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Dr. F elix J.-től (Lipcsében).*

(Ehhez az I. tábla.)

Ha a New-York Central and Hudson Biver Bailroad-dal elhagyjuk 
New-Yorkot, Spuyton Duyyil Creeknél elérjük a Hudson Biver keleti 
partját, a melynek közvetlen közelében vezet a Boehesterbe menő vasút 
egészen Albanyig. Spuyton Duyvilnél kezdődik a szép kilátás a szemközt 
felmagasló, a Hudson nyugati partját mintegy 20 angol mérföldnyi (32 
km) távolságban kisérő, úgynevezett Palisadokra. Ezek egy hosszant el
nyúló basalt hegyhátnak keleti, kopár és meredek oldalát képezik, nevüket 
a kőzet durván oszlopos elválásának köszönik. A hegyhát 0,8— 3,2 km 
széles ; a nyugati többnyire lankás lejtőket termékeny föld borítja, csak 
kevés helyen lehet itt is meredekségeket észlelni. Ezek a sziklák a Hudson 
mentén egész 150 m magasak, legnagyobb magasságukat, 259 m a tenger 
szintje felett, Haverstrawnál, a High Torn nevű csúcsban érik el. Lábuk
nál egy, az elmállás utján keletkezett törmeléksáncz kiséri azokat. A fekvő
jüket képező általuk áttört kőzet trias-korú vöröses homokkő.**

Bochesterben W ard úrnak egy nagy és a megtekintésre igen érdemes, 
természettudományi üzlettelepe van. a hol mindennemű, a mineralogia, 
petrographia, geológia, palæontologia és —  last not least —  a zoologia kö
rébe tartozó tárgynak a gyűjtésével, praeparálásával és eladásával foglal
koznak. A raktárállomány többnyire rendkívül gazdag s az általam már 
korábban leírt,*** a kansasi krétából való, szép Protosphyræna maradvá
nyokat is itt szereztem.

A geológusra nézve Bochester, az innen könnyen elérhető Niagara 
vízeséstől eltekintve, még különösen érdekes a Genesee Biver 3 vízesésé
nek szempontjából, melyeket a folyó a város kerületén belül képez. Kitűnő 
példát nyújtanak ezek arra, hogy az egymás fölött települő rétegek külön
böző szilárdsága mint képes egy eredetileg egységes vízesést több részre 
fölbontani. A felső rész, ha lágy, könnyen elpusztítható rétegeken át zuhan

* Bemutatva az 1894 deczember 5-én tartott szakűlésen.
**  Bővebbet : H all, Mather, E mmons and V anüxem : Geology of New-York 

T. I. p. 278. Albany 1843.
*** Beiträge zur Kenntniss der Gattung Protosphyræna Leidy. Zeitsclir. d. deutsch 

geol. Ges. 1890. p. 278. Tab. XII—XIV.
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le, természetesen gyorsabban fog hátrálni, mint a vízesésnek egy másik 
szilárd, ellentálló rétegeken keresztül lezuhanó része. Valószínűleg a Ge
nesee is eredetileg csak egyetlen egy vízesést alkotott. Az általa feltárt 
rétegek a medina-homokkő csoportjához, a clinton- és niagara-csoporthoz 
tartoznak, a melyek közül az utolsó a leglágyabb. Ezért ebben haladt a 
folyó leginkább visszafelé délnek és lágy paláiban a mintegy 30 m magas 
«Upper Fall»-t képezi. Ezt legjobban az új Platt Street hídról tekinthetjük 
át, a melyhez a Power szállótól a Moinstr. State Str. és Blatt Str.-en át 
érhetünk el. A clinton-csoport kerületén belül, az előbbitől északra a 8 m 
magas «Middle Fall» van, míg végre a 26 m magas «Lower Fall» a medina- 
homokkövön zuhan le, mely utóbbi egészen a vízesés magasságáig nyú
lik fel.*

Rochester után Ogdensburgot, azután Claytont látogattam meg s az 
utóbbi helyről az érdekes Lake of the Thousand Islands-on és a St. Lawrence 
Kivernek, ennek a méltóságteljes folyamnak sellőin keresztül Montrealba 
utaztam. Itt mindenütt, de különösen a Thousand Islands-okon átutazva, 
észrevenni, hogy az egykori gletcserek területén tartózkodunk. Sehol sem 
látni érdes sziklacsoportozatokat, sőt inkább ezek körvonalai mindenütt le 
vannak gömbölyítve, s felületeik gyakran lecsiszolva.

Montrealban a Canadian Pacific Railway nagyszerű transcontinen- 
tális útirányához érkeztünk el. Én ezt elsőbben is Ottawáig vettem igénybe. 
Ez a pitoresk fekvésű város ott terül el, a hol a Rideau River a tekintélyes 
Ottawa Riverrel egyesül ; a város nagyobbik része magasan a folyó felett fek
szik, s pompás kilátást nyújt ennek hosszú, széles völgyére. Általában véve ez 
egyúttal a határt is képezi a bal parton s tovább északra is nagy kiterjedés
ben elnyúló laurentián és a jobb partot képező cambro-silur-rétegek között. 
A geológusra a legfőbb vonzerővel Ottawában természetesen a Geological 
and Natural History Survey of Canada érdekes gyűjteményei bírnak. 
Magától értetődik, hogy az E oz oo n  canadense-1 a leggyönyörűbb sorozatok 
képviselik; azonban mellesleg említem, hogy még ezek sem győzhettek 
meg ezen képletek szerves eredetéről.

Ottawától kezdve az előbb említett vasút eleinte csaknem kizárólago
san laurentian- és huron-korú területen vezet át. Yad, többnyire erdőborí
totta vidék ez, melynek a gnájszdomboktól környezett nagyszámú, szép, 
tiszta vizű tó különös bájt kölcsönöz. Heron Baynál a Lake Superior észak
keleti partját érjük el, melyen a vasút azután mintegy 97 km (60 mérföld) 
hosszaságban vezet végig. Ezen az útvonalon mély sziklabevágások, alag
utak és viaductok váltakoznak egymással s gyakran gyönyörű kilátás 
nyílik a tóra, melynek északi partja a hegyoldalak meredeksége, a mély 
öblök s az eléjük települő kisebb és nagyobb, többnyire cambriumi réte

* Bővebben lásd: H all etc.: Geology of New-York. T. IV. p. 381.
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gekből álló sziklaszigetek által oly pittoresk jelleget nyer. A bevágásokban 
gyakran gránitokat, elvétve dioritot is vehetünk észre, míg a Nepigon és 
Black Baynál cambriumi rétegeken hatolunk át. A vasút Fort Williamnál 
elhagyván a tavat, ismét vad, erdős, hegyes, a laurentian és huronian 
rétegeitől alkotott vidéken vezet keresztül, mely végre —  54 órányi távol
ban Ottawától — a lapos pfrairiebe megy át. Ezzel karöltve jár a talaj ösz- 
szetételének megváltozása, a mennyiben a gnájsz eltűnik és a vasút 
palæozôi területen vezet. További két órai út után Winnepeg, jelentékeny 
kereskedelmi várost érjük el s e mellett még csak 213 m-nyire vagyunk a 
tenger szintje felett. Eleinte a vidék még sík marad, később itt-ott egyes 
dombcsoportok magaslanak kisebb-nagyobb távolságban a vasúttól, a 
melyek azután, noha eleinte észrevétlenül, a Bocky Mountains keleti lába 
felé folyton emelkednek. Portage La Prairie (243,8 m) és Brandon (350,5 m) 
nagy állomások között, körülbelül a fele úton, a vasút krétakorú területre 
jut és ezen marad, a míg a Rocky Mountainsbe lép : helyenkint, mint 
Reginától (571,5 m) nyugatra és Calgarytől (1033 m) keletre oly képződmé
nyeken vezet át, melyeket a laramie-csoporthoz számítanak. A mi a Regi
nától nyugatra elterülő laramie-területen való áthatolást illeti, még em
lítésre méltó, hogy a vasút a fentnevezett állomástól (561,5 m) Moosejaw 
állomásig (525, 5 m) először 46 méterrel ereszkedik alá, s azután lassan- 
kint emelkedve, egy depression kanyarog át, a melyben több nagy tó, 
az Old Wives Lakes, fekszik. Ezeknek lefolyásuk nincs s ezért sósak. 
A legészakibbhoz Chlaplinnél, egy fa nélkül szűkölködő vidék közepette, 
érünk el. Kissé nyugatra Swift Current állomástól, a mely a hasonnevű 
folyó mellett már 731,5 m magasságban fekszik, a vasút elhagyja a lara- 
mie-területet és ismét krétakorú rétegek felett vezet elé* A vasúttól kevéssel 
délre a részben erdőborította Cypress Hills magaslanak ki, a melyek ma
gasabb nyugati részeikben 1158 m-ig emelkednek. Legnagyobb részt 
miocæn-rétegekbôl állnak. Innét a vasút a tekintélyes South-Saskatchevan 
River völgyébe ereszkedik le, a melyen Medicine Hat állomásnál (655,3 m) 
keresztül haladunk. Túl a folyón a vasút egy magas, a prairie képét nyújtó 
plateaura emelkedik fel, a mely lépcsőzetesen emelkedve egészen a Rocky 
Mountains keleti lábáig nyúlik el, s melyet legnagyobbrészt a laramie- 
formatio rétegei alkotnak, a melyek észak felé még nagyobb kiterjedést 
nyernek. Délre a vasúttól helyenkint a nagy Bow Rivert pillantjuk meg, a 
melynek völgyét követi a vasút, mikor a Rocky Mountainst keresztezi. 
Nemsokára ezek is feltűnnek a nyugati látóhatáron, kék hegyláncz alak-

* Minthogy ez a kifejezési mód azt a benyomást tehetné, mintha a laramie 
és kréta systéma egymással szembe volnának állítva, csak azt jegyzem meg, hogy 
ezzel természetesen nem akartam azt mondani, hogy az északamerikai lamarie-kép- 
ződmény egy része nem tartozhatik még a kréta-formatiohoz.
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jában, melyből egyes magas, hóborította csúcsok emelkednek ki. Az első 
állomás, a melyről tiszta időben észrevehetjük a hegységet, Langevin ; itt
241,4 km távolban vagyunk attól. A prairieken való hosszú utazás után 
kétszeresen imponáló teljes látképében azonban csak Gleichen állomáson 
(883,9 m) túl gyönyörködhetünk. Langdonnál a vasút a Bow Kiver völ
gyébe lép, a melyet most hosszabb ideig követ. Calgarynál (1032 m), a 
mely egy magaslatoktól környezett plateaun fekvő nagy város, elérjük a 
Kocky Mountains első előhegyeit, az úgynevezett Foot-Hills-t. A leg- 
keletiebbek még a laramie-formatio rétegeiből állnak, a nyugatiak a tulaj- 
donképeni krétáéiból. Mindakettő, eltekintve az erosio létrehozta hasadé- 
koktól, kerekded formákat mutat. Kan anas kis állomásnál (1249,6 m) a 
vasút keresztezi a hasonnevű folyót, kevéssel a Bow Kiverrel való egyesü
lése felett, a mely a közelben a Kananas kis vízeséseket alkotja, melyek 
zúgása a vasúton hallható s most egy keskeny, «the Gap»-nak nevezett* 
sziklakapun át, 1280 méternyi magasságban a tenger felett, a vasút a tulaj- 
donképeni Kocky Mountainsbe lép át.

