermedia, Rom.; Glyci- 
meris kirgizensis, Rom.; G. (Panopaea) sp.; Nucula bowerbanki, Sow.; 
Aptychus ?; Cylindrites cf. tuberosus, E ichw. Ezeket a lerakodásokat 
Romanovszkij hajlandó a paleocénbe helyezni. Ide számítandónak tartja 
még azokat a különböző színű agyagokat és agyagmárgákat is, melyet 
a Szir-Darja partján talált Ak-gzsar és Ak-szuat között (45° 36’ K), me
lyek a következő halfogakat tartalmazzák:

Carcharodon orientalis, Rom.; Otodus cfr. appendiculatus Ag.; 0. 
cf. suleatus, Gein.; 0. lanceolatus, Ag. vr. Oxyrhina sp.; Lamna cuspi- 
datci, Ag. var.; Odontaspis cf. raphiodon, Ag.; 0. hopei, Ag ?; 0. denti- 
culiferus, Rom.; 0. d. var. Rom.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1912. 22
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A Bikti-szink mogila körül Kazalinszk fölött R o m a n o v s z k ij  em
líti az Aturia zic-zac (Sow.) előfordulását. Lépégül ugyancsak Kaza
linszk fölött Gramineák lenyomatait találta.

Az oligocén képződmények az Aral-tó északi partjától, Karatamak- 
tól kezdve délfelé, egész Mergen-szaja-ig terjednek a keleti részen. Vastag
sága az oligocén képződményeknek 150 m, melyek sphaerosiderites agya
gos rétegekből, szürke, dúsan, gipszes agyagokból és homokkőből állanak. 
Közelebbi előfordulási helyei Kamisli-bas és Kazalinszk között, déli part
ján a Kug-aral tónak és a Barsza-kelmer tó környéke. Legdúsabban tar
talmaz alsó oligocén kövületeket a Kum-szuat hegyfok északi partja, hon
nan B u t a k o v  gyűjtéseiből H. Ámen határozta meg azokat. Ugyané fau
nával foglalkoztak még többé-kevésbbé részletesen T r a u t s c iio l d , A. 
K o e n e n  és H e l m e r s e n .

Az Abich által leírt és a felső eocén párisi emeletébe helyezett fajo
kat A. Koenen újra átvizsgálta és az egész kollekciót — mely Trautschold 
kezei között volt — átdolgozva, az alsó oligocénbe helyezte az itt következő 
faunát: Rostellaria ampla, Sol. var. oligocaenica, Lefévre, (=  R. macrop- 
tera Lám. Abich.). Tipusos közép- és felső-eocén faj, melynek var. alsó 
oligocén alak. Rostellaria rimosa, Sol.; Triton flandricus, Kon.; Fnsus 
sandbergeri, Beyr.; F. auerhachi Koenen; F. sp.; F. longaevus, Lám.; 
Leiostoma ovatuwi, Beyr.; Cancellaria evulsa, Sol.; Cassis ambigna, Sol.; 
Pleurotoma salysii, Kon.; P. turbida, Sol.; P. Koninchi, Nyst.; Voluta 
nodosa, Low.; V. suturalis, Nyst.; Natica sp.; Melánia? sp.; Aporrhais 
speciosa, Schloth.; Turritella subángulata, Br.; T. angulata, Sow.; T. n. 
sp.; Delphinula ? sp.; Dentalium trautscholdi, Koenen; Tornatella simu- 
lata; Cylichna punctata; Ostrea (Gryphaea) uqeteleti, Nyst.; 0. venti- 
labrum, Goldg.; 0. prona, W ooda.; Finna sp.; Cardium cingulatum, 
Goldg.; Crassatella sp.; Isocardia multicostata, Nyst.; Cytherea incras- 
sata, Sow.; C. rustica, Desh.; Solecurtus lamarchi, Desh.; Serpula hepta- 
gona, Sow.; Lamna elegáns, Agass.

Az alsó oligocén lerakodásai az i^ral-tó partjának egyeznek az 
Achalcihi medence (Jekaterinoslavi korm.), továbbá Észak-Németország, 
Belgium és Dél-Anglia hasonlókorú képződményeivel, minek következ
tében az alsó oligocén tenger az Aralo-Kaspi területen és Dél-Oroszorszá
gon át észak-nyugat Európával hozható összeköttetésbe.

A  n y u g a t i  p a r t r ó l  B a r b o t  d e  M a r n y  g y ű j t é s é b ő l  A n d r u s o v  Natica 
és Cytherea nitidula-t L á m . e m l í t .

