
132 Földrajzi érdekességü események és mozgalmak.

egyesületi igazgató úrnak vannak nagy érdemei. Az állomás fekvése: 46° 2 1 'északi 
szélesség, 22° 45' keleti hosszúság Grw. és a magassága 1394 m.A szükséges mű
szereket a Metorológiai Intézet engedte át.

Ázsia.
Dán utazó Arábiában. A Geografisk Tidskrift 1912. évi 6. füzete ismer

teti Barclay Raunkiaer dán utazó kelet-arábiai expedícióját. Raunkiaer a dán föld
rajzi társaság megbízásából 1911. novemberében kelt útra s Aleppón, Bagdad-on 
keresztül 1912. január 21.-én érkezett meg Bassorába, ahol a váli, Hasszán Riza 
pasa, szives fogadtatásban részesítette. 27.-én folytatta útját Koveitbe. Itt egy gaz
dag arabnak a palotájában szállott meg. Az iránta való bizalmatlanság hamar szét- 
foszlott, amikor főleg az angol politikai ügyvivő közbenjárása folytán nyilvánvalóvá 
vált, hogy útjának nincsenek politikai célzatai. Koveitben huszonhat napig tartóz
kodott; ennek az időnek egy részét lázbetegen töltötte. Február 24.-én egy száz 
tevéből álló kereskedő karavánhoz csatlakozva indult útnak Hofuf felé, de később 
három emberével, hat tevével elvált a karavántól s Safah-on és Zilfin keresztül 19 
nap alatt Bereidak-ba érkezett. Útja agyagos steppe-vidéken, kopár homokkő-fenn
síkon és futó-homok sivatagon vitte keresztül. Bereidakban leleplezett egy az élete 
ellen irányuló cselszövényt, amelyben maga az emir, Fahad ibn Ma’amr is ludas 
volt. Kénytelen volt odább állni. Zilfi-n és Medzsná-n át másodmagával Riadh-ba 
utazott. Ghat-tól fogva a Tuweik-nek nevezett alacsony homokkő-platón vándorolt 
keresztül. Innen nagy gyöngyhalász karavánnal folytatta veszedelmes útját Hofufba, 
ahová április 8.-án érkezett meg. A török hivatalnokok szívélyesen fogadták az 
utazót, aki azonban nem időzhetett soká; egészségi állapota miatt igyekeznie kellett 
gyors menetekben a partvidék felé. Otven török katona kísérte el Adzser-be, a ten
gerpartra. Onnan egy arab vitorláson Bahrein-be hajózott, ahonnan Bombay-n és 
Trieszten át június 2.-án érte el Dánia fővárosát. Egész útjáról, Bassorától Adzser-ig 
térképfelvételt készített, amennyire ezt a lakosság ellenséges magatartása megengedte. 
Figyelmét kiterjesztette a természetrajzi, politikai, gazdasági és népmozgalmi viszo
nyokra. Fényképeket és rajzokat is hozott magával.

Raunkiaer eddigelé főleg mint növényföldrajzi író munkálkodott s egy ko
rábbi közép-tuniszi utazásáról volt ismeretes. H. Gy.

Déli sarkvidék.
Amundsen a déli sarkon. Ma, Amundsen könyvének megjelenése előtt, talán 

korai volna még a nagy norvég utazó délsarki utjának tudományos szempontból 
való beható tárgyalása. Addig is azonban, amíg erre — lapunk más helyén — 
alkalom nyílik, ismertetni kívánjuk néhány szóval a nevezetes expedíció lefolyását.

Amundsen hajója, a Fram, 1911. januárius 13.-án kötött ki a Great Ice 
Barrier legmélyebben benyúló öblében, a Cethal-öbölben. (Ez az a hely, ahol Borch- 
grevink 1900-ban elsőként lépett a Barrier jegére, amelyen délnek hatolva Ross re
kordját (78° 10') 40'-cel meghaladta). Az utazók a hajótól 2Va km-nyire, a déli 
szélesség 78° 40'-e s a nyugati hosszúság 164 foka alatt, 50 méter tengerszin 
feletti magasságban rendezték be téli szállásukat, amelyet Framheim-nek neveztek el. 
A Framheim a Discovery-expedició téli szállásától mintegy 700, a déli sarktól 1266 
km távolságra volt.