Ha délkeleti British Columbiában azt a hosszanti völgyet veszszük 
nyugati határul, a melyben a Columbia Kiver ered s azután E-Ny irány
ban folyik rajta keresztül és a melybe a Columbia forrástavától délre a 
Koten ay Kiver lép be s a mely azután DD-K irányt vesz fel, úgy a Rocky 
Mountains az említett vidéken körülbelül 88,5 km szélességgel bír. Typikus 
ránczhegység mely keletkezését egy nyugatról jövő nyomásnak köszöni.** 
Különösen szabályosan van felépítve a legkeletibb harmad.

Itt bizonyos számú egymásra következő görbületet a hosszirányokkal 
párhuzamosan haladó vetődési hasadékok kisérik s ezáltal igen szabályos, 
lépcsőzetes rétegtelepülés jött létre. Az így keletkezett összes hegylánczok 
kelet felé meredek falakkal, nyugat felé szelidebb lejtőkkel bírnak. Helyen- 
kint megtörtént, hogy az előbb említett folyamattal egyidejűleg régibb 
rétegek rátolódtak a fiatalabbakra. így például a «Gap S. Fork»-nak neve
zett helyen, a Ghost Kiver mellett, a cambrium és devon a kréta felett 
nyugszik. Az egyes hegylánczok és csúcsok alakja igen változatos. Ez első 
sorban onnan van, hogy a hegység különböző részeit különböző mértékben 
érte a gyűrődés, másodsorban pedig azért, mivel a kőzetek szerkezete el
térő. Világos, hogy az olyan hegyláncznál, a mely igen meredeken 
feltorlódott rétegcsoportból áll, mint például a Sawback Range, s melynek 
felületén ennélfogva több kőzet-réteg feje bukkan napfényre, a kőzetek 
különféle keménysége mellett az erosio következtében több éles gerincznek

* A «Gap» szó helyi locális kifejezés s tulajdonkópen azt a helyet jelenti, a hol 
egy kissé jelentékenyebb völgy a hegységből kilép.

** H. ö. Me. Connell : Kép. on. the geolog. structure of a portion of the Rocky 
Mountains. Geol. and Nat. Hist. Survey of Canada. Annual Rep. 1886 T. D.
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illetve több csucssornak kell létrejönnie; míg az olyan hegylánczoknál, 
melyek mint a Eocky Mountains keleti részeiben levők, kelet felé meredek, 
nyugat felé szelidebb lejtősödést tárnak elénk, amelynek a hajlásszöge egy
úttal a legfelsőbb kőzetfekvet dőlését is adja, csak egy keskeny gerincz 
fog kiképződni, mely az erosio folytán csak egy csúcssorozatra esketik szét. 
Ezt a viszonyt látjuk például annál a hegyláncznál, a melyhez a Cascade 
Mountains és a Twin Peak Mt. tartoznak. Egy harmadik hegyalakkal a 
meszes és dolomitos kőzetekből álló csúcsoknál találkozunk, ka azoknak 
a fekveteit csak kevéssé érintette a gyűrődés.

Ebben az esetben vár vagy kastély alakú hegyek képződtek ki, lapos 
ormokkal és köröskörül meredek falakkal, melyek néha a tiroli dolomitok 
alkotta formákra emlékeztetnek. A mi a tulajdonképeni begylánczot alkotó 
kőzetek korát illeti, ezek mindannyian palæozoi korúak, csak a völgyekben 
és a hegyoldalak legalsó részeiben találni a hegység legkeletibb harmadá
ban, a kréta-formatiohoz tartozó rétegeket. Az előbbiek a cambri, silur, 
devon és carbon formatio között oszlanak meg, de a határ közöttük még 
nincs mindenütt biztosan felismerve. Ezen palæozoi képződmények legfel
sőbb rétegcsoportját Me. C o n n e l  Banff Series-nek nevezi és négy emeletre 
osztja : Upper Banff shales, Upper Banff limestone, Lower Banff shales, 
Lower Banff limestone. A kövületeket illetőleg azt mondja: (1. c. p. 19) 
«The fossils of the Banff limestone show both devonian and carboniferous 
forms». Sajnos, hogy a felsorolt formákra vonatkozólag hiányzanak az 
adatok, vájjon az Upper vagy a Lover Banff limestoneból származnak-e? 
Ezek között fekszenek a Lower Banff shales, a melyekben bizonyos 
számi! C lym en iá t találtak (Me. C o n n e l  1. c. p. 18), e szerint ez utóbbiakat 
felső-devonnak kellene tartanunk; a felette fekvő Upper Banff limestonet, 
mely helyenkint tömegesen tartalmaz crinoicla- szártagokat, valószínűleg 
a szénmészhez, az alatta fekvő Lower Banff limestonet pedig a középső de
vonhoz kell számítanunk. A két mészkő-complexus különböző korából 
Mc. CoNNEL-nek a kövületekre vonatkozó fent idézett adatai is megma
gyarázhatók ; egy részük a szénmészből származik, másik részük a devon
ból. Az Upper Banff shales egyebek között A vicu lop ecten -1 tartalmaznak, 
a mi szintén megegyeznék azok carbon korával. A Mc C o n n e l  által a Banff 
Seriesben devonnak jelzett «Intermediate Limestone»-t talán alsó devon
nak kell vennünk. A Banff Series teljes vastagsága körülbelül 1554 m, az 
Intermediate limestonneé körülbelül 457 m. Az utóbbi alatt egy M c]C onnp,l  

által «Halysites beds» névvel jelölt rétegcsoport van H a ly sites catenularia- 
val, mely bizonyára a felső silurhoz tartozik s alatta a Graptolithic shales. 
Utóbbiak érdekes graptolithes faunát tartalmaznak, a melyben külö
nösen a D id ym o g ra p tu s , G lo sso g raptus, C ryp tog ra p tu s, D iplogra p tu s  és 
C lim aco g r  aptus nemek vannak képviselve. Az utóbbi rétegek a Beaverfoot 
Bangeben 457 m maximális vastagságot érnek el. Mc C o n n e l  az ő « Cambro
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Silurian »-ja felső emeletenek tekinti azokat; településük és faunájuk követ
keztében alsó-silurnak tekinthetők. Alattuk Mc C o n n e l  Castle Mountains 
groupja foglal helyet. Atnézetes tábláján (1. c. p. 15) két emeletre osztja 
azokat, noha megjegyzi, hogy W h it e a v e s  az ebből a csoportból gyűjtött 
kövületek között három elkülönített színtáját különböztethetett meg. 
A legfelsőbb rétegek t. i. R a p h istom a  ro tu lifo rm is-t és egy A sa p h u s  fajt 
tartalmaznak ; ezért bizonyára az alsó silurhoz kell számítanunk. Egy kö
zépső színtáj az O lenoides és D o r y p y g e  nem által van megjelölve, egy alsó 
a P a ra d oxid es  nem fellépte által. A cambrium legmélyebb tagjának 
Mc C o n n e l  a Bow Eiver Seriest tekinti. Ez egyáltalán a legrégibb réteget 
képviseli a Kocky Mountains a Canadian Pacific Railway által átszelt te
rületén : a Vermilion hágón O lenellus G ilb erti-t találtak benne. Úgy látszik 
tehát, hogy ennek a hegységnek a területén is ki lehet mutatni a cambrium- 
nak három részre való oszlását : u. m. felső cambrium. O leon id es- és 
D o r y p y g e -v e  1, középső cambrium P a r a d o x id e s -sei és alsó cambrium 
O len ellu s-sál.

A canadai Bocky Mountains üledékes rétegeire nézve tehát a követ
kező táblázatot kapnék :

Formatio Helyi elnevezés A. kőzet mineműsége Kövületek

Kréta
Kootanie ]

csoport
és Benton I

Sötét palák, helyen - 
kint homokkövek 
és conglomerátok 
meg széntelepek

O xytom a m ucronata  
T rigon ia  interm edia  
T n g on oa rca  tum ida  
Scaphites ventricosus

Carbon

Upper Banff shales

Meszes palák és ho
mokkövek, locali- 
san tisztátalan 
mészkövek

A viculopecten
L in gu la

Upper Banff lime
stone

Zöld gyakran dolo
mitos mészkövek, 
melyek hely enkint 
kovásak

C rinoida  szártagok

felső Lower Banff shales
Meszes palák és 

palás rneszek Clym enia  sp.