Az Aral-tó északi partján az alsó oligocén szürke homokos agyag
képződményekre telepedve helyenként vörösesbarna vasas agyagok fek
szenek, legfelül pedig vasas homokkövek; helyenként oolitos, néha pedig 
átmegy vöröses limonitba e képződmény, melyben sok és különféle nö-
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vény-lenyomat található. E növénymaraclványokat J. V. Paliéin hatá
rozta meg és írta le „Fossil növények az Arai partjáról" címen 1907-ben. 
Ezek a következők: Sequoja langsdorfii, Heer.; Populus mutabilis, H eer.; 
Juglans acuminata, A. Br.; Carpinus grandis, Ung.; Corylus insignis, 
Heer.; Dryandra uegeri, E tt.; Fagus antipofii, Heer.; Liquidambar 
europaeum, A. Br.; Zisiphus tilaefolius, Heer. A levélnyomatok mellett 
cápafogak is találhatók.

Az elmúlt század 50-es éveiben A. J. Antipov még északabbra ta
lált agyagos márgákra, sok anodonta lenyomattal és 0. Heer által meg
határozott következő növénymaradványokkal: Corylus insignis, Taxo- 
dium dubium, Heer; Dryandra ung éri.

Az Aral-tó diluviális faunája a következő fajokkal van ismertetve:
Cardium edule, Hydrobia stagnális, Neritina liturata, 1Dreissensia 

polymorpha, D. caspia, Monodacna edentula, Páll.; Micromelania spica, 
E ichw.; M. elegantula, Dyb.; M. dimidiata, E ichw.; Caspia grimmi, 
Dyb.; Clessinia pallasi, Dyb.

Végül a mostkori molluska faunából a következők vannak említve:
Dreissensia polymorpha, D. pallasi, D. Caspia, Adaena minima, Car

dium edule, var. lamar cki, Hydrobia pusilla és Neritina liturata.
Visszatérőben az Arái tó vidékéről, Szamara és Szaratov között a 

Volgának egyik legérdekesebb szakaszát utaztam át. A Volga folyó 
ugyanis Szamaránál egy nagy kanyarulatot formál kelet felé megváltoz
tatva Kazántól felvett ÉD-i irányát. Ez a nagy kanyarulat a Volga 
plató Jeguli nevű nyúlványát öleli körül. E nyúlványt egy 300 méteres 
szűk völgyben töri át azután, feltárva annak karbon, permi, jura és kréta 
képződményeit. Ez az u. n. Szamarai kapu egész hegyvidéki folyószakasz 
jelleget kölcsönöz a Volgának. Szizrannál a hurok befejezést nyer s a 
Volga szorosan a nyugati platónak meredek falához simulva tart tovább 
DNy felé. Itt Szizrannál megy át a nagy ázsiai vasút hídja a Volgán s 
ágazik el Szibéria és Turkesztán felé. Szaratov, majd még inkább Cari- 
cin-nél a folyó parton a kréta képződmények régi harmadkori lerakódá
sok alatt tűnnek el, kelet felé pedig a nagy Kaspi síkság veszi kezdetét 
beláthatatlan pusztával. Caricinnél a Volga elhagyja a doni terület magas 
partjait s DK-nek fordulva, a mélyfekvésű síkon számos ágra szakadva 
tart Astrachán felé.

Míg a Volga jobb parti részein Cáriéin alatt az Aral-kaspi lerakódá
sok vannak feltárva, továbbá délre a Jer géni dombok lábánál pedig oligo- 
cénkorú agyagok fluvioglacialis homokkal takarva, addig a balparti nagy 
síkságot csak a Baszkuncsák alatti Bogdo szigethegy zavarja meg 152 m 
tengerszínfeletti magasságával. Permi, triász és jura képződmények vesz
nek részt e hegyrög felépítésében. Az Bitón tó keleti oldalán jura képződ

22
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mények figyelhetők meg, továbbá kaspi parti képződmények. Igen érde
kesek a sós erek és patakok, melyek itt a tóba szakadnak. A parti rész 
nagy kiterjedésben sós terület. A tó nyugati partján felső kréta képződ
mények kerülnek a felszinre. Felette érdekesek végül ugyanitt a tipikus 
édesvizi limánok. Ezek mellett bolgár kertészetet űznek. Elton és Chansz- 
kája között érjük el első barchánjait annak a nagy homokterületnek, mely 
innen délre egész a Kaspi tengerig húzódik. Ez a Bukjeje vszkaja Orda nevű 
óriási homokpuszta. Útközben száraz gazzal benőtt (Atriplex canum) 
kérges oszlopos sós talajokat, sós pos vány okát találunk. Chanszkaja

15. ábra. Bogdo. (Hegy rög Baszkuncsák mellett, Ászt rackán korm.)

