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Gen. Tragoreas. Tmgoreas oryxoides Sem,., melyből a VIII. tábla 12. ábrá
jában egy felső állkapcsot láthatunk.

Tragelaphinae.
Gén. Protmgefcdus. Protragefalus Skouzesi, D am.
Cervkoprinae.
Gén. Procobus. Procobus Melania nov. gen. nov. sp., melyből a VIII. számú 

tábla 18. ábrája egy koponyarészt mutat 1/9 nagyságban. P. Brauneri, nov. 
gén. nov. sp. a IX. tá b la i—2. sz. ábrái, hol e faj koponyarészletét állkapocscsal 
és fogakkal láthatjuk. Végül szerző egynémely következtetést igyekszik levonni 
a leírt fajok palaeozoogeografiai jellemzésére vonatkozólag, egyúttal a gazdag s 
fölötte érdekes tarakliai faunát, a Szamos, Maragha és Pikermi sokban hasonló 
s már eddigelé jól ismert s leírt paleontologiai anyagával hasonlítja össze.

T imko Im re .

5. Laskarjev V.: Két löszperiodus a podoliai és vol- 
chiniai kormányzóságok területén. (2. ábrával.) Kamenec- 
Podolszk. 1912. f^Ba npyca Jiecca btb I l 0 ,a,0 .'iecK0 H u Bo.ihhckoü ryöep- 
híhxt». KaMeHeu.i.-IIo^ojiecK'L 1912.)

A lösz és különböző féleségei nagy területeket borítanak Oroszországban. 
Tanulmányozásával számos geológus és agronoinus foglalkozott, úgy hogy ma már 
egész literaturája van a lösznek a fölötte gazdag orosz geológiai és talajismereti 
irodalomban, s amely még folytonosan bővül az újabb ez irányú vizsgálatok és 
kutatások nyomán. A kiválóbb lösztanulmányok közül való K ristafovics N. J 
munkája, ki Lublin és környékének hidrogeológiai leírásában bőven foglalkozik 
a löszképződéssel s tanulmánya eredményéül megállapít a megvizsgált területen 
egy alsó t a v i - f o l y ó v í z i  és egy szubaerikus löszfaciest. Tutkovszki P.-nak 
ugyancsak idevágó értékes közleménye van a K ristafovics szerkesztésében meg
jelenő «Annuaire Géologique et Mireralogkjue de la Russie» 1897—1898. évfolya
mában. melyben a mocsár- illetve tavi és szubaerikus löszről kiváló tanulmáryt 
írt. A. J. N abokich lösztanulmányai főleg a löszrétegkomplexusokban eltemetett 
humuszos horizontokra terjedtek ki, melyeket ő f o s s z i l i s  t a l a j n a k  ne
vezett el. A német irodalomban is élénk vita tárgya a löszperiodusok számának 
kérdése, melyben Schumacher E., K eilhack K ., főleg W üst E.; másrészről 
pedig Sieg ert , N a u m a n n , P iiíar d , Gertii és sokan mások vesznek részt.

Szerző a podoliai vasút mentén (Kamenecz—Podolszktól Proszkurov és 
Sztarokonstantinovon át Sepetovig) geológiai vizsgálatokat végezve, a löszkép
ződésnek két periódusát állapította meg. A tanulmányozott terület Volcliiniának 
délnyugati részére, Podoliának pedig északkeleti felére esik. Ezt a folyóvölgyek
kel tagolt hullámos, dombos vidéket szeli a podoliai vasútvonal, mennek a víz
választókon áthaladó bevágásai pompás szelvényeket tárnak fel. E szelvények 
rendszerint csak diluviális rétegeket foglalnak magukban, néha azonban a bevá
gások fenekén harmadkori képződmények is voltak találhatók, így főleg szar- 
matakorúak. (A szelvények vastagsága maximum 6 szazsen; 1 szazsen =  2*134 ni.)

\  szelvények diluviális rétegcsoportjában u szerző két löszrerekódást figyelt
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meg, melyeket egymástól egy régibb, eltemetett humuszos horizont, az ú. n. foszilis 
talajréteg különített el.

A megfigyelt és leírt szelvények a következők: Proszkurovtól 15 versztayire 
EXy-ra a 130—131 versztes vasúti szakasz között:

1. Degradált mez'"ségi talaj (csernoszjom), cirka 1 arsin.
2. Barnás homokos agyag, 2—3 ver sok.
3. Világossárga lösz sűrű krotorinákkal (rágcsálók házai) és nagy mész- 

tartalommal, 2 arsin.
4. Vékonyréteges szürkéssárga löszszerű homokos agyag, meszes és vasas 

kiválásokkal, apróbb homokrétegecskékkel és különböző alakú apró mészkőn- 
krédókkal, 2—3 versok.