Devon középső
Lower Banff lime

stone
Kékes compact 

mészkövek A tryp a  reticu laris

alsó Intermediate lime
stone

Dolomitok és ho
mokkövek Korallok
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Formatio Helyi elnevezés A kőzet mineműsége Kövületek

felső Halysites beds
Szürkés dolomitok 

és quarcitok
H alysites catenularía

Silur
alsó

Graptolitic shales Sötét palák

D idym ofi raptus aff. 
m odus

G lossograptus ciliatus
Gryptograptus tr ico r 

n is
Dyptlograptus angu

sti f a l i  us
C linacoy raptus co d a 

nts

A Castle Mountain 
csoport legfelsőbb 
fekve tei

Mészkövek, melyek 
néha dolomitosok

R haphistom a rotuli- 
fo rra is  

Asaphus sp.

felső
A Castle Mountain 

csoport középső 
rétegei

Mészkövek D orypyg e
Olendides, B atliyurus

Cambrinm középső
A Castle Mountain 

csoport alsó réte
gei

Dolomitok és palás 
mészkövek

P aradoxides

alsó Bow River csoport
Agyagpalák, quar- 

eitok és conglo- 
merátok

O lm d lu s G ilberti

Az eruptiv kőzetek közül D a w s o n  * a Beaverfood River egyik mellék
folyója mellől egy nephelinsyenitet említ fel, mely kék sodalitii ereket tar
talmaz. A mint feljebb említettem, a vasút a Rocky Mountainsbe a Bow 
River Gapjében lép át, 1280 m magasságban. Nemsokára balra a vasúttól 
a Three Sisters-t pillantjuk meg, egy impozáns, a tiroli dolomitokkal 
összehasonlítható hármas csúcsú hegycsoportot.

Nehány mértf.-nyire Canmore állomás (1289 m) mögött a vasút elhagyja 
a Bow River völgyét és a Cascade Riverében emelkedik felfelé. Kevéssel 
ezután elérjük a Cascade Mountains keleti lábánál fekvő Anthracite állomást 
(1326 m), a hol több bányában fejtik a kréta-formatióba tartozó anthracit 
telepeket. A legközelebbi állomás Banff (1372 m), a mely a Rocky Mountains 
keleti részében tett kirándulásoknál kiválóan alkalmas állomás hely.

* G. D awson : On the Canadian Rocky Mountains, with special reference to 
that part of the range between the forthy-ninth parallel and the head-waters of the 
Red Deer River, p. 11. Read before Sect. C. British Assoc. Birmingham Meeting 1886.
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Meglehetős széles völgyben fekszik, a melyről hajlandó vagyok fel
tételezni, hogy beszakadás ntján keletkezett. Ezért a közvetlenül Banfftól 
keletre kiemelkedő hegyláncz ketté van repesztve s az így keletkezett héza
got oldalt határoló hegycsúcsok, a Cascade Mountains (3010 m) északon és 
a Twin Peak Mountains délen, nemcsak keleten látjuk a gyűrődésüknél ke
letkezett meredekséget, hanem az előbbi délen, az utóbbi északon 
hasonló meredek, szakadékos sziklafalakat tüntet fel. Ennek következté
ben különösen a Cascade Mountains élesen bemetszett déli oldalán oly 
világosan észlelhetjük rétegeinek gyűrődését és töréseit, hogy ebben a te
kintetben csak az északi svájczi Alpok híres gyürődési profiljaival hason
líthatjuk össze (Lásd az I. tábl.). A CascadeíMountains és a Twin Peak között 
lesülyedt hegytömegnek csak egy kis része emelkedik ki legfelsőbb részével 
a völgy kavicsaiból saz úgynevezett Tunnel Mountainst alkotja, mely nyu
gat felé szintén meglehetősen szelíden, a többi oldalain ellenben mere
deken lejtősödik s így egész megjelenésében ismétlése a Monte Brionenak 
a Garda tónál. A Tunnel Mountains szürkés, egész feketés lueszekből áll. 
melyekben helyenkint gyakran észlelhetünk fehér mészpáttá átalakult 
korallátmetszeteket s a melyek egész jellegükben bizonyos sziléziai carbon- 
meszekre emlékeztetnek. Igen elterjedtek Banff környékén kavicsok, a 
melyeknek glaciális eredetére a bennük található gyönyörűen lecsiszolt és 
megkarczolt hömpölyök utalnak. A lejtőket borító hatalmas kavicsokban, 
melyek a Bow River északi partját mintegy 3A órányira kisérik Banfftól 
lefelé, egy helyen a földpyramisokhoz hasonló, erosioszülte szép, oszlopo
kat találunk kiképződve, melyek a vidéken «Hudoros» név alatt ismeretesek. 
A talajnak a gyűrődés és hasadék képződés által okozott meglazulásával 
valószínűleg közvetlen kapcsolatban áll a meleg, kéntartalmú forrásoknak 
fellépte is Banff környékén ; e források a Sulphur Mountains keleti lejtőjé
nek különböző magasságában erednek és gyógyczélokra használtatnak. 
A legmagasabb forrás 213 méternyire van a Bow River felett.

Miután a vasút Banffot elhagyta, ismét eléri a Bowt, körülfogja a 
Vermilion tavakat s átszeli a hegyes csúcsokkal koronázott Vermilion 
Lakét és Sawbach Rangét. Később a váralakú Castle Mountains tűnik 
szembe 1500 méter magas meredek sziklafalaival. Ennek alján fekszik 
Castle Mountains állomás 1393 m magasban. Majd délre a vasúttól 
a pvramis-alakú Pilot Mountainst pillantjuk meg. Laggannál (1503 m) 
a vasút elhagyja a Bowt és a hegység gerinezéhez közeledve egy mellék
völgyet követ. Laggan állomástól nehány magas és pittoresk fekvésű 
tavat, az úgynevezett «Lakes in the Clauds»-okát, látogathatunk meg. 
Steffen állomásnál a vasút 1614 méterrel eléri legmagasabb pontját s 
egyúttal átlépi a continens vízválasztóját. Most, természetesen mindig a 
legnagyszerűbb vidék közepette, gyors leszállás következik. Ennél a 
legnagyobb technikai nehézségekkel kellett megküzdeni, a mi könnyen
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megérthető, ha meggondoljuk, hogy a Bow Biver Gapja, a melyben a vasút 
a Bocky Mountains keleti szegélyét átlépi 1280 m, ellenben Golden, a hol 
eléri a Columbia Bivert, csak 777 m magasságban fekszik. A Stephentől 
nyugatra fekvő Hector állomásnál (1582 in) elhagyjuk a szép Wapta Lakét 
s ezután a Wapta vagy Kicking Horse Biver mély szakadékát keresztez
zük. Balra a Castle Mountains csoport (1. f.) rétegeiből felépült Mt. Steffen 
(2438 m) dómalakú csúcsa emelkedik s túl a völgyön néha a Cathedral 
Mountains csúcsai tűnnek fel mellette. A Mt. Steffenen a vasúttól egy 
nagy glecser látható, mely jelenleg 244 méternyi vastagságot ér el. Közel az 
említett hegy lábához fekszik Field állomás (1234 m), melynél a Mt. 
Steffen Housenak nevezett kis szálló a búvárnak szintén jó szállást nyújt. 
A szállótól a völgynek lefelé tekintve balra az Ottertail Mountains 
magas csúcsait s jobbra a Van Horne Banget látjuk. Az utóbbiban a két 
legjobban kimagasló csúcs a Mt. Deville és a Mt. King, a melyek a Castle 
Mountains csoport rétegeiből állanak. Fielden túl a folyton meredeken le
ereszkedő vasút egy pompás kilátást nyújtó magas hídon keresztezi az. 
Ottertail Bivert és ezután a Wapta vagy Kicking Horse Biver völgyéhez 
bocsátkozik le, melynek hosszú völgyét az Ottertail és Van Horne Bange 
választja el. Nemsokára elérjük Leanchoil állomást (1088 m), a melynek 
közelében a délről jövő Beaverfoot Biver a Wapta Biverbe ömlik s később 
a vonal a Wapta nagyszerű Lower Canonját használja, a melyben ez áttöri 
a Beaverfoot Banget, hogy ezen keresztül a Columbia Biver völgyébe érjen. 
Ezt Goldennél (777 m) érjük el, hol a Wapta is egyesül az itt észak felé 
folyó Columbiával. Túl a völgyön, a mely itt, mint fent említettem, a Bocky 
Mountains nyugati határát képezi, a Selkirk Bange hóborította hegy ormai 
emelkednek, ez a legközelebbi hegyvonulat, a melyet nyugat felé utaz- 
tunkban keresztül szelünk. Előbb azonban a vasút a Columbia Kiver 
mentén vezet a völgynek lefelé, s csak miután elhagyta Donald állomást 
(771 m), megy át rajta s ezzel a nevezett hegység előlánczaiba lép.

A Selkirk Bange egy vonulatát képezi a hatalmas Gold Mountains 
hegyrendszernek, a mely a Bocky Mountainstöl nyugatra nagyobbára 
EENy-i irányban húzódik British Columbia egy nagy részén keresztül. 
Ennek a rendszernek három legjelentékenyebb lánczolata a Purcell 
Bange, a Selkirk B. és a Columbia B. A Purcell Bange körülbelül ott 
kezdődik, a hol a Kootenay Biver eredetileg DDK-i irányú futása után 
hirtelen kanyarodik ENy-ra, hogy keresztül folyjon a Kootenay Lake-en. 
A Kootenay völgy felső része egyfelől a határt alkotja a tulajdonképeni 
Bocky Mountains és a Purcell Bange között, míg másfelől az ED-i irány
ban hosszant elnyúló Kootenay Lakétól Ny-ra vonul végig. A Purcell 
Bange csaknem kizárólagosan palseozói képletekből áll. A következő lán- 
czolat a Selkirk Bange. Ez a Kootenay Lake nyugati partjától egészen a 
Columbia Biverig nyúlik fel E-ra, a mely hirtelen kanyarulata után, mely-
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Ível eredetileg EÉNy-nak irányított futását délire változtatja, az óriási, a 
Kootenay Lakehez hasonlóan E-ról D-i irányban bosszant elnyúló Arrow 
Lake keleti partjával egyetemben a Selkirks nyugati határát is képezi. 
Az említett tó nyugati partja, továbbá a D-nek áramló Columbia River 
völgye egyúttal keleti határát képezik a Gold Mountains egy harmadik, 
nevezetes lánczának, az úgynevezett Columbia Eangenek. A Canadian 
Pacific Railway keresztül szeli a Selkirk Rangét és Columbia Rangét, ezt a 
két, részben glecserekkel és hómezőkkel borított hegvlánczot, a melyek 
csúcsképződéseik szépsége és sceneriáik nagyszerűsége tekintetében veteked
nek a mi Alpeseinkkel.