Amundsen négy társával, Hansen, Wisting, Hassel és Bjaalanddal 1911 októ-
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bér 20.-án indult nagy útjára. 4 szán, 52 kutya és 4 hónapra való eleség volt 
velük. Egyenesen délnek haladtak. Október 23.-án érték el a 80. szélességi fokot, 
31.-én a 81., november 5., 9., 13. és 16.-án a 82., 83., 84. és 85. fokot. Itt a 
Maud királynéról elnevezett magas hegység (a Shackleton fölfedezte Alexandra-lánc 
folytatása) állta utjokat. A jégárakkal borított hegyláncon nem csekély küzdelemmel 
keresztül vágva magukat, december 6.-án a 87° 40' szélességen 3275 méter magas
ságban elérték utjok legmagasabb pontját. Innen kezdve enyhén délnek lejtő fenn
síkon aránylag könnyen haladhattak. December 8.-án elérték Shackleton rekordját 
(88° 23'), 10.-én a 89. fokot s 14.-én a déli sarkot. Gondosabb csillagászati hely
meghatározásuk ekkor 89° 55'-et eredményezett, ezért másnap tovább mentek még 
s teljes bizonyosság kedvéért még 8 km küllőjü körben bejárták a környéket. A 
déli sarkon, 3200 méter tengerszín feletti magasságban sátrat ütöttek és kitűzték 
a norvég lobogót.

December 17.-én kezdték meg visszatérő utjokat. Naponta átlag 36 km-t 
hagytak hátra s 1912 januárius 25.-én 2 szánnal, 11 kutyával baj nélkül teljes 
számban megérkeztek téli szállásukra. Távollétük alatt Prestrud hadnagy harmad
magával partra szállott a King Edward VII. Land-en, ami eddig még semmiféle 
expedíciónak nem sikerült. 1912 január 30.-án a Fram az expedíció egész személy
zetével fölszedte horgonyait s március 7.-én befutott a tasrnaniai Hobart kikötőjébe, 
ahonnan a távíró egyszeriben szétvitte a hírt a szerencsés lefolyású expedícióról.

Kevéssel rá híre járt, hogy Amundsen ugyszólva megállás nélkül folytatni 
készül útját az északi sarkvidékre. Ezt az expedíciót, bár halasztást szenvedett, a 
norvég nemzet páratlan lelkesedése kétségtelenül már a legközelebbi jövőben lehe
tővé teszi. A norvég országgyűlés 1912 április 16.-án tudvalevőleg 136,365 norvég 
koronát ( =  kb. 182,000 K) szavazott meg Amundsen északsarki expedíciójára.

Amundsen 1912 augusztusában érkezett meg Kristianiába. Ott tartotta meg 
első előadását a norvég földrajzi társaságban. Kevéssel reá európai és amerikai 
körútra indult. Társaságunkban — az eddigi hirek szerint — október 21.-én tartja 
meg rendkívüli érdeklődéssel várt előadását. Halász Gyula.

Irodalom .
E. Radolph and S. Szirtes ín Strassbarg. Das Kolumbianische Erdbeben 

am 31. Januar 1906. III. Teli. Leipzig 1912. (Beitráge zűr Geophysik.)
A múlt alkalommal e helyütt ismertettem szerzőknek a kolumbiai földrengést 

tárgyaló munkájuk két első részét,1) amelyikben a makroszeizmikus anyagot dolgoz
ták fel. A most megjelent harmadik részben a földkerekségén a műszerekkel nyert 
feljegyzések eredményei vannak tudományosan feldolgozva, és mint egyik igen 
sikerült monográfia felette megérdemli, hogy eredményeivel foglalkozzunk.

A közeli állomások feljegyzéseiből kiszámították, hogy az epicentrum helye,, 
az északi szélesség 0° 50' alatt (4: 20') és a nyugati hosszúság 81° 32' alatt volt 
(4- 40) tehát óceáni területen. Az epicentrális idő 15 óra 35 perc és 51 mp., 
(dr 3 mp-)-

Összesen 73 obszervatórium anyagát használták fel és a legnagyobb távol- *)

*) F ö l d r a j z i  K ö z l e m é n y e k :  XI. kötet, 1—4 füzet. Pag. 48—50. Budapest, 1912..
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