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Az Apatitkristályok szépen kifejlődvék és az ismert 
brazíliai Apafitokat lapdússágra nézve fölülmúlják, föllép
nek u is a következő a'akok: OP, ooP, P, 2 P, x/aP, P 2, 
2 P 2 ;  uralkodó a normál prisma a véglappal. A kristályok 
átlátszók, áttetszők, majdnem szintelenek, kissé a zöldesbe 
játszók és a mi igen érdekes, többnyire az Orthoklasokba, 
ezeknek anyaga által egészen beburkolva, benőve vannak, 
vagy pedig a rókább kvarckristályokon felnőve találtatnak.

I r o d a l o m .

A sós és nátronos vizekről.

Dr. Brauns után Liszkay Gusztáv.

A tenger vizének sótartalma igen sok érdekes geológiai 
kérdés föltevésére szolgáltat okot. Hogy keletkezett, mióta 
van meg, hol keresendő annak eredete, vajon folytonosan 
állandó volt-e a földön, vagy pedig megváltozott bizonyos 
hoszú időszakokban, melyeknek történetét a geológia tárja 
élőnkbe ?

A utóbbi kérdésre ezelőtt közönségesen az volt az 
átalános felelet, bogy a tenger sótartalma, az egymásután 
következő különféle földkorszakok folyamán l a s s a c s k á n  
gyarapodott meg, t. i. hogy a jelenkor tengerei sokkal in
kább különböznek az édes vizektől, mint az előbbi földkor
szakok tengerei.

E tekintetben még az előbbi földkorszakokból szár
mazó állatok kövületeinek minőségére, illetőleg azoknak 
alkotására is hivatkoztak; azt állító:ták, hogy a föld 
előbbi korszakainak édesvizi és tengeri állatjai nem kü
lönböztek oly élesen egymástól, továbbá, hogy a jelenkori 
tengeri állatok egy része közelebb rokonságban áll az édes
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vízben élő bizonyos állatfajokkal, mint egyéb tengeri állat
fajokkal.

Közelebbi észleletek azonban arra vezettek, hogy ezen 
tétel nem állhat meg.

Némely kihalt kagylófajok, p. o. a Jura korszakból 
való Cardiniák, a jelenkori tengeri kagylóktól elütő jellegűek 
ugyan s ennek folytán némelyek által az édesvízi kagylók 
körébe soroltattak, de szervezetüknek közelebbi tanulmá
nyozásából kitűnt, miszerint a jelenleg is tenger vizében 
élő más kagylófajokkal, nevezetesen az Astartékkal közel 
rokonságban állnak.

Hasonló eset forog fönn, némely más kihalt kagyló
nemeknél, főkép sok olyan vékonyhéjunál, melyeknek zár
fogaik nincsenek. Ezen jelleg következtében azok, habár 
indokolatlanul is, az édesvízi Anodonták fajához soroltattak.

És látszólag igy van a dolog a fentebbbi tétel legtöbb 
bizonyítékával, kivéve egynéhány tényálladékot; igy a ki
halt Nerita fajok közel rokonságban állnak édesvizeink Ne- 
rilináival; a Cyrenék családjából több kövület található ten
geri lerakodmányokban; a Jura korszakból való halgyik- 
fajok (teleosaurusok) rokonok a jelenben folyó vizeket lakó 
gavialokkal; végre az előbb tengervizekben tartózkodó 
ganoid halak jelenleg csak édes vizekben tartózkodnak.

Ha azonban mindezen felsorolt tényáliadékokat köze
lebbről megvizsgáljuk, akkor azok döntőleg nem bizonyíta
nak. A tengerben most is élnek Cyrénék ; a Neriták, mint 
a Neritinák legközelebbi rokonai, az előbbi korszakokban élt 
őseiktől nem nagyban különböznek. A krokodilfajokra, mint 
tüdővel lélegző állatokra a tenger vizének sótartalma mellé
kes befolyású.

A ganoid halaknak tengert lakó fajai egészen kihal
tak ugyan, de mivelhogy igen közel rokon halfajokat, sőt 
ugyanazon faj féleségeit is majd a tengerben, majd az édes
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vízben találjuk, továbbá a mennyiben egy és ugyanazon hal 
időszakonként majd a tengerben, majd a folyóvízben tartóz
kodik, a ganoid halak példájából leszármaztatott következ
tetés annál kevésbbé állhat meg, mivel a ganoid halakkal 
minden földkorszakban együtt élő valódi porczos halak, a 
czápák és ezekhez hasonlók most csupán csak lengerben 
tartózkodnak s ezen körülménynél fogva épen az ellenkezőt 
kellene következtetnünk.