Geológiai tekintetben * a Columbia Range és a Selkirk Range igen 
lényegesen különböznek a Purcell Range és a Rocky Mountainstől, a meny
nyiben összetételükben nagyobb mértékben vesz részt a laurentian- és a 
huron-formatio. Ámbár a felsőbb réteg-complexusok az említett hegyvonu
latokban valószínűleg a cambriumhoz tartoznak, azért még bennük sem 
találtak kövületeket. Tektonikai tekintetben a Selkirks a meredeken össze
szorított ránczok egész sorozatát tárja elénk.

Mint fent említettem, a vasút előlánczaikat a Columbia River keresz
tezése után Donaldon (771 m) túl éri el s tüstént meredeken emel
kedik felfelé s egy szűk, szakadékszerű völgyön át erőszakolja ki a be
lépést a hegységbe, mely völgy némely kanyarulatnál pompás visszapil
lantást enged a Rocky Mountainsre. A szakadék végén fekszik Beaver 
Mouth állomás. Ettől nem messzire a vasút hirtelen DDNy-ra kanyaro
dik és a «Gate of the Beaver River»-nek nevezett szoroson keresztül a 
tulajdonképeni Selkirksbe lép. A vasút folyton emelkedik s ezért a Beaver 
Rivert rövid idő múlva mélyen maga alatt hagyja s Six-Mile Creek (883,9 m) 
és Bear Creek (106,7 m) állomások mellett elhaladva, az 1883-ban B o g e k s

A. B. őrnagy által felfedezett Rogers-hágóra kapaszkodik fel, miközben 
könnyű fahídakon haladt át a hegység lejtőibe mélyen bevésett szakadékok 
felett.

Oldalt hatalmas hegycsúcsok határolják, jobbról a Hermit Mountains, 
balról a Mt. Mac Donald és Sir Donald nagyszerű karcsú pyramisai emelked
nek. A hágó tulajdonképeni teteje (1311 m) rövid távolságra fekszik Rogers 
Pass állomás (1303 m) mögött. Túl a hágón a vasút a Illicilliwaet River szin
tén sűrű erdővel borított völgyébe bocsátkozik alá s gyorsan eléri a «nagy 
glecser»-rel szemben a búvárra nézve kitűnő fekvésű Glacier House állomást 
(1256m)Odább Illiciliwaet állomásnál (1095 m) ezüstbányák találhatók. 
Revelstoknál (449,6 m) ismételve elérkezünk az itt DDK felé folyó Columbia 
Riverhez. A nevezett folyam völgye egyúttal a határt alkotja a Selkirks

* V. ö. G. D a w so n : Note on the geological Structure of the Selkirk Range. — 
Bull. Geol. Soc. of America. Vol II. p. 165. Rochester 1891.
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és a legközelebbi hegyláncz, a néha szűk értelemben vett Gold Rangénak 
nevezett Columbia Range között, mely szintén a laurentian és huronian 
kőzeteiből áll s melynek csúcsait részben szintén glecserek födik, mint a 
DNy-ra kimagasló Mt. Begbie is. Miután a Columbia Riveren mintegy 
800 m hosszú hídon haladt át a vasút, az Eagle hágó mély bevágásán ke
resztül a Columbia Rangebe lép. A legmagasabb pont, melyet Summit 
Lakenél (609,6 m) érünk el, csak 160 méternyire fekszik a Columbia River 
felett. A Rocky Mountains-szel és a Selkirk Range-el összehasonlítva, en
nek a hegyláncznak a keresztezésénél a vasút építése elé nem gördültek 
valami különös nehézségek.

Nyugati felében az Eagle River völgye a számos öbölre osztott nagy 
Shuswap Lakehez vezet, melynek délnyugati ágyából ered a Thompson 
River, melyet most a vasút is követ. E pontnál a Gold Mountains nyugati 
lábához is elérkeztünk, a hol a vidék már cultiváltabb lesz. Innét egész 
Vancouverig a talaj összetétele igen változatos : palæozoi, krétakorú és 
tertiser rétegek váltakoznak egymással. Kamloops állomás (457,2 m) köze
lében történik a Thompson River északi és déli ágának egyesülése, 
melynek közelében a folyó kiszélesedik és Kamloops Lake-t képezi, mely
nek déli partján a vasút több mint 32 km hosszban vezet végig. Savona’s 
Ferrynél elérjük a tó végét. A hegyek közelebb lépnek egymáshoz s egy 
sor canonon haladunk át, melyeken keresztül végre az E-ról jövő Frazer 
River völgyébe jutunk. Ezep a vonalon többször van alkalmunk arra, hogy 
a folyó lejtőin földpyramisokkoz hasonló erosioszülte képződményeket 
megfigyelhetünk. A Thompson Rivernek a Fazer Riverrel való egyesülése 
Lytton állomáshoz közel (205,7 m) történik. Lytton és Hope állomás 
között ismét egy sor rendkívül pittoresk canon következik, melynek általá
nos iránya ED-i. Hope-on túl a folyó és a vasút hirtelen Ny-nak kanya
rodik és 3 Va órai utazás után az utóbbi helytől elérkeztünk Vancouverbe. 
Az utóbbi útvonalon néha tiszta időben megpillantjuk D-en, a Cascade 
Rangehez tartozó Mt. Baker (3261 m) tűzhányót, mely közvetlenül British 
Columbia és az Egyesült-Államok Washington állomásának határán fekszik.

Vancouvertől a gőzhajóval a Georgia-úton keresztül Victoriába, Van
couver Islandra utaztam. Victoria közvetlen környéke, eltekintve egy 
eruptív gabbro áttörésétől, gneiszekből áll. Ez a gabbro a kikötő mellett, 
Douglas Street és az Outer Wharft között található. Feketés kőzet alak
jában jelentkezik, melynek főtömegét plagioklas és diallag alkotják. 
A földpátok, mint a mikroszkóp alatt láthatni, gyakran sűrűn telve vannak 
hosszú, hegyes tűkkel, a melyek a fő hasadási irányok szerint helyezkedtek, 
ezek majd átlátszatlanok s feketék, majd barnásak és áttetszők. Járuléko
san található mágnes- és titánvas, valamint elvétve olivin. A hasadék 
oldalain szerpentinhez hasonló képződmények fészkelték be magukat. Ettől 
a gabbrotól kissé keletre finom szemcséjű, igen sötét színű amphibolgnájsz
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kerül napfényre. Mint járulékos alkotórész epidot és itt-ott aktinolith ősz- 
lopoeskák fordulnak elő. Az utóbbi kőzettől délre a Castlewoodnak nevezett 
házcsoportnál világos gnájsz található, mely sok kékes fehér quarzból, föld- 
pátból és egy sárgásbarna ásványból áll. Csiszolatban a mikroszkóp alatt az 
utóbbi epidotnak mutatkozik s oly mennyiségben fordul elő, hogy a kőzetet 
legjobban epidotgnájsz névvel jelölhetjük ; ez azonban kevesebb plagioklast 
tartalmaz, minta mindjárt említendő chloritos gnájsz. Ha ugyanis az epidot- 
gnájsztől a sziget keleti része felé fordulunk, a gnájsz egy további válfajára 
akadunk. Szürkés vagy vöröses, meglehetősen finoman kristályos kőzetek 
ezek, melyek itt a Georgiai-út partját képezik. A mikroszkóp alatt ezek a 
gnájszok meglehetősen chloritosoknak mutatkoznak és quarz-, Orthoklas, 
sok plagioklas-, csillám-, chlorit- és mágnesvasból állanak. Az említett 
gnájszok felett agyagos anyag fekszik, melyet mint az egykori eljegesedés 
fenékmorænàjânak tekinthetünk. A gnájszsziklák felülete helyenkint a 
leggyönyörűbben van lecsiszolva és párhuzamos karczolásokkal borítva. 
Az itteni látogatásom évében (1893) a legszebb helylyel éppen szemközt 
egy a sziklás partra kivetett gőzösnek valószínűleg el nem vihető roncsa 
hevert.

Victoriától délnek fordulva, kereszteztem a San Juan Fuca útat és a 
gazdagon tagolt Puget Soundon keresztül Tacomaba utaztam, mely festőién 
fekszik lépcsőzetesen emelkedő parton, a Puget Sound DK-i ágának, a 
Commencement Baynak a jDNy-i végén. Ezen tengeröböl fölé maximum
ban csaknem 130 m-re emelkedő magaslatoknak alsó rétegei valószínűleg 
harmadkoriak, a felsőbbek pedig diluviálisok. Az uttóbbiak agyagból, 
murvából és kavicsokból állanak, melyek részint mint fenékmoræna, ré
szint a jégtakaró eltűntével az olvadás írtján keletkezett vizekből rakodtak le. 
Ezeket a kavicsokat, melyekbe helyenkint homok-és agyag-íekvetek vannak 
beékelve, tovább K felé a gyönyörű őserdővel borított Cascade Eange 
lábáig követhetjük. Legnagyobb részt eruptiv anyagokból állnak s úgy 
látszik, hogy ezek között a diabasos és rhyolithos kőzetek játszszák a fősze
repet. 10 darab hömpöly között, a melyek a Lake Park nevű kis helység 
mellett, Tacomától keletre levő felsőbb kavicsokból valók s melyek gyűjtésénél 
különösen arra ügyeltem, hogy lehetőleg üde, el nem mállott példányokat 
szedjek fel. 4 darab diabast, illetve diabasporphyritot és 5 rhyolithot talál
tam. Egy darabnál az erős, csak a csiszolatban jól feltűnő elmállás követ
keztében kétségben voltam, vájjon az utolsó kőzetcsoporthoz tartozik-e? 
Egy diabas szintén epidotisáltnak mutatkozott. Egy diabasporphyrit igen 
hasonlónak mutatkozott egy kőzethez, melyet később 1,6 km nyugatra 
Kautz Eorktól szálban állva találtam. A rhyolithok gyakran szép, már 
makroszkoposan is előtűnő fluidális szerkezetet mutatnak. Ezenkívül a höm- 
pölyök között andesitek, egyes gránitok, palæzôi meszek stb. találhatók.
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A MOUNT TACOMA A CASCADE HEGYSÉGBEN.