5. Sötétbarna homokos, humuszos agyag apró mészkonkréciókkal. (A réteg 
felső és alsó határa gyengén hullámos.) Humusztartalom 1*064 % 1 arsin.

0. Sárga (gyengén narancsszínű) többé-kevésbbé típusos lösz humuszos 
nyomokkal, krotovinákkal és nagyobb üregekkel, bőséges mésztartalommal,l% ars.

A szelvényben felsorolt rétegek a felület formájával párhuzamosan helyez
kednek el, jelezve, hogy a jelenlegi hullámos felszín az első lösz képződésének 
idejében alakult ki.

Tanulságos képet nyújt továbbá az előző szelvénytől északra a 120 versztes 
vasúti szakaszmenti bevágás.

1. Csernoszjom, 1 \\> arsin.
2. Világossárga lösz krotovinákkal a felső horizontokban, bő mésztartalom- 

mal a mélyebb szintek felé, 1 szazsen.
8. Réteges barna löszszerű homokos agyag, meszesagyagos rétegtcskékkd,

1 arsin.
-1. Sárga lösz bőséges mésztartal nimal, 1% arsin.
5. Sötétbarna humuszos homokosagyag sok mészkonkrecióval, % arsin.
6. Szürke, gyengén zöldessárga löszszerű homokos agyag meszes-vasas 

kiválásokkal, apró csövecskékkel, krotovinákkal, nagy mésztartalommal, 2 ars'i).
Proszkurov város és környékén számos helyen láthatók hasonló szelvények. 

Sztarakonsztantmovkától E-ra ugyancsak a löszterületnek bejárása közben ész
lelte szerző, hogy az itt feltárt szelvényekben a típusos lösz ritkább s helyette 
szürke, zöldessárgas löszszerű lágy homokos agyagot talált meszes és vasas kiválá
sokkal. A típusos lösznek ilyetén elváltozását egy későbbi hidratometamorfikus 
folyamattal magyarázza. Ez a processzus (oxidáció, elsavanyodás, újra átalakulás, 
ki- és átmosás stb.) csaknem az összes vas- és mész kivonását eredményezi, mely 
vas és mész kezdetben a talajban többé-kevésbbé egyenletesen eloszlik, majd a 
további folyamat konkréció képződéséhez vezet, továbbá a lösz likacsainak ki
töltéséhez.

Végül egy harmadik szelvényt közöl Sepetovka és Pasuki állomások kö
zötti területről.

1. Csernoszjom, 1 arsin. (1 arsim =  1*04 m., 1 versok =  0*045 m.)
2. Barnás homokos agyag igen sok krotovinával, % arsin.
3. Szürkéssárgás, kissé zöldes löszszerű homokos agyag. E rétegben vasas 

és meszes csövecskék találhatók, az alsóbb szintekben pedig mészkonkréciók.
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a felső szintekben még krotovinák találhatók az előző réteg anyagával kitöltve; 
4 y2 arsin.

4. Humuszos sötétbarna agyag, eléggé szívós, kevés vasas kiválással, mész- 
konkréciókkal. Humusztartalma 0*978 %; 1 y2 arsin.

Világossárga (kissé narancsszínű) lösz sok mésszel, helyenként márga- 
szerű, másutt homokos. E rétegben is számos krotovina helyezkedik el; 1 y> arsin.

A közölt adatok arra engednek következtetni, hogy észak Podoliának és 
déli Volchiniának lösztakarója nem egyszerre képződött, hanem két korszakban, 
melyeket egymástól egy huzamosabb megszakítást jelző eltemetett humuszos 
horizont választ el.

A lösz keletkezésére vonatkozólag közismert a kutatók legtöbbjének egyet
értő véleménye, mely szerint a jégkorszakra következett s jellegzetesen száraz 
kiimájával kitűnt időszakban halmozódott az fel. T utiíovszki említett munkájában 
a löszlerakódások idejének kezdetét pl. a jégkorszak utánra helyezi (glecserek 
visszavonulásának ideje); K risztafovics az interglaciális korszak végére véli 
helvezendőnek (a következő glecser előnyomulásának ideje): B ogolyubov szi
gorúan a fizikai-geografiai feltételeknek megfelelően úgy véli, hogy a lösz az inter
glaciális időszak közepén képződhetett (steppe facies). Ez a véleménye E. W üst- 

nek is. Szerző e felfogások nyomán megállapítja, hogy a podoliai és volchiniai 
alsó- és felsőlösz képződési időszaka a neki megfelelő glaciális periódus utáni 
időre esik. Európai Oroszorságnak interglaciális és két eljegesedési időszakát 
részletesebben tanulmányozták. Tudjuk ezekből, hogy a második eljegesedés 
nyomai követhetők messze délre és keletre, azaz ismeretesek már Kaluga, Moszkva, 
Vladimir és részben Orlov kormányzóságokban. A felső jégkorszak moréna-lera- 
kódásai mindezideig csak oly mértékben vannak tanulmányozva, hogy megálla
pítható volt a második eljegesedésnek az elsővel szemben való sokkal nagyobb 
dimenziója.

A podolia-volchiniai lösz az oroszországi kettős eljegesedési időszakba úgy 
illeszthető be, hogy az interglaciális epochának az alsólösz, a posztglaciálisnak 
pedig a felső lösztakaró felel meg.

E megfigyelések megerősítésére szolgálhat a lichvinai profil (Kaluga korm.) 
hol X. N. B ogolyubov két moréna-lerakódás között löszt figyelt meg (alsó, inter
glaciális lösz). A vladimiri kormányzóságban J. L. S cseglov megfigyelései nyomán 
ismeretes, hogy ott két, a moréna között helyet foglaló löszlerakódáson kívül a 
takarót képező második morénán is lösz van (felső, posztglaciális lösz).

A két löszkorszaknak valószínűleg más-más geográfiai elterjedése van. 
Az eddigi vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy ahol az északi területen 
felső, posztglaciális löszt látunk lerakódva, abból az időből délen az alsó post- 
glaciális löszt kapjuk.

Faunisztikai különbségek a két lösz között még nincsenek kiderítve.
Szerző végül Oroszország eljegesedésének időszakait Németország glaciális 

periódusaival összehasonlítva, a következő táblázatot adja:

Földtani Közlöny. XLIV. köt. 1914.
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Posztglaciális epocha 
3-ik glaciális »

2-ik interglaciális epocha 
2-ik glaciális «

1-ső interglaciális « 
1-ső glaciális «

A glaciális időig 
terjedő «

l 'olvti in ia- l ’odolío 

Felső lösz korszak 
Humusos horizont 
Alsó lösz korszak 
Glaciális és a glaciális idő

szakig keletkezett folyó
vízi és tavi, nemkülön
ben kontinentális képződ- 
ménvek

Germania  

Felső lösz

Középső lösz

Alsó lösz

LöszréUgek közötti humuszos horizontok, mint fosszilis talajok találtattak 
még Délororszországban számos helyen. A luMini kormányzóságból ép úgy is
meretesek, mint Kiev, Poltava, Chaickov stb. kormányzóságokból.

G. N. V i s z o c k i j  pl. Szamára kormányzóságból közöl hasonló szelvényeket, 
hol is a humuszos horizont aljában (fekü) Spalax typhlusra valló kövérebb kroto- 
vinákat, annak fedőjében levő felső löszszintben pedig a Spermofilus jóval kisebb 
krotovii áit találta. Hat év előtt Oroszország nyugati részében (Besszarábia, Vol- 
chinia); az elmúlt évfolyamán pedig a déli és keleti országrészekben (Poltava, 
Woronyezs, Szamára stb.) tett talajismereti kirándulásaimon az oroszországi 
löszökön nekem is volt alkalmam számos érdekes, a fentiekhez hasonló megfigye
lést tehetni.

Talajismereti felvételeink alkalmával hazai löszterületeinken mi is meg
figyeltünk közbetelepült, eltemetett humuszos horizontokat, tanulmány tárgyává 
tettük a hidrometamorfikus folyamatoktól; nemkülönben a különböző növény- 
takarók alatt elváltozott löszeinket, sőt amint tudom, Treitz P éter igen tisztelt 
barátom évekke l  ezelőtt társulatunk egvik ülésén a dunamenti lószfalak sajátos 
szerkezetéről elradást is tartott. Timkó I mre.

6 . Yernadszkij, V. X .: A földkéreg különböző gázai
ról. (Bull. de l’Acad. Imp. des Se. de St. Petersb. lí>12. pag. 141— 102.)

E munkában szerző a gázok klasszifikációját adja. Két szempont szerint 
osztályozza a gázokat: Morfológiai és kémiai alkatuk szerint.

A) Morfológiai szempontból megkülönböztet:
I. Szabad gázokat :

1. Atmoszféra.
2. Gázösszehalmozódásokat.
3. Gázocclusio illetve sűrített gázokat.
4. Gázömléseket és gázörvényléseket :

a) vulkánikus,
b) tektonikus,

o.) jelenlegiek — diatrunák, 
ß )  periodikusak — iszapvulkánok,
)) állandóak,

c) felületiek.