Sztavka nyári vásártere mellett igen érdekesek azok a balkik, melyekben 
egész tömegesen vannak az édesvizü források és kútak. A balkik domb- 
lejtőin pedig előbukkannak a kaspi lerakódások kövületes rétegei.

Chanszkaja Sztavkától Baszkuncsák felé az úton találjuk európai 
Oroszországnak kétségkívül egyik legnagyobb mocsaras sós területét 
(Chaki és Szőri). Nem messze Chanszkaja-Sztavkától van egy állami erdé
szeti kísérleti telep is, mely főleg a nagy buckás-barkános futóhomok 
területek megkötése és erdősítése céljából létesült itt. Vladimirovka és 
Baszkuncsáknál a pliocén agyagok diszlokációja igen szépen figyelhető 
meg, ugyanitt a kaspi lerakódások egész rétegcsoportja tanulmányozható. 
Baszkuncsáknál egy nagy sós tó van lerakodott sótömegekkel, melyek 
állami sóbányászat tárgyát képezik. Az itt termelt sómennyiség az ország



( 2 8 ) EGYÉB JELEN TÉSEK . 3 4 1

sóbányászatának V3-át adja. Ugyanitt tanulmányozhatók még kaspi parti 
lerakódások ép úgy, mint permi, triász, alsó- és felsőkréta, nemkülönben 
akcsagili képződmények. A már említett Bogdó hegy is itt a közelben 
emelkedik, melynek nemcsak növényzete igen érdekes, hanem fölötte ta
nulságosak rajta a sivatagi hatások (defláció, elporlás). Ugyancsak itt 
karsztos jelenségek is észlelhetők a permi gipszes területeken.

Baszkuncsákról Csapcsácsi felé már benne vagyunk a homokpusz
tában. Tovább délre az asztrachani vasút mentén Szjeroglazovo állomás 
közelében a vasút mentén sivatagi homok megkötésére kisérleti telep 
létesíttetett.

Talajismereti tekintetben a volgaplató mezőségi fekete talajú 
(csernoszjom) terület. Szamara és Szaratov között Volszohtól kezdve a 
Volga síkság, azaz a balparti terület talaja a déli csernoszjom subtipus 
jellegeit ölti fel csokoládé, majd gesztenye barna uralkodó színnel homo
kos petrografiai minőséggel. Anniszovha, Titorenkó környéke ilyen talajú 
területek. Nachoj s még inkább Urbachnál mutatkoznak itt az első széke
sek. Krasznijkútnál lankás lejtőjű dombok között ismét székeseket talá
lunk. LyepechynszJcajánál már a gesztenyebarna vályog alárendelt sze
rephez jut a székes talajokkal szemben, melyek nagy vörös foltos legelők 
alakjában mutatkoznak. A hátas területek gesztenyebarna homokos tala
jainak C szintjében homokok találhatók. A székesek javarészben oszlopos 
sós talajok, helyenkint kérges oszloposak, a mocsaras területeken pedig 
szerkezetlenek.1) A C szint rendszerint sötét sárga agyag. Kajszackajanál 
Spiraea hypericifolia bokrokkal benőtt styep területtel végződik a déli me
zőség helyt adva tovább délre tisztán félsivatagi sós és barkános homokos 
területeknek. Baszkuncsák után Verblyuzsijánál a sós agyagok háttérbe 
szorulva, nagy buckás területeknek adnak helyet homokos sós mélyedmé- 
nyekkel. Csapcsácsinál már egész a Nagy-Barszukira emlékeztető kopasz 
homok-barkánok között járunk.

Ez az óriási félsivatagi terület nomadizáló kirgizek hazája.
Charabalinszkájánál a Volga öntésterületébe jutottunk morotvák s 

dünék közé. A morotva mentén szép gyümölcs- és zöldségkertészetet lá
tunk, mely Ásniuk felé mind nagyobb dimenziókat ölt (régi német telepe
sek gazdaságai). Szjeroglazovo és Doszang környéke ismét erősen buckás 
terület silány legelőkkel. Doszáng után a Volga óriási árterületébe érünk, 
füzes szigetek tömkelegébe, melyek az egyes Volga ágak között terülnek el.