Plummer F. J. vázlata alapján rajzolták Felix J. és E pzold F.
1. Diabas. — 2. Diabasporphyrit. — 3. Diabas. — 4. Szarufénylegránit.
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Tacomai látogatásom főczélja a hasonnevű vág}' Ht. Kainier-nek is 
nevezett vulkán megmászása volt. Ez a Washington állam Pierce County- 
jának DK részében fekvő Mt. Tacoma, bizonyára Észak-Amerika legnagy
szerűbb vulkán-kúpja. A Coast Survey háromszögelése szerint csúcsa
4440 m  (14444') m a g a s . P l u m m e r  s z e r in t*  csú csrészle téb en  b á ro m  o rm o t/
lehet megkülönböztetni : ENy-on a Lyberti Capet, D-en a Peac Successt 
és DK-en a Crater Peaket. Az említett búvár, barometrikus és bypsome- 
trikus mérései szerint a Crater Peak a legmagasabb csúcs és pedig 4572 m 
(15000'), a Peak Success magassága 4481 metert (14700') tesz ki és a 
Liberty Cape magassága 4450 m (14600'). A hegy távolsága Tacoma 
várostól 71 km. Bázisának átmérője 32 km és tömege egy durva becslés 
szerint többet tesz ki 800 km:3-nél, a mi elegendő arra, hogy az egész 
Erie Lake-et kitöltse. A Crater Peak DK-i oldalán fekszik a nagyobb, úgy
nevezett East Crater, mely 335 m átmérővel és 30 m mélységgel bir 
ugyanennek a csúcsnak a nyugati oldalán található a kisebb nyugati kráter 
229 méternyi átmérővel és 21 m mélységgel. Csúcsáról minden oldal felé 
szigorúan sugarasan elrendezve, hatalmas glecserek ágaznak szét. Néhány 
között még más kisebb jég- és hómező található. Egészben véve 12 nagyobb 
és 5 kisebb glecsert említenek a Mt. Tacomaról. Ez valószínűleg egymagá
ban álló viszony volna a földön. Hogy vájjon mind a 17 jégmezőt «glecser- 
nek» nevezhetjük-e aszó szorosabb értelmében, azt egyelőre még nem lehet 
eldönteni. Az örökös hó határa a hegynek É-i és Ny-i oldalán körülbelül 
1980 méternyire van a tenger szintje felett. Az összes glecserekből eredő 
folyók nyugat felé folynak, s a Puget Soundba vagy a Columbia Riverbe öm- 
lenek. «A hóval koronázott csúcs képe a Puget Soundból elragadó s ha egy 
német botanikus, kinek az 1888. évben alkalma volt a Tacomat a Cas
cade hegység egy keletibb fekvésű csúcsáról megcsodálhatni, azt mondja, 
hogy sem Svájczban, sem Tirolban nem látott soha a Mt. Tacoma impo
náló nagyszerűségével összehasonlítható hegyet, úgy csak hozzájárulhatok 
lelkesült dicséretéhez.» (Z it t e l .)

Ámbár a bekövetkezett esős idő abbeli szándékomat, hogy a hegyet 
megmászszam, meghiúsította, mégis sikerült a Nisquallv glecsert elér
nem; az ezen utón tett geológiai észleleteim mindazonáltal nem lesz
nek minden érdeknélküliek, különösen ha P l u m m e r  úrnak azon állítása 
bebizonyul, hogy az említett pontot német geológus még nem látogatta 
meg. Nagy örömömre Colonel F r e d e r ic  G. P l u m m e r  állami mérnök 
késznek nyilatkozott arra, hogy engem ezen az úton elkísérjen, a 
melynek aránylag gyors és szerencsés keresztülvitelét nem kis mértékben 
az ő széles ismereteinek köszönöm, melyek egyaránt a tekintetbe jövő összes 
viszonyokra és a területre kiterjednek. Lehetetlen ezért ezt az alkalmat

* F red. (>. Plummer : Guide book to Mount Tacoma. Tacoma, 1893.
(18)
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elmulasztanom a nélkül, liogy neki még egyszer legszivélyesebben köszö
netét ne mondanék azért, hogy oly szeretetreméltó kísérőm volt,

Legelőször a Jefferson Avenue Electric Cart és azután egy Steam 
Cart vettünk igénybe, hogy elérkezzünk a Lake Parkba. Innét postakocsi 
vezet Eatonvillebe, mely az első nap végczélja. A vidék Lake Parkig s még 
nehány órányira tovább DK felé, többnyire a prairie jellegével bír. A talaj 
a fent említett homokokból és kavicsokból áll, melyet helyenkint vékony, 
egész 46 cm vastag humuszréteg borít. Ennek az útvonalnak átlagos ten
gerfölötti magassága körülbelül 90 m. Csak miután a Muck Creeket keresz
teztük s a Tacomatól 29 km távolságra lévő Benson’s Hillt elértük, lesz 
a terület erdősebb s később a vasút a legpompásabb őserdőbe lép, a mely
ben egyáltalában szakadatlanul meg is marad egészen a vulkán erdő ha
táráig. Az említett helytől 4— 8 kilométerrel tovább elhagyjuk a Benson’s 
Post officet és Hunterville telepet, majd Cedar Grovet a Tamvax Creek 
mellett, mely utóbbi a hasonnevű tó kifolyása (41,8 km Tacomatól, 198 mé
ternyire a tenger szintje felett). Miután a Tanwax Hill magaslatát elhagy
tuk, az út a Clear vagy Hemlock Lake nyugati oldalán vezet végig. Ez egy 
mély fekvésű, meglehetős meredek parttaL4?örnyékezett vízmedencze 
176 acres-nyi felülettel, 262 m magasságban. Itt aprószemű kristályos amphi- 
bolpalából álló tömzsöket találni. A zöld kőzetben számos kicsiny, piros 
gránát fordul elő s valahol a kőzetben valószínűleg szálban áll, minthogy 
a darabok épenséggel nem tesznek oly benyomást, mintha messziről 
hozattak volna. Tacomatól 50 kilométernyire a vasút körülbelül 61 méter
rel lejebb száll az Ohop Canonba és keresztül megy a hasonnevű Creeken, 
mely az 500 acres-nyi kiterjedésű Ohop Lake kifolyása. 1,6 km-rel odább 
fekszik az Eatonville nevű telep. Még egy csodás jelenségről akarnék megem
lékezni, mely közvetlenül az őserdőbe való belépésünk után tárúl az utazó 
elé. Ugyanis hét hatalmas, vén fenyő mellett haladunk el, melyek oly szi
gorúan egyenes vonal mentén nőttek, mintha emberi kéz ültette volna 
azokat zsinórmérték szerint. Minthogy az utóbbi eset nem tételezhető fel, 
a dolog eleinte kissé rejtélyesnek tíint fel előttem ; miután azonban a 
következő nap folyamán az őserdővel jobban megismerkedtem, egyszerű 
magyarázat kínálkozott erre a feltűnő jelenségre. Az erdő itt részben óriási 
Douglas fenyőkből (P seu d otsu ga  D ouglasi) áll, melyek mellett még a Tsuga 
fenyő (T su g a  M ertensiana) és az Oregon-cedrus (T h u ja  gigantea) fordulnak 
elő. Különösen az először említett conifera törzsei roppant méreteik és 
sugáregyenes növésük által tűnnek ki. Átmérőjük gyakran 1— 2 m, magas
ságuk 50— 80 m, de 3 m vastag és vagy 90 m magas példányokat is talál
hatni.* A földön gyakran találhatunk ilyen kidült, félig elkorhadt törzsóriá-

* Hogy Washington ezen őserdői mily gyönyörű törzsekből állnak, az legjobban 
kitűnik abból a tényből, hogy belőlük oly szálfákat szállítanak, melyek négyzet
alakú keresztmetszet mellett 1 meter oldalhoszszal bírnak s 35 m hosszúak.
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sokat, a melyeken jelenleg egy új, a legkülönbözőbb növényekből álló, 
generatio telepedett le : gombák és zuzmók, páfrányok és lycopodiaceák, e 
mellett azonban gyakran conifera törzsöcskék is. Ha már most a régi törzs 
az elkorhadás következtében mindinkább összeesik, akkor az utóbbiak végre 
a földre kerülnek s ekkor természetesen a körülményekhez képest zsinór- 
egyenességű sort fognak kepezni. Ezen az úton lehet megmagyarázni a 
legkülönbözőbb idegen gyökérzárványok előfordulását is a fákban, a melye
ket C o e d  a gyakran élő, C o n w e n t z  és én elkovásodott darabokban is talál
tunk. Hogy ebben az esetben csak parasita orchideákra gondoljunk) mint 
azt C o b d a  teszi, arra a legkisebb ok sem forog fenn.

Eatonvilleböl legelőször a Mashell Kiver Canonját látogattam meg, 
mely EK-i irányban körülbelül 335 m tengerfölötti magasságban Tacomatól 
mintegy 33 km DK-re fekszik.

Ennek meredek, sokszor majdnem merőleges s egymástól belyenkint 
csak mintegy 15 lábnyira elálló sziklafalai egész 15 m magasak és egy 
porphyros szürkés zöld kőzetből állnak, melyről a mikroszkopos vizsgálat 
alkalmával kitűnt, hogy diabasporphyrit. 9,7 kilométerrel DK-re Eaton- 
villetől ellenben sötét, üvegfényü trachytszurokkő található. Csiszolatban 
világos barnának látszó üveges alapanyagát részint szabálytaiSnul, részint 
concentrikusan lefutó a contractio szülte hasadások járják át. Telve 
van nagyszámú pálczika-alakú mikrolittal, a melyek közül a kisebbek ren
desen csinos, csillagszerű halmazokká egyesülnek ; különösen a nagyobbak 
a végeiken gyakran ketté oszlanak vagy ki vannak csipkézve. Kiváló álla
potban vannak orthoklas és plagioklas kristályok, járulékosan mágnesvas 
fordul elő. Valószínűleg ezzel a trachytszurokkővel áll kapcsolatban a 
rhyolithok előfordulása a Lake Park kavicsaiban.