A kőszénkorszakban, dús tenyészetre mutató száraz
földi növények mellett, édesvízi állatok maradványai talál
hatók. Az édesvízi fauna a délkeleti Angolhonban levő 
Weald képletben, mely a jura és kréta között átmenetet 
képez, még inkább és pedig dúsan van képviselve.

Mig ezen korszakban az Alpesekben hatalmas meszes 
képződmények csapódnak le a tenger vizéből, addig távo
labb észak felé egy nagy beltenger az úgynevezett limneus- 
medcncze képződött, mely a tengertől teljesen el volt zárva, 
sószegény létében alkalmas helyet szolgáltatván édesvízi ál
latok és növények tenyészésére, a mint ezt azoknak kövü
letei bizonyítják.

Ezen ős beltenger állatjai majdnem azonosak a jelen 
korszakkal, találhatni ott ugyanis kagylókat a Cyclas, Cyrena, 
Unió családból, csigákat a Paludina, Melania, Planorbis és 
Limnaeus fajból, továbbá szárazföldi növény és állat- ma
radványokat.

A későbbi harmadkorban nemcsak egyes különféle 
édesvízi és tengermedenczék különböztethetők meg, hanem 
gyakran az is észlelhető, hogy egy és ugyanazon medenczé- 
ben tengeri és édesvízi rakodmányok váltakoznak egy
mással.

Ennek ellenében a nyílt tengeri rakodmányok, a leg
ősibb időtől fogva némely oly állatfaj által jellemeztetnek, 
mely édesvízben sohasem, csakis sósban szokott tenyészni.
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Ilyenek első sorban a korallok, melyeknek édesvizek
ben eddig- még nyomát sem találták, mig a tengerben egész 
zátonyokat, szilieket képeznek. Ezekután sorakoznak a 
brachiopodák (Terebratula, Lingula) az eckinodermák, a 
szivacsok s a foraminiferák.

A csigák és kagylók nagy csoportjából is kiválaszt
hatni egész családokat és egyes fajokat, melyek csak a 
tengervizében élnek. A kagylók csoportjából különösen az 
osztrigák emelendők ki, melyek a jelenkorban épen a ten
gernek bizonyos meghatározott sótartalmú pontjaihoz van
nak kötve.

A tengerek kihalt lakói tehát inkább arról tanúskod
nak, hogy a tengereknek kezdettől fogva egyáltalában ad
dig, mig faunával bírtak, sótartalmuaknak kellett lenniük.

Mivel azonban oly szerves léuyekről van szó, melyek
nek életviszonyait és föltételeit közvetlenül meg nem figyel
hetjük, mig egyrészről figyelembe kell vennünk a hasonló 
állatokon tett közvetlen észleleteket, másrészről pedig nem 
szabad szem elől téveszteni a föld fölületén a jelenkorban 
végkezmenő változásokat sem.

E tekintetben azt tapasztaljuk, hogy a szárazföldi foj 
lyamok, az úgynevezett édesvizek, a tengerbe szakadatlanul 
oldható ásványrészeket visznek s azokkal olyanokat is, 
a melyek a tenger vizében benfoglalvák. Igaz, hogy 
a feloldott anyagok mennyisége, kivéve nehány ásványos 
forrást, igen csekély ; a tömörítés nagyobbára jelentéktelen 
(igy például mig a Genfi tó vizének 1000 kgr. súlyában 
csak 160 gramm szilárd alkatrész van, addig ugyanannyi 
tengervízben átlagban 35 kgr. találtatik), de a szilárd alkat 
részek a teugerben mégis folyton növekednek; ehhez járul 
az is, hogy a tengerből csak tiszta viz párolog el, a mely 
a szárazföldön, főkép a hegységeken újra lecsapódik és 
szilárd alkatrészeket feloldva, azokat részben a tengerbe 
viszi.
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A sótartalom folytonos növekedését azonban ellenhatá
sok szabályozzák, melyek nemcsak hogy szakadatlan folya
matban működnek, de már a legrégibb földkorszak okban 
is megvoltak, a mint erről az őskorszakból való tengeri 
rakodmányoknak állat- és növénymaradéka tanúskodik; sőt 
azt lebet mondani, bogy ezen ellenhatások, az ős kövü
letvivő képletekben már oly mérvben nyilvánulnak, hogy 
az őskor tengereinek tetemes sótartalmát kétségbe vonni 
nem lehet.