A Volga jobb parti területén a mezőségi fekete föld csaknem Cári- 
cinig húzódik le, mely szigetszerűleg a Jer géni dombok tetőin folytató
dik még tovább dél felé. A dombok lejtőin s azok lábánál csokoládé, majd *)

*) Lásd a III. táblát és a 16. ábrát.
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gesztenyebarna déli mezőségi talajok az uralkodók sós foltokkal. Csernöj 
Javtól dél felé azután a balpartnak megfelelően nagy liomokpusztaság 
veszi kezdetét s tart egész Asztrachánig.

Ez a nomadizáló kalmükök steppéje
Asztrachán a Volga deltának egy szigetére épült a folyó fő ágának 

partján. A delta szigetein szőlő, kerti- és mezőgazdálkodás folyik. Asztra- 
ckánban a Nagy Péter cár múzeumát néztem meg, mely archeológiái, ethno-

16. ábra. Mélyen oszlopos sós talaj szelvénye. Kirgiz puszta, Asztrachán korín.

gráfiai és természetrajzi gyűjtemény akarna lenni, de minden rendszer 
nélkül, dilettáns módon van felállítva. Még legérdekesebbek benne a Vol
gából kihalászott bős és mammuth csontok, továbbá a baszkuncsáki só 
kollekció.

Asztrachánból Vetrovszhba utaztam, honnan Groznöj és Beszlánon 
át Vladihavházba.

Tervezett munkaprogrammomat eddigi utammal befejeztem. Most 
már csak a visszautazás maradt hátra, melyet a nagy Déloroszországi me
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zőségen keresztül óhajtottam megtenni. Elegendő idő állott azonban ren
delkezésemre arra is, hogy itt a Kaukázus tövében felhasználjam a ked
vező s ritkán adott alkalmat, hogy ha csak röpke betekintést is nyerhessek 
a hegységnek geomorfológiai, geológiai szerkezetébe, vertikális kifejlődés
ben igazán klasszikus, klimatikus zonális talajeloszlásába. Már Petrovszk- 
tói Vladikavkázig annyi érdekes megfigyelést tehettem, annyi értékes 
eddigi utazásom tapasztalatait kiegészítő adat birtokába juthattam, hogy 
ott az örök hófödte kaukázusi bércek tövében nem tudtam ellentállni annak 
a vágynak, hogy e gyönyörű hegységről, továbbá Transkaukázia félsiva
tagi területeiről csak valamelyes átnézetes képet ne szerezzek.

Fáradtságot nem kiméivé tehát az ázsiai pusztákon töltött négy heti 
talajismereti kirándulásomba Vladikavkáz—Tiflisz—Baku útirányt iktat
tam még be. A szerzett sok becses tapasztalat nyomán végtelen öröm- és 
megelégedéssel gondolok vissza utam e kiegészítő részére.

Öt évvel ezelőtt Krimiának egy kis parti részét volt szerencsém meg
ismerhetni Euxinograd, Sebasztopol, Alupka, Livadia és Yalta környékén. 
Most a Turgaj-Uralszk ázsiai tartományokban tett kirándulásom alkalmával 
a Délurali hegyvidék kétségkívül igen érdekes geológiai és talajbeli szer
kezetébe nyerhettem bepillantást, mindezeket azonban minden tekintetben 
messze felülmúlja a Kaukázus. Hogy csak azt említsem, miszerint a Kau
kázusban fellelhetjük pl. klimatikus szempontból is már mindazokat a for
mákat és azok kombinációit, amelyek egész Oroszországra s így annak leg
különbözőbb részeire jellegzetesek. így az örökös hóhatárokon belül a 
Kaukázusban a tundra zónát találjuk fel, az erdős kiima zónáját a magas 
hegység erdős területei adják 6000 lábon felül, a mezőségi klimazónát 
pedig valamelyest zordabb telekkel a 6000 lábnyi magasságig a sima, la
posabb hegységi területek adják; végül félsivatagi kiimát jeleznek északi 
és délkeleti részei Transkaukáziának, melyek közül pl. Mugan styep a 
bakui kormányzóságban, még melegebb terület az asztracháni kormány
zóság kalmük és kirgiz styepjeinél is.