Eatonvilletől DK-re az út keresztezi a pisztrángokban gazdag Mashell 
Kivert s a Maschell Mountain kezd felemelkedni. Tacomától 54,7 km-re 
Méta telephez jutunk. További 4,8 km után fölérünk a hegyre, a honnan 
az út most a Succotash Valleybe ereszkedik le s nemsokára —  6G km-nyire 
Tacomától —  a Nisqually Kiver mellett fekvő Elbe telephez érünk el. Köz
vetlenül ennél a házcsoportnál egy fekete hypersthenandesit áll szálban, 
mely 20— 30 m vastag oszlopokban van elválva. Különösen a folyó partján 
vannak ezek jól feltárva és oly szabályosan kiképződve, hogy először azt 
bazaltnak hiszi az ember. A. kőzet alapanyaga a mikroszkóp alatt igen 
üvegesnek bizonyul, ügy látszik, hogy az andesitek oszlopos elválása a 
Mt. Tacoma területén egyáltalán nem ritka. Magán a vulkánon is, t. i. a 
South Glacier alsó részének bal (déli és délkeleti) széle felett találhatók 
sziklafalak, melyeknek kőzete szabályos, függélyes oszlopokban van elválva. 
Ezt a helyet ugyan nem kerestem fel személyesen, de mivel sehol sem 
akadtam bazaltoshömpölyökre, valószínűleg ez a sziklafal is valami andesit- 
ből áll. Az említett Nisqually Kiver kavicsai között a sötét, andesites kőze-
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teken kívül még gránitos külsejüeket is észrevehetünk, melyeknek hazájával 
később fogunk megismerkedni. Némely andesit darabot egy kékes chalcedon 
erei járják át. Ezenkívül az elbei vendéglőstől nehány, szintén a környéken 
talált hömpölyt kaptam, a melyek kövesült fának bizonyultak, még egy 
ilyenféle darabot kaptam visszatértemkor az eatonvillei vendéglőstől is.

Ezen fák eredetét illetőleg két eshetőség áll fenn ; származhatnak el
pusztult kréta-korú rétegekből, a melyek Tacomától keletre igen elterjedtek. 
Ez az eredet annál valószínűbb, mert az említett krétakorú lerakodásokban 
hatalmas homokkövektől kísért, kitűnő szurok- és barnaszén telepek találha
tók. Mélyebb bevágásokban, mint például a South Prairie Creek- (198 m) 
és a Wilkeson Creekben (244 m) Wilkesonnál napfényre bukkannak s ez 
utóbbi helyen, valamint Carbonadonál élénken bányászszák is. Valószínűleg 
körülbelül egykorúak azokkal a kőszénrétegekkel, melyekkel Anthracitnál 
a canadai Pioeky Mountainsben ismerkedtünk meg. Azonban azt az eshető
séget sem szabad visszautasítanunk, hogy azok a fák egykor vulkáni tu
fákba voltak beágyazva.

Elbetől kezdve az út, a Nisqualy River termékeny, noha még csak 
helyenkint művelt völgyét követve, egyenesen keleti irányt vesz fel. 
77,2 km-re Tacomatól a kis ashfordfszálloda és 1,6 km-rel tovább a nagy 
Palisade Farm mellett haladunk el. További 4,8 km után az út keresztezi 
a Cloat Creeket és nemsokára reá Tahoma Forkot, a Nisqually River egyik 
nagyobb mellékfolyóját, a mely a pompás Tahoma Glacier lefolyásából 
ered. 1,6— 2,4 km-rel tovább sűrű, szürkés zöld, rendkívül szilárd kőzetre 
akadunk, mely mikroszkóp alatt diabasnak bizonyult. Mintegy 800 méterrel 
odébb nyugatra egy porphyros kiképződésű kőzet lép fel. A feketés ibolya
színű alapanyagban fénylő földpátokat és homályos, szürkés zöld részleteket 
vehetni észre. A mikroszkóp alatt valami diabasporphyritnak ismerjük fel. 
Körülbelül 1,6 km után áthaladunk a Kautz Forkon, mely a Kautz glecser 
megolvadása által keletkezik. Ezt A. V. K a u t z  generális tiszteletére nevezték 
így, a ki az 1857. évben először mászta meg a Mt. Tacomát. Jóllehet nem 
biztos, vájjon elérte-e a legmagasabb csúcsot, mert az idő azon a napon 
oly ködös volt, hogy e felől nem lehetett bizonyosságot szerezni. A Nisqually 
glecser elérésére annak az expeditionale az áthatatlan őserdő következtében 
-akkor 6 napra volt szüksége. A 13-ik napon az expeditio ismét visszatért, 
de a kiállott fáradalmak következtében olyan kimerült állapotban, hogy a 
legtöbb résztvevő csak több hónapi betegség után épült ismét föl.*

A Kautz Fork görgetegei kizárólag andesitből állnak, gránitok telje
sen hiányoznak közöttük. Mintegy 4 km-rel tovább az útvonal, mely mindig

*  V .Z ittel : Vulcane und Gletscher im nordamerikanischen Westen. —  Zeitschr. 
d. deutsch, u. österr. Alpenvereins. Jahrg. 1890. Bd. XXI. p. 13.
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körülbelül párhuzamosan fut a Nisqually Riverrel, hirtelen EK-re kanya
rodik s további 3,2 km után elérkezünk Longmire’s Springbe, mely közvet
lenül a hegy alján 823 m magasban fekszik. Csak az út utolsó részén tűnik 
szemünkbe a vulkán hó- és jégborította csúcsa, mely a sötét őserdő felett 
nagyszerű látványt nyújt. A tulajdonos után L o n g m ir e ’s Springnek nevezett 
hely csodálatos egy darabja a földnek. Itt egész kis területen mintegy húsz, 
legkülönbözőbb nemű és legkülönbözőbb hőmérsékletű ásványos forrás 
van. Először is itt van egy erős savanyúvíz, mely igen kellemes, üdítő italt 
szolgáltat, nehány lépéssel odább langyos források bugyognak, melyek kevés 
kénhydrogént tartalmaznak, mellettük egy másik, a melyről azt beszélik, 
hogy gőzei belehelve, megszüntetik a főfájást ; ismét alig egynéhány tuczat 
lépéssel tovább két meleg forrás található, melyek fürdés czéljából be van. 
nak kerítve. Ezek 30° C. hőmérsékletükkel a legmelegebbek ezen a terüle
ten. Nem messze tőlük egy 26° C. meleg forrás bugyog elő, mely erős lera
kodásokat képez. Ennek vegyelemzése, melyet M a r in e r  G. A. végzett a 
következő eredményre vezetett.

Egy literben 3,515262 gramm oldott alkotórész találtatott :

Kovasav_ __ _ ... __  0,080410
Calciumcarbonat __ ... 1,077200
Magnesiumcarbonat     0,617780
Vasoxyd és agyagföld _ 0,060500
Natriumsulfát ... — ... 0,090251
Chlornatrium ... ... ... 1,463600
Chlorkalium_ _ _ — nyoma
Natriumcarbonat __ ... 0,063195
Natriumsilicat ... ... — 0,062326
Kénhy drogén ... ... ..._____ nyoma

3,515262

Ezen tartalom szerint a forrást «földes konyhasósforrás »-nak nevez- 
hetnők. Feltűnő a nagy calcium- és magnesiumcarbonat tartalom és a sza 

bad szén sav  hiánya. Kétség fér a natriumsilicatra vonatkozó adathoz, mely 
sem nem mutatható ki, sem nem szokásos.

Az említtettektől kissé távolabbra nehány száz méterrel E-ra, végre 
egy hideg, erősen vastartalmú forrás található, mely kiváló tisztaságú és 
kitűnő ízű. De ezt a távolságot is mintegy áthidalja az a régi, mintegy 
8 lábnyi magas kovakúp, mely kétségtelenül egy elapadt forrás lerakodási 
terméke. Meg vagyok győződve, hogy ez a, köröskörül a leggyönyörűbb ős
erdőtől határolt hely, nagy jövővel bír, hacsak egyszer megjavították majd 
a hozzá vezető utakat.

(22)
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Közvetlenül D-re a kis Spring Hoteltől egy diabas szálban áll ; a mik
roszkóp alatt ophitos olivindiabasnak bizonyult. A kőzet földpátokban igen 
gazdag, az olivinek többnyire erősen el vannak változva. Távolabb, közvet
lenül a Nisqually River partján szintén találhatók diabasos kőzetek. Egyik
nek nagy a hasonlatossága azzal a diabassal, melyet a Tahoma Forktól 
keletre találtam. A Mt. Tacoma környékén a diabasnak e számos áttörésé
ből megmagyarázható e kőzet görgetegeinek gyakorisága Tacomatól keletre 
levő kavicsokban.

Mint már feljebb említettem, a bekövetkezett esős idő megakadályo
zott a hegy megmászásában; csak a Nisqually glecser tájékáig hatolhattam 
előre, a melyből a Nisqually River egy jégbarlangon át áramlik ki. Még lo
von is alig lehetett a folyón átkelni, mert ez a hó és jég olvadása következ
tében és az esőtől erősen megdagadva, fejnagyságú andesittömzsöket is 
hengergetett magával. A glecsertől jobbra és balra a látogatónak már mesz- 
sziről szemébe tűnnek fehér sziklarészletek, melyek éles ellentétben állnak 
a vulkán sötét andesit tömegeivel : világos gránitból állnak ezek, mely kü
lönben is a Casbade Range bázisát képezi. E kőzet leginkább hasonlít 
ahhoz, a melyet Springsből a Colorado River Grand Canonjában tett 
első látogatásom alkalmával a Springs Canon alsó részében, nem igen 
meszszire a Grand Canonba való betorkolása előtt találtam.