Az őskor sólerakodmányai közvetlenül a tengervi
zének elpárolgása után csapódtak le és közöttük a kősó 
(chlornatrium) és a kénsavmész (anhydrit és gypsz) mint 
„sziklaképzők“ a legkiválóbb fontosságúak.

Midőn a földdomborzat viszonyai változni kezdtek, ille
tőleg a szintek megváltoztak, — a mint ezt a geológia min
den földkorszakra nézve kétségen kivül helyezi — egyes 
tengerrészek könyen elszigetelt medenczékké el lehettek 
metszve; ezen medenczék vizének, ha a medenczéket nem 
táplálta elegendő édesviz, el kellett párologni s a gypsz és 
kősó, más réteges kőzetnemekkel, u. m. mész-, agyag- és 
homokkővel mint szilárd alkatrész hátra maradt.

A jelenkori és Őskori ilynemű csapadékok közti cse
kély eltérés két körülményből igen könnyen kimagyaráz
ható ; először azon elváltozásokból, melyeken ezen lerakod- 
ináuyoknak keresztül kellett menni, ha az édesviz (légköri 
és forrás) hatásának ki voltak téve, másodszor ugyanazon 
folyamatnak egy és ugyanazon helyen többszöri ismétlé
séből.

Csakis az utóbbiból lehet magyarázni igen sok só és 
gypsztelepeknek rendkívüli nagy vastagságát; az előbbiből 
pedig az magyarázható meg, hogy mikép szoríthatta ki 
lassacskán a gypsz, a vele társult más egyéb ásványokat.

A chlornátriumnál könyebben feloldható u. n. anyalug- 
sók, a keserüsó és más egyéb kénsavas sók — chlorká-
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Hum, chlormagoesium stb. — csakis száraz hegységekben, 
nagyobb mélységekben találtatnak friss állapotban, mert 
daczára, hogy a vizet mohón veszik föl, a lég száritó ereje 
következtében ismét a legkönyebben csaphatok le.

A chlornátriuru nem oldható oly könyen s ennek kö
vetkeztében igen sokszor és nagy tömegekben jelenik meg 
mint kősó; a kénsavas mész még nehezebben oldható és 
gyakran egész önállóan lép fel.

A kősónak és a gypsznek rétegzett települése tisztán 
bizonyítja, hogy azok tengervízből csapódtak le, a gypszré- 
tegek különben sokszor dúsak szerves zárványokban is.

A gypsz még ott is rétegesen települt, a hol jelenleg 
s/.akadékosan, meredek falakkal, hegyfokokkal lép fel. Ilyen 
helyeken a gypsz eredetileg mint Anhydrit csapódott le, a 
mint ezt még most is találjuk, p. o. Stassfurtban, Wielicz- 
kán és Bochnián, épen a fentebb említett könyebben oldható 
sók társaságában. Ezen Anhydrit később vízzel érintkezvén, 
azt lassacskán magába szívta, tériméje növekedett el és széttolt 
mindent, a mi mellette és fölötte feküdött s szakadékossá vált.

Hogy a gypsz bizonyos ásványoknak, főleg kénegek
nek elmállása folytán képződhetett, az csekélyebb fontosságú, 
mert az ezen eredetre utaló gypsztömeg mcuyisége arány
lag igen csekély.

Már a legrégibb kövületvivő rétegekben, u. m. az 
észak-amerikai Silur, Devon és alsó kőszénképletben, nagy 
tömeg gypsz, kősó és agyag fordul elő, mely utóbbi, a 
menyiben sóval van telítve, sóagyagnak (Salzthon) ne
veztetik.

Különösen a felső Silurképlet onondaga csoportjában 
fordulnak elő gypsztömzsök és agyagrétegek; Virginiában 
valószínűleg ezen képletben, egy vastagságban 60 métert 
meghaladó kősótelep fordul elő.

A Dyasképlet, mely a palaeozöi korszakot berekeszti,
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valószínűleg a legtetemesebb gypsz és kősótömegeket képes 
felmutatni.

Ezen korszakban nemcsak Németbon közepén és északi 
részén képződtek sótömzsök, a különféle kénsavas sókkal 
és ankydrittel, mely gypszszé változott el, különösen a 
Harz szélén 300 méternyi vastagsággal, de ezen képződmény 
rnesze keletnek is kiterjeszkedett, egészen Oroszország te
rületére; a Kirgiz pusztán ezen képletből vakító fehérségű 
kősó szirteket láthatni, melyek mesziről jegesekhez hason - 
litanak.

Az erre következő Triászképletet gyakran sóhegység
nek is nevezik, a menyiben annak majdnem minden tagja 
sóban és sós forrásokban bővelkedő.

A Trias legalsóbb rétegében a tarka homokkőben 
észak-nyugoti Némethonban, az erre következő kagylómész- 
ben közép és délnyugati Némethonban, a képletet bezáró 
Keupermárgában pedig Angolhonban (Nortwich), Schweicz- 
ban (Bex) és Francziaország keleti részén (Vic le-Dieuze) 
találhatók kiterjedtebb só- és gypsztelepek. Ezeknél neveze
tesebbek és fontosabbak a felső Trias sóképletei az Alpe- 
sekben, a hol a mészhez és dolomithez kötve, hatalmasan 
ki vannak fejlődve.'Ide tartoznak Dél-Bajorország, Tyrol, Felső- 
Ausztria és Styria telepei.

A Jurakorszak szegényebb sóban és gypszben, azon
ban ennek felső részében is, mely a Wealdképletnek alap
jául szolgál, találni gypsztelepeket és sós források által 
jelzett sótömzsöket, főkép észak-nyugoti Némethonban (Mün- 
den-Rodenberg a Deister mellett).

A krétakorszakból Algírban találunk kősót; a régibb 
harmadkorból a cataloniai sót s az Appenniuek és a Mont
martre gypszeit említhetjük fel, mig a wieliczkai-bochniai 
magyar- és erdélyországi sótömzsök, némely Alpes- és Apeu- 
ninalji s a kénben dús siciliai hires gypszek, nemkülönben 
a Sicilia nyugati oldalán Nicosiától és Leonfortetól Catto-

11
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liáig 120 kilométernyi távolságban csapó, számos de vé
kony kősórétegek, az ifjabb harmadkorba soroltatnak.

A negyedkorba tartozó gypsz- és sótömegek, a mint 
azokat a Sahara sivatagban óriási kiterjedésökben szemlél
hetjük, felette nagy fontosságúak.

A Sahara úgy a diluviumra, mint a jelenkorra nézve 
nagy és tanulságos szerepet játszik.

A diluviumban Saharát még tenger boritá; jelenleg 
száraz sivatag, habár sok helyen és nagy területekre mé
lyebben fekszik a Közép-tenger tükrénél; ezen tenger déli 
partjai fölemeltettek, a Sahara medenczéje attól elzáratott s 
miután a légköri csapadékok, melyek itt egyébiránt alig 
vehetők számba, nem pótolhatták az elpárolt vizmenyiséget, 
a Sahara medenczéje kiszáradt.

Hogy a Sahara sikját még csak nemrég is tenger 
boritá, arról meggyőznek miuket az ott nagy menyiségben 
található oly kagyló-maradványok, melyek most a Közép- 
tengerben folyvást élnek, p. o. a Cardium edule, úgy a meg
levő, ha nem is nagyon vastag gypszterlepek, sótömzsök és 
sósvizzé lett mocsárok vagy medenczék.

A talaj sótartalma nagy területekre igen tetemes, a mi 
a sivatag szárazságát nagy mérvben növeli. A hol na
gyobb menyiségü édesviz öszegyül, ott növények is te
nyésznek, oázokra találunk, nagyobbrészt tavakkal és bő 
forrásvízzel.

Az is tudva van, hogy a francziák az Atlas hegység 
déli lejtőjén sikerrel fúrtak artézi kutakat s ez által a 
datolya-tenyésztést a végenyészettől sok helyen megmen
tették.

Saharának legkiterjedtebb vízmennyisége, mely Dél- 
Algir kutjait is itatja, a föld alatt van és vizhatlau réte
gek, nevezetesen egy kemény gypsz-pad által óvatik az 
elpárolgástól.

Ezen földalatti viz nemcsak mesterséges kutak, de
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természetes tengerszemek által is közvetlen összeköttetésben 
áll a külléggel s benne a Közép-tengerben élő nehány ki
sebb halfaj, mint a Ciprinodon Calaritanus és Coptodon 
Zillii is tenyészik, mely halak nem tartoznak a vak félesé
gekhez, a mint azok Krajna és Kentucky barlangjaiban és 
Selmecz bányáiban tettleg előfordulnak.