Petrovszkból elindulva előbb tengerparti homokos és sós alluviumon 
— majd a Terek-folyó völgyében haladunk. A hegység meredek csipkés 
gerincével dél felől marad, a völgyekből pedig folyók és rohanó, bővizű 
patakok sietnek a síkság felé. Az első nagyobb folyó, melyen áthaladunk, 
az Ozcny, Temir Chansura felől egy szurdokból tör elő. A síkságra érve, 
partjain nagy buckákat hajtott fel a szél. Csir Jurtnál a Szulak bővizű 
folyón haladunk át. Óriási tömegű kavicsot szállit a sebes folyású Szulák, 
melyet elhagyva Jarakszu, Akszaj, Agtas bővizű patakok által öntözött, 
bokros, cserjés síkságra érünk. Eleagnus, éger, szil, fűz erdőcskék válta
koznak itt szőlős és zöldséges kertekkel. A hegység is itt már erdővel ko- 
szoruzott ellentétben a Petrovszk környéki hegyek kopárságával. A tölgy
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erdők nagy területeket borítanak a síkságon, mely helyenkint mocsaras. 
A mi kárpátalji bővizű síkságunk mását leljük itt fel. Gudermasznál az 
előhegységnek eddig követett paleogén képződményeit lösz borítja. Gu- 
dermasz és Groznöj között ismét nagy és bővizű hegyi patakoktól öntözött 
alluviális síkságon haladunk, mely patakok löszfalak között hagyják el 
az előhegységet. Groznöjtöl Narzánig a Szunzsa folyó szűkebb völgyét 
szeljük át, mely völgyet paleogén és miocén képződményekből álló elő
hegység övez. A völgy peremét moréna-kavics alkotja óriási hömpölyök- 
kel. Beszlánnál a Terek-folyó széles alluviális völgyébe érünk s ezen ha
ladunk Vladikavkázig.

Vladikavkázból a grúz katonai úton haladva Tiflisz felé a Kaukázus 
centrális részébe nyerhettem futólag bepillantást. A Terek-folyó szurdo
kában haladva Robiig az előhegységben paleogén, majd felsőkréta lerako
dásokat találunk utunkban, melyet azután felső jura, majd liasz képződ
mények követnek a hegység további részeiben. Egy nagyon keskeny kris
tályos palaöv után eruptív kőzetek következnek diorit, diabáz és porfirit 
s a Kazbek igen fiatal andezit tömege, mely erupciók a Kaukázus főhegy
láncának paleozoikus képződményeit törik át. Kresztovaja Goránál 2437 
m magasban elhagyva az eruptiv és paleozoos kőzetek területét, meredek 
ereszkedőn ismét liász és paleogén lerakodásokon haladunk Dusetig, hol 
egy kis krétafolt található. Innen Mzhetig miocénkorú, majd Tifliszig 
ismét paleogén-lerakodásokkal találkozunk, melyek a Kura-folyó völgyében 
tovább egész Kumisziig érnek DK felé. Tiflisztöl Ny és DNy felé a pa
leogén lerakodásokat nagy kiterjedésű fiatalabb eruptiv kőzetek törik át 
(andezit, bazalt). A Kúra völgyét Transzkaukáziában egész az Alszár- 
völgyéig miocén lerakodásokból felépített alacsonyabb hegység övezi, délre 
a Gocsa-tó felé pedig régibb és fiatalabb eruptiv kőzetekből álló hegy
vidék. A Kúra-folyó középső, de még inkább alsó szakasza mentén óriási 
kiterjedésű sós puszták vannak. Adzsikabulszkajánál az Araksz-al egye
sült Kúra völgyét észak felől ismét paleogénkoru lerakodásokból álló hegy
ség határolja, melyre Baku környékén miocén és pliocén képződményeket 
látunk telepedni.

Bakutól-Kizil Burunig a hegység csaknem a Kaspi tenger partjáig 
ereszkedik le. Ez a Semacha-Kuba közötti paleogénkoru képződményekből 
álló hegyvidék, mely a Kaukázus hegylánc keleti végződését jelzi. Apró 
kréta szigetfoltok mutatkoznak nyugat felé, melyek a főlánchegység pa
leozoikus és liaszkorú képződményeihez adják meg a kapcsolatot. Chacs- 
masznál a hegység a tengerparttól beljebb húzódik egy patakoktól bőven 
öntözött síkságnak adva helyet egész Derventig. I tt a hegység ismét egész 
a tengerpartig nyúlik és Temir Chan Suráig paleogén, kréta és jura réte
gekből áll.
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Talajismereti szempontból a Kaukázus a jelzett klimatikus övéknek 
megfelelően a növényzettel összefüggően szintén zónákra osztható. •