A Sierra Nevada gránitja és az európai tonalit szintén hasonlítanak a 
tacoma-gránithoz, a mennyiben összetéteEÓfben tetemes mennyiségű pla- 
gioklas és amphibol vesz részt. A quarzok néha sok folyadékzárványt tar
talmaznak, a melyekben elvétve koczkaalakú kristályok találhatók, melyeket 
konyhasónaklehettartanunk. Ezekben a gránitsziklákban egyúttal a Nisqually 
River gránitos hömpölyeinek eredetére is ráakadtunk. A mi a tulajdonképeni 
vulkán kőzeteit illeti, csupán hypersthenandesitekettaláltam. Többnyire sötét 
színűek, de gyakran át vannak járva vörös schlierektől és ilyenkor nagyon 
emlékeztetnek némely mexikói andesitre, különösen a L enk-tői és tőlem 
a Serrania de Tepeyacból és a Penon de los Bánosról leirt kőzetekre.* 
Túlnyomóan vitrophyros kiképződésüek és az üveges alapanyag közönsé
gesen mikrolitosan van elüvegtelenedve. Többnyire jelentéktelen mennyi
ségben, járulékosan amphibol található, de ez teljesen hiányozhatik is 
mint például nehány a nagy kráter szélét alkotó világos szürke és szürkés 
fekete sziklatömegben. Hasonló válfajok a Mount Tacoma ÉNy-i részében 
is találhatók ; legalább O e b b e k e  a  Z iTTEL-től az említett helyen gyűjtött 
kőzetekről azt mondja, hogy majd egy olivintartalmú augit- (hyperstben-) 
andesithez, majd egy typikus ampbibol-andesithez közelednek jobban.**

A Tacomaba való visszatérésre ugyanezt az űtat választottam.

*  F elix u . Lenk : Beitr. z. Geol. u. Palaeontol. der. Rep. Mexico I. p. 96.
Oebbeke : Über das Gestein vom Tacoma Berg, Washington Territory.
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Ha a gyönyörű hegyet mindig Mount Tacom a  es n em  Mount R a in er  
névvel jelöltem, ez —  a mit nem akarok említés nélkül hagyni —  mindig 
teljesen szándékosan történt. Az utóbbi név az én nézetem szerint nem 
bír jogosultsággal; csak el kell képzelnünk, hogy miképen keletkezett. 
1792 május havában Vancouver angol kapitány a Fuca útba érkezett 
és a Discovery Bayban horgonyt vetett. Itt egyidöre elhagyta tataro
zásra szoruló hajóját és egy kis hajón kikutatta a mai Puget Soundot és 
Admiralty Inlet. Mikor ezzel a kis flottillával a Port To wn sand Bayban 
horgonyzott, a Mt. Bakertől D-re magas, hóborította hegyet pillantott meg 
s ezt barátjáról Eainier admirálisról elnevezte, a nélkül, hogy a körüllakó 
indiánusoknál, a kikkel különben, úgy látszik, a legnagyobb megvetéssel 
bánt, kérdezősködött volna annak neve felől. Ha már most meggondoljuk, 
hogy ő nem volt sem az első fehér, a ki ezt a hegyet megpillantotta, mert 
a spanyolok már két évvel előbb 1790-ben jöttek ezekre a területekre 
s hogy a legkevésbbé sem kutatta ki, hanem csupán körülbelül 80 km 
távolságból látta, úgy az ilyen elnevezést bajosan fogjuk jogosultnak tart
hatni, minthogy a hegy már bírt egy éppen oly jóhangzásu, mint jellemző 
névvel (Tacoma =  nagy hó). Eainier maga egyáltalában nem látta a 
hegyet.*

Hogy Tacomától Californiába érjünk, először is a Northern Pacific
E. E. Pacific Divisionját használjuk egész Portlandig. Jyelet felé tekintve, 
többször nyerünk szép pillantást a Cascade Eange óriási vulkánjaira. 
Eleinte a Mt. Tacoma helylyel-közzel még látható. Claquato állomáson túl 
a vasút a Cowlitz Biver völgyébe lép, mely az éppen említett hegy hasonló 
nevű glecseréből ered. Nemsokára láthatóvá lesz a Mt. Adams és később a 
Mt. Helens. Calamánál a vonat egy nagy gőzkompon átmegy a hatalmas 
Columbia Biveren, annak balpartján Oregon államba lép s rövid idő 
múlva Portlandba érkezik. A Mt. Adamst eddig még nem mászták meg és 
a Mt. Helenst is csak egyszer és pedig 1892 augusztus havában Plummer 
állami mérnök Tacomaból. Minthogy fölépítéséről eddig semmi biztos nem 
volt ismeretes, a megmászásról szóló jelentés tudtommal eddig csak egy új
ságban ** jelenvén meg, s ezért nehezen kapható kézhez, talán szívesen vett 
dolog lesz, ha belőle nehány adatot ide iktatok.

A hegy legrégibb ismeretes kitörése, Plummer kutatásai szerint, az 
1831— 32. évekbe esik. 1831 augusztus havában a vulkán környékén rend-

Neues Jalirb. f. Min. 1885. I. p. 222. v. ö. A. H ague and J. P. I ddings: Notes on 
the volcanoes of Northern California, Oregon and Washington Territory. Am. Journ. 
of Science 1883. Vol. XXVI. p. 222.

*  J. W ickeksha m : I s it Mt. Tacoma or Rainier ? — Proceed, of the Tacoma 
Acad. of. Science. Tacoma Wash. 1893. february.

**  New-York Sun. 1893 nov. 19.



kívül homályos nap volt ; csaknem oly sötét volt, mint éjjel, eltekintve vala
mely gyönge, vöröses, komor fénytől. Egész nap gyertyákat kellett égetni. 
A levegő telve volt finom hamuval, mely az illető jelentésben fehér faha
muval van összehasonlítva. A levegő különben teljesen csendes volt, szint
úgy nem éreztek földrengéseket s nem hallottak földalatti morajt sem. 
Mikor az ég ismét kiderült, látni lehetett, hogy a hegynek különben tiszta 
fehér hóteteje a hamueső által barnára van festve. Más jelentések szerint 
lávaömlés is történt, a mi azonban nem biztos. Hosszabb, ámbár többször 
megszakított működési időszak az 1843. évvel kezdődik és tart egész 
1854-ig. Ebben az időszakban a hegy következő években volt tevékeny: 
1842-ben (két hónapig), 1843- és 1844-ben (összesen 3 hónapon felül), 
1846-, 1853-, 1854-ben (70 napig, februárius 1-től április 10-ig). Az 1843-ik 
év októberében a Mt. Helens csiícsát hirtelen sötét füstfelleg borította el, 
mely folyton növekedett, és sűrű tömegekben sötétítette el délkelet felé az 
eget. Miután az első, legsűrűbb tömegek kissé elhúzódtak, a vidék külön
böző pontjairól világosan lehetett látni, hogy a hegy északi oldalán, kevés
sel a csúcs alatt, eruptio történik. A szél ezalatt ENy-ról fújt és 30— 50 mér- 
földnvire DK-i irányban hamú és porból álló eső hullott és oly bőven 
borította el a talajt, hogy nagy mennyiségeket gyüjtliettek belőle. 1843 no
vember 33-án a Helens a Dalles és a Columbia Eiver környékét egész 
50 mérföldnyi távolságraj borította el hamuesővel s folytonos tevékenység
ben maradt 1844 februárius 16-ig. Sűrű füsttömegek emelkedtek fel óriási 
oszlopokban a kráterből s részben úgy világítottak éjjel, mint a tűz. Ez bi
zonyára az a kitörés, a melyet már v. H u m b o l d t *  ** megemlít; csakhogy ö 
mint dátumot, 1743 november 33-át említi. HuMBOLDT-nak tehát teljesen 
igaza van, ha Ivosmosának idézett, az 1858. évben megjelent kötetében a 
Mt. Helenst a tevékeny vulkánok közé sorolja s azt a megjegyzést teszi, 
hogy a csúcsán levő kráter folytonosan füstölög. Ezenfelül, mint Z it t e l  

megjegyzi,* a hegy közelében, a Cispus folyónál, kidőlt fákat találtak, 1— 3 
lábnyi vastag vulkáni hamuréteggel borítva s E m m o n s  geológus a távcsővel 
egy hatalmas, a hegyoldalak erdőtakaróját mérföldnyi távolságra félbesza- 
szakító lávaáramot figyelhetett meg.

A megmászásnál Pl u m m e r  kiindulási pontul Little Eals helységet vá
lasztotta, mely a Northern Pacific E. E. mellett a Cowlitz Eiver közelében 
fekszik. Hogy mily fárasztó Washington vulkánjainak a felkeresése (kivéve 
most Tacomát), legjobban kitűnik abból a tényből, hogy PLUMMER-nek a 
hegy lábáig négyszer kellett pihenőt tartania, továbbá kétszer magán a 
hegyen, és még kétszer a Little Fallsbe való visszatértekor ; a Mt. Tacoma
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* H u m b o ld t : Kosmos IV. p. 441.
* *  Z ittel 1. o. p. 12.

(25)



DE FE U X  JÁNOS

megmászásánál jelenleg csak egy bivouak szükséges. Little Falls után elő
ször Toledo mellett haladtak el s erre a Cowlitz River völgyét keresztezték, 
a második napon a Green River és a North Foutle Riverét s ezután körül
belül KDK-i irányban a Main Toutle Rivernek, mely a Helens északi ol
dalán levő glecserekből ered, a leggyönyörűbb őserdővel borított völgyét 
követték. A negyedik napon számos vulkáni bombát találtak s elérkeztek a 
vulkán tulajdonképeni lábához, a melynek jég- és hóborította csúcsát 
azonban csak a következő reggelen pillantották meg, a mikor a völgy 
kemény két órai emelkedés után hirtelen D-nek fordult. Most csaknem déli 
irányban egy teknőben másztak felfelé, mely egykori glecsermedenczének 
bizonyult. Többször kellett régi morénákon áthaladniok, s délfelé (az 5-ilc 
napon) elérkeztek az erdők felső határához. További emelkedés után a 
csúcs alatt két typikus krátert, s azoknak környékén a legvadabb vulkáni 
tevékenység nyomait fedezték fel. «It appeared as though the north side 
of the mountain had been literally blown off and the débris scattered all 
over the country.» A nagyobbik kráterre való felmászás eleinte ezektől 
nyugatra fekvő meredek, jeges lejtőkön történt; miután ezek nagy hasa- 
dékok következtében járhatatlanokká váltak, ismét csak repedéses szikla
hátakon lehetett előre jutni. Végre azonban ezek oly meredekek és repede
zettek lettek, hogy a merész mászók visszakérni kényszerültek, s csak a 
következő napon, miután még inkább jobban a hegy nyugati oldala felé 
fordultak, sikerült nekik nagy nehézségek és sokféle veszedelem (jégolda
lak, kőzápor) között a csúcsra feljutni.

Ezen az irton P l u m m e r  a glecserek egyikén sajátságos, diagonális 
morénát fedezett fel; t. i. egy törmelékszalagot, mely rézsút (és pedig 
DK-ről ENy-ra) a glecser egyik szélétől a másikig húzódott. Ez a kis gle- 
cser repedések nélküli volt, hajlása 20 fokot tett ki. A moréna mintegy 
300 lábnyi hosszú és 5 láb magas, alapján pedig 20 láb széles volt. Petro- 
graphiai tekintetben kőzetanyaga nem különbözött a nagyszámú többi meg
figyelt oldal- és végmorénától, de az egyes görgetegek jobban le voltak 
koptatva, és legömbölyítve, azonfelül sokkal kisebbek és egymáshoz hason
lóbbak voltak nagyság tekintetében, mint a többi moréna törmelékei és 
görgetegei. Az említett tulajdonságoknál fogva ez a képződmény a többitől 
teljesen elütő jelleggel birt. Felső végével egy régibb oldalmorénához ért. 
Ezen leirás nyomán RussEL-lel * együtt feltehetjük, hogy ez a sajátságos 
görgetegszalagot valami jégtunnelben, egy intraglaciális vízfolyás rakta 
le, s hogy azon régi glecser vastagságának megfogytával annak felüle
tére került.

Később körülbelül 600 acres-nyi kiterjedésű területen haladtak át, a

* V. ö. G. C. B ussel jegyzetét F eed. G. Plummer: A diagonal maraine 
cziinii czikkéhez Amer. Geologist. Yol. XII. No. 4. 1893 oet. p. 232.
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mely vastagon volt borítva vulkáni bombával ; valamivel felette egy, a 
mélybe lenyúló hasadékot találtak, melyből gőzök szálltak fel. A bombák 
különböző nagyságúak voltak, a legtöbb szét volt törve s szeleik vágtak, 
mint az üveg, magának a térségnek a határai feltűnően élesek voltak. 
Ennek közelében egy igen hosszú, több száz láb mély hasadékot fedeztek fel, 
melynek meredek falai jó betekintést nyújtottak a hegy szerkezetébe. Több 
régi lávaáramot, hamu- és görgetegréteget mutattak. A hasadék felett ha
talmas glecser nyúlt el, melyet föképen a csúcsra való eljutásra használ
tak fel.

A Mt. Helens csúcsa tájáról eredő két kőzetpróba, melyet nekem 
P l u m m e r  megvizsgálás végett átadott, amphiboltartalmú hypersthenandesit- 
nek bizonyult. Alapanyaguk bőven tartalmaz üveget, részben mikro- 
litosan van elüvegtelenedve. A plagioklasok gyakran gyönyörű zónás szer
kezetűek és sokszor üvegzárványokat tartalmaznak, a melyek a kristályok 
közepe táján összehalmozódnak. Az amphibolok az ismeretes fekete szegély- 
lyel bírnak, mely egyes szemcsékre bomolhatik szét.

Portlandban véget ér a Northern Pacific E. E. és California irányában 
utazva, a Southern Pacific E. E.-ra megyünk át. Keleti irányban Portland- 
tól, 20 mérföldnyire délre a Columbia Érvértől a Mt. Hood fehér tetejét 
pillantjuk meg, mely valószínűleg a Cascade Eange legmagasabb csúcsa 
(5334 m). A kőzeteiről Kuoos-nak * köszönünk érdekes adatokat. Ezek sze
rint részint ampbibol-, részint olivintartalmú augitandesitek. A vasút 
eleinte abban a hatalmas hosszvölgyben marad, a melyben a Willamette 
Elver folyik ; ez a völgy a Cascade és Coast Eange között húzódik el. Hely- 
lyel-közzel keleten láthatóvá lesz az előbbi hegyláncz gyönyörű vulkánjai
nak egyike; Eugene City körül a Three Sisters (2590 m), később a Mt. 
Scott (2170 m). A vidék ezalatt hegyessé vált, a mennyiben Eugene Citytől 
délre, a hol a vasút elhagyja a Willamette Eiver völgyét, a két fentemlített 
hegyláncz egymáshoz közeledik s ezenfelül még körülbelül KNy-i csapással 
bíró hegyvonulatok ékelődnek közéjük. A legjelentékenyebb közöttük a 
Siskyou Eange, melynek csúcsai egész 2332 m.-nyíre emelkednek fel. A vasút 
emelkedni kezd. Ashland (580 m) környékén gyönyörű kilátás nyílik a Mt. 
Pitire (2974 m). Most nagy kanyarulatokban, gyorsan emelkedik az út fel a 
Siskyou Eange hágójának a magaslatára. A vasút mellett többször találni 
basalt áttöréseket. Ezen kőzetek egyike, a melynek gyűjtésére Steinmann 
állomás előtt volt alkalmam, a mikroszkóp alatt üvegben dús földpátbazaltnak 
bizonyult. A barnás üvegbásis részben globulitosan volt elüvegtelenedve.

* J. H. Kloos : Geognost. Beobachtungen am Columbia-Flusse. — Mineralog u. 
petrogr. Mittheil. I. 1878 p. 389. — P. Jannasch u . J. H. K loos : Mittheilungen über 
die krystallin. Gesteine des Columbia-Flusses in Nordamerika und die darin enthal
tenen Feldspathe. —  Ebenda III. 1880. p. 97.

(27)



28 K  FELIX JÁNOS: GEOLÓGIAI UTI VÁZLATOK ÉSZAK-AMERIKÁBÓL.

A plagioklasok kiképződési módjukban nagyon emlékeztettek az andesi- 
tekben levőkre; igen tekintélyes méreteket értek el, gyakran sokszorosan 
voltak ikrekké összenőve és számos üvegzárványt tartalmaztak, mely 
utóbbiak nem ritkán zónás elrendeződésben voltak. Az augitok szintén 
gyakran tartalmaztak üvegzárványokat, a bőven előforduló olivinek rész
ben el voltak változva.

A Siskyou Range hágójának magaslatára a hasonnevű állomásnál 
1258 m tengerfölötti magasságban érkezünk el. Közvetlenül K-re a vasúttól 
a Pilot Rock (1960 m) emelkedik fel, s a magaslatról a Mount Shasta első 
szép látképét nyerjük. Rögtön ezután elhagyjuk Oregon államot, s most 
Californiában vagyunk. Hornbrooknál (656 m) áthaladunk a Klamath Ri- 
veren s egyik mellékfolyójának, a Shasta Rivernek völgyébe fordulunk be. 
A hasonnevű hegyet a vasút félköralakú ívben veszi körül s ennélfogva ezt 
a nagyszerű, kettőscsúcsú vulkánt csaknem minden oldalról meglátjuk. 
A föcsúcson (4400 m) csak nehány fumarola van, ellenben a kisebb, tőle 
ENy-ra fekvő mellékcsúcs (3930 m) egy nagy, 1200 m széles és 750 m mély 
krátert visel. Sisson állomástól kell a hegy megmászására kiindulnunk; a 
csúcsra fel nem juthattam. A rossz időben, a mely a Cascade hegységben a 
Mt. Tacomán tett látogatásom alatt uralkodott, a Shastán is oly nagy 
mennyiségű friss hó esett, hogy a felmászás az ég felé meredő csúcsra 
keresztülvihetetlen volt. Meg kellett elégednem azzal, hogy körülbelül 
3000 m magasságot értem el s már ekkor is mély, puha, friss hóba jutot
tam, melybe folyton beszakadtunk. Az összes kőzetpróbák, melyeket ezen a 
kiránduláson gyűjtöttem, amphibol-andesitnek bizonyultak.

Sissontól a vasút most meredeken vezet le a Sacramento River eleinte 
keskeny, később a Sierra Nevada és a Coast Range lánczolatait egymástól 
messze elválasztó völgyébe, a melyben meg is marad a Csendes óceán part
jaihoz való elérkezésig, miközben 18-szor halad át az említett sok kanya
rulatot képező folyón. Chestnut állomásnál (15 mérföldnyire Sissontól) 
pillantjuk meg utoljára a Mt. Shasta hóval borított kúpját, lő1,2 órai utazás 
után Sissontól elérkeztünk San Franciscoija. Innét felkerestem a híres 
Yosemite Valleyt, mely egy gyönyörű szép, az erosio által kissé kitágított 
hasadékvölgy. Az ezt környező hegyek plagioklasban és amphibolban dús 
gránitja, mint ez fent is említve volt, hasonlít ahhoz, a melyet a Nisqually 
glecseren mint a Mt. Tacoma alapját észleltem. Gyakran sötétszínű am- 
phibol összetömörülések találhatók, melyek átmetszetben többnyire göm
bölyűén vannak határolva, úgy hogy a különben mindig világos kőzet 
helyenkint nagyon is hasonlít a déltiroli tonalithoz.

Egy másik kirándulás Calistoga úgynevezett kövült erdejébe vezetett, 
Itt egy zöldes rhyolithtufa nagyszámú elkovásodott fatörzset zár körül, 
melyek gyakran igen tekintélyes méreteket érnek el. Egészben véve ca. 100 
példány ismeretes, melyek mintegy 10 hektárnyi területen vannak szét-
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