A földalatti medencze vize meglehetősen sós. Még só- 
sabbak a belső Afrikában találtató tavak; ezen tavak közül 
némelyik időnként egészen kiszárad ; hasonló sorsnak van
nak álávetve a sós mocsárok is, vagy az úgynevezett 
Sebchák.

A Zagres tóról 1844-ből azt Írják, hogy egy tükör
sima sóréteggel volt borítva, mely messziről egy csön
des vízfelülethez hasonlított. Ezen réteg szélein vékony volt, 
valamivel beljebb megtartotta a lovat, 0,33 méter vas
tagságtól a közepén egész 0,7 méter vastagságig gya
rapodott.

A tó hosza 22540, szélessége 11270 kilométer ; ak
kori becslés szerint 127 millió köbméter sót tartalmazott, 
körübelől 5% millárd mázsát.

A suezi szoros keserű savas tavai a legrégibb időtől 
fogva ismeretesek s érdekesek különösen azért, hogy fekvé- 
sök és természeti alkotásuknál fogva ezen földrész geológiai 
történelmét ismertetik meg.

A suezi szoros eredetileg egy tengerszoros volt, mely 
a Vörös-tengert a Földközi-tengerrel öszekapcsolá; idővel a 
lagúnák egész lánczává változott, mig később majdnem 
teljesen kiszáradt.

A suezi sóstavakból is termelnek sót; az 1867-ik évi 
párisi világtárlaton egy 21l2 m. magas hasáb volt az ottan 
nyert tiszta chlornátriumból kiállítva. Azonban ezen sóknak 
nagyobbrésze, részint a légköri behatások, részint más anya
gok bomlásának befolyása következtében már el van vál
tozva.

11
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Az elváltozási termékek között legkitűnőbbek, a szén
savnak nátronnal vagy széksóval való vegyületei, a Trona, 
Urao és Soda, a melyek után a sivatagok tavainak nagy
része Nátron tavaknak neveztetik, p. o. Sukena tó Fez- 
zanban.

Az ily nátronképződés csak esőben szegény vidékeken 
gondolható, a mennyiben vizdús területeken ezen sók csak
hamar feloldatnának és elsodortatnának. Fezzanban azon
ban, a hol nagyon kevés eső esik, a Trónát épületanyagra is 
használják.

Hogy az elváltozási termékek között épen a szénsa
vas vegyíiletek játszanak kiváló szerepet: azt onnan lehet 
könnyen megmagyarázni, hogy a szénsavas mész majdnem 
minden kőzetben előfordul, hogy szénsavas vizekben ketted 
szénsavas mészéleggé igen könnyen feloldható, a melyből a 
mész, a viz és szénsav elpárolgásával, ismét igen könnyen 
kiválik.

Egynéhány ilyen tóban, a chlornátrium mellett, az 
úgynevezett anyalugsókat, — mint a csodasó, keseríísó, 
chlormagnesium és chlorkalium, — fris állapotban lehet 
találni, nemkülönben gypszet, a mely gyakran vaskéneggel 
van tisztátalanitva.

A Saharához Ázsia azon vidékei csatlakoznak, a me
lyek ezon vizszegény kerület légáramlatainak ki vannak 
téve. Ezek részint valódi sivatagok, mint a syriai, arábiai, 
a persiai, a középázsiai, részint puszták időszakos növényte
nyészettel. Mindezen vidékek sógazdagok s nem egy tanulságos 
tüneményt tárnak élőnkbe.

Azonban talán egyik sem fontosabb és érdekesebb a 
föld történelmének tanulmányozására és geológiai jellegénél 
fogva is, mint a Holt-tenger.

A legújabb vizsgálatokból különösen F r a a s  Ot t  ó 
adataiból kitűnik, miszerint a Holt tenger képződését, me-
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denczéje 400 méterrel mélyebben feküdvén a Középtenger 
tükrénél, vulkáni erőknek tulajdonítani nem lehet; az azon 
található szurok tökéletesen azonos minden szerves eredetű 
asphalttal s a krétakorszakból származik, kén ép úgy mint 
Siciliában, rétegzett gypskőzetben jön elő.

A Holttenger és vidéke eredetét egy krétakorszakba 
tartozó réteges hegység nagyobbmérvü megkasadásának kö
szöni, mely hegység egyébiránt szabályszerűen alkotva, több
szörös zavargásokat szenvedett.

A nagy Jordánliasadék északon édes vizