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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.
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5. Gázkipárolgások.
II. Gázok szilárd anyagok- és oldatokban :

1. Az oceánok gáza.
2. Tavak, folyók és állóvizek gázai
3. Források gázai :

a) vulkánikusak,
b) felületi karakterűek,
c) tektonokaiak,

a )  jelenlegiek, gyorsan száradó gázokkal 
ß )  periodikusak,

) )  állandók.

B ) Klasszifikáció kémiai alkat szempontjából.
I. Földfelületi gázok.

II. Vulkánikus gázok.
III. Gázok, melyek a földkérgen törnek keresztül.

1. Az atmoszféra gázai.
2. Gázok, tektonikus gázömlések és források:

a) nitrogén,
b) szénsavas..
c) metán,
d )  hidrogén.
e )  vízi eredetű. Timkó Imre.

IRODALOM. 

A MAGYAR FÖLDTANI IRODALOM JEGYZÉKE AZ 1913. ÉVBEN.

(REPERTORIUM DER AUF UNGARN BEZÜGLICHEN GEOLOGISCHEN LITERATUR
IM JAHRE 191-3.)

Ebben a jegyzékben mindazok a geológiai, paleontológiai, petrografiai, 
geomorfológiai, talajismereti, mineralógiai, ásványkémiai és bányageologiai 
munkák felsorolvák, melyek a Magyar Korona Országaira vonatkoznak, illetőleg 
amiket egyrészt magyar szerzők hazai és külföldi folyóiratokban, másrészt kül
földi szerzők hazai folyóiratokban írtak.

In diesen Repertorium wurden alle jene geologischen, paläontologischen, 
petrographischen, geomorphologischen, agrogeologischen, mineralogischen und 
montangeologischen Arbeiten aufgenommen, die auf die Länder der Ungarischen 
Krone Bezug haben, bezw. die aus der Feder ungarischer Autoren in ungarischen 
und ausländischen Zeitschriften erschienen sind, oder von auswärtigen Autoren in 
■ungarischen Zeitschriften veröffentlicht wurden.
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