Az orosz síkságból a Kalmük és Kara Nogaj steppe félsivatagi terü
letéről a Kaukázus északi előhegyrészeihez való átmenetben bővebb csapa
dékos vidéket jelez Stauropol kormányzóság, mely uralkodólag mezőségi 
jellegétől Kubán és Terek tartományok felé átmenetet ad a hegység erdős 
területeihez. így a Kaukázus északi részén Rosztov, Tichorjeckaja, Jeka- 
terinoár, Majkop, Nevimomoszkaja, Mineralynaja Vádi, Vladikavkáz és 
Groznöj vidékén sötét gesztenyebarna színű mezőségi talajok az uralkodók
4—6% humuszszal. Az anyakőzet a talajok szelvényében lösz, löszszerü 
homokos agyag, agyag s közelebb a hegységhez kavics.

A Kaukázus főgerince felé a grúz katonai út mentén a hágók kör
nyékén igen sekély vázas, világosbarnás és szürkés kilúgozott erdei tala
jokat találunk, helyenkint rendzinák is akadnak. Feljebb a kilugzás mind- 
erősebb, végül az alpesi régiókban erősen vázas havasi legelői talajokat 
találunk, melyek átmennek tundrás fellápos területekbe.

A Kaspi parti részeken nedves erdős területek szürke talajai válta
koznak (podzolos) kilugzott talajokkal, mocsaras, féllápos területek fehér
földes talajai, sós félsivatagi talajokkal. Ez utóbbiak óriási méreteket ölte
nek Transkaukáziában a Karabachi és Mugáni sztyep-en az Araksza és 
Kúra folyók közén, a bakui kormányzóságnak Dshevat és Lenkoran ke
rületeiben. Tiflisz környékén barna rétegesen oszlopos talajok az uralko
dók, továbbá szürkés átmeneti talajok a félsivatagi típusokhoz. Végül a 
tengerpart felé eső csapadékban dús hegyvidéken vörös talajok találhatók.

Tifliszben a R a d d e  által alapított igen szép botanikai kertet néztem 
meg, továbbá a kaukázusi mezőgazdasági múzeumot, végül a selyemter
melési kisérleti állomást és múzeumot, hol K a l y i n i n  professzor ve
gyészszel tárgyaltam, ki Batum vidékén továbbá Novorosszijszk nemkü
lönben a Kaspi tengerparti pusztákon végzett a közelmuntban talajvizsgá
latokat. Bakuban az Apscheron félszigeten levő Balachauy-Sabuntschi 
petróleum területet néztem meg, hol 150—610 m mély fúrásokból nyerik 
a petróleumot. Mintegy 3000 fúrótorony mered itt az égnek a 16 km2-nyi kis 
félszigeten. Helyenkint igy Balachauy bán egész fúrótorony-erdő van, az 
aránylag igen kicsiny területen. A petroleumkutatás most különben a Kau
kázus egész északi peremére kezd kiterjedni a Fekete-tenger melléki 
Novoroszijszkig, számos helyen szép reményekre jogosítván. Stavropolban 
pl. részben víznyerésre eddig 11 kutató fúrást telepítettek, három pedig 
munkában van. Ezek közül 8 gázt szolgáltat, 2 eredménytelen (nem ad gázt, 
s 1 elromlott fúrás van). Az első fúrást itt A. O. Gruby sörgyáros artézi viz 
nyerése céljából telepítette gyára udvarán. 1909-ben 614 láb mélységben 
gázt ütöttek meg a fúrással. Még két fúrást mélyesztett le nevezett gyá
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ros, ebből egyik 400 lábnyira elromlott, a másik az első fúráshoz hasonlóan 
ugyanazon mélységben gázt adott. A kikerült anyagban 40—45 lábnál egy 
kövületes réteg találtatott, melyet S. J. C s a r ]nto c k ij  határozott meg. A ta
lált fauna a középső szarmata rétegcsoportozatra jellegzetes Cryptomactra 
pes anseris, M a t e r ; Nassa Akburunensis, A ndrus.; Nassa scalaris, 
A k d r u s .; Tapes vitaliana, D’Orb.; Macira sp. kövületeket tartalmazta.

Ezek után a város furatott le 612 lábnyira. Ebben 161 láb mélysé
gig a közép szarmata kriptomaktro-i szint furatott át, ezen túl végig alsó 
szarmata rétegcsoport. A nyert gáz összetétele a moszkvai technikai labo
ratórium elemzése szerint a következő:

A gáz mennyisége a G-ruby sörfőzdéje udvarán levő egy-egy fúrás
ból 151 és 302 köbméter óránként, a városiból pedig 900 m3. A gázt ne
vezett gyáros sörfőzője üzemére használja, továbbá gyára világítására. 
A város is világítását óhajtja belőle berendezni. Ezután néhai Anaefuzos 
utóda, a R e i c h  sörfőző cég fúratott 1911. júliusában. Másfél hónap le
forgása alatt 534 láb mélységig jutottak, melyből 203 láb vastagságú 
rétegcsoport a közép szarmata kriptomaktro-i szintre esett, a további az 
alsó szarmatára. A gáztartó réteg alsó szarmatakorú homok, mely típusos 
hasonló korú fekete színű palás agyag alatt foglal helyet. Ez a homok az 
u. n. spaniodonta homok, mely rétegcsoport a csokraszkai rétegekkel együtt 
Sztavropol környékén számos kibúvásban mutatkozik.

Az említett fúrások a városnak alsó részére esnek. Kb. 20—25 
szazsen-el magasabban , a városnak felső részén Szalisz gyárában fúrtak 
meg még gáztartalmú rétegeket 1912. március havában. E fúrás mély
sége 705 láb. Ugyancsak gázt szolgáltató fúrás van még a város alsó 
részében a Demin szeszgyárában, hol 427 láb mélységben ütötték meg 
a gázt. A Mesznyánkin paszázson 589 láb mélységben érték el a gázt 
ugyancsak a város alsóbb részében. Most három újabb fúrás vette kez
detét, még pedig az állami szeszgyár udvarán, Mesznyánkin testvérek 
téglagyárában és a Nikolajevszkij 2)r°szpekt mellett Z a r i f j á y  udvarán.

Mivel a gáznak az említett rétegcsoportokban való feltalálása a 
petróleum közelségére enged következtetni, egy társaság alakult újabban 
a Sztavropol környéki nafta kutatására, remélve, hogy vagy a 120—150
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szazsen mélységű spaniodonta vagy a csokraszkai homok rétegcsoport
ban kb. 300 szazsennál a Majkopi nafta rétegcsoportban megüthetik azt.

Mindenesetre érdekes, hogy a megfúrt gáz azonnali felhasználást 
nyert gyári üzemekben, pedig Stavropol 7 0 0 0  l a k o s ú  v á r o s  n e m  
i s  E u r ó p a  k ö z e p é b e n ,  h a n e m  Á z s i á b a n  van!

Elhagyva a Kaukázus vidékét, hazatérőben bepillantást nyerhet
tem még az Azovi tenger melléki síkságra, a Don torkolat mentén, a 
Doni platóra, a Dnyepr alsó szakasza vidékére J ekaterinoslav és Voltává 
kormányzóságokban, a Délorosz hátságra a Búg mentén Podoliában; 
végül a galíciai síkság Tarnopol— Strij közé eső részére.

Lássuk röviden ennek az útvonalnak geológiai és talajbeli kialaku
lását. A Stavropol környéki harmadkori képződményekből felépült észak- 
kaukázusi előhegységet elhagyva, a Kubna folyó völgye mentén diluviális 
kavicsos és lösz lerakódásokból álló alföldre érkeztünk. Ez a Doni kozák 
birodalom. Rostovnál elérjük a Don torkolati széles árterületet, melynek 
északi partján hirtelen ereszkedő magaslatokkal látjuk végződni a Donec 
plátót. E partfalakon miocénkorú képződmények vannak feltárva. Erre 
épült Déloroszország legmodernebb kereskedelmi városa Rostov is. Az 
Azovi tenger partján Taganrogig, sőt azon túl még tovább nyugatra, 
továbbá az észak felé elterülő plató fiatal harmadkori takarójába mélyen 
bevágódó folyók partjain ugyancsak miocén korú rétegek vannak fel
tárva. A Krinka és Miusz folyók egyesülésénél felső kréta képződmények, 
majd az említett két folyó további felső szakasza mentén alsó és felső 
karbonkorú lerakódások vesznek részt a Doni plató felépítésében. A 
Dnyepr folyó medencéjébe érve, a vízválasztón még egy pár folton ki
bukik ugyan az alsó karbon, de a medence java részét paleogén és neogén 
homokos lerakódások töltik meg. Jekaterinoszlavnál elérjük a Dnyepr 
árterületét, melynek partjain összefüggően jön a felszínre a régibb har
madkori takaró alól a gránit. Hasonló felépítésű a Búg medence, mely 
nyugat felé a Dny észt er és Búg vízválasztóján Vodolia miocénkorú hát
sági területébe megy át, mely azután Galicia felé nyer további folytatást.

Ez a geologiailag kevés változatosságot mutató Déloroszországi sík
ság talajismeretileg csaknem egyöntetű. Uralkodó zonális talajtípus a 
Kaukázus északi előhegyeitől egész a Don platóig a déli száraz steppék 
világos és sötétebb gesztenyebarna szinű talaj, mely vályog és homokos 
vályog, helyenkint székes foltokkal. Ez a tipus a mi Alföldünknek is 
jellegzetes talaja. Alárendelten szerepel a csernoszjom zonális típus
nak csokoládészínű subtipusa (4—6 százalék humuszszal). A Doni 
plató, Dnyepr és Búg medence, a Rodoliai hát talaja ép úgy, mint 
a Tarnopol-Strij közötti Szeret és Dnyeszter köze uralkodólag mezőségi 
közönséges csernoszjom, mely agyagos vályogtól egész vályogos homokig
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nyújt átmeneteket az egyik féleségből a másikba, aszerint, amint háta
kat borít vagy folyó partokat. A folyók öntésterületeinek partjain a 
mederből kifúvott parti dünék igen gyakoriak s ezek adják az öntés 
talajok azonális (nem teljes, ki nem alakult) típusaiból a mezőségi zonális 
típushoz való átmeneteket. Ugyancsak nem ritka itt — bár csak sziget- 
szerűleg fordul elő — a sötétszürke degradált csernoszjom.

Jóleső érzéssel gondolok vissza a fentiekben röviden ismertetett 
megtett útra. Az azon gyűjtött értékes talajgyűjtemény tudományos fel
dolgozása most van folyamatban, melyet első oroszországi utazásom ta
pasztalataival, továbbá azóta Románia, Ausztria és Bajorországban tett 
talajismereti kirándulásaim tudományos eredményeivel kibővítve, a kö
zelben rendezek sajtó alá.

Mindezek után hálás köszönetét kell mondanom a magyar királyi 
földmivelésügyi minisztériumnak kiküldetésemért, se m se i S e m se y  Andok 
tiszteletbeli igazgató mecénásunknak szíves anyagi támogatásáért, lóczi 
L óczy L ajos igazgató úrnak jóakaratú becses tanácsaiért.

Végül nem kisebb hála illeti meg a budapesti császári orosz főkon
zulátust, melynek jóindulatú támogatása vámmentességet biztosított pod- 
gyászomnak az orosz határon; továbbá az orenburgi kormányzóság, nem
különben az ott székelő Turgaj Uralski telepítési hivatal igazgatójának, 
L eo po ld  N ik o l a je v ic s  Z a b e e y  úrnak, A. V ino kuro v  hydrotechnikus és 
Z ubek  mérnök uraknak, a kolonizációs hivatal tagjainak, mindenekfölött 
pedig nagyrabecsült barátom K o n st a n t in  D im it r ie v ic s  G l in k a  nyug. 
akadémiai tanár, a pétervári Dokucsajev talajismereti társaság elnökének 
és az ázsiai telepítéssel kapcsolatos talajismereti munkálatok organizáto- 
rának, ki Péterváron, Moszkvában s a woronyezsi kormányzóságban fá
radságot nem ismerve, minden lehetőt megtett, hogy talajismereti kirán
dulásommal meg legyek elégedve. Az ázsiai félsivatagi területre teendő 
kirándulásomra jó tanácsokkal látott el s szives jóindulattal ajánlott a 
Turgaj, Uralszk-i ázsiai kolonizációs hivatal igazgatóságának.

Nevezett uraknak és még sokaknak volt szerencsém élvezni utazá
som közben szives vendégszeretetét. Szinte példátlan az a szives vendég- 
szeretet, mellyel itt a hatalmas és minden tudományos törekvés iránt 
annyira barátságos Orosz Birodalomban részesítik az utazót. A világ min
den részéből — mondhatni hazánkból is nagyon sokan — az itt megfor
dult tudományos utazóknak egész sora élvezte már és ismerte el hálával 
ezt a figyelmes jóakaratot.

Magam is szivesen csatlakozom ezekhez s kellemes kötelességem
nek tartom úgy a hivatalos közegeknek, mint magánosoknak mély tisz
telettel fejezni ki hálámat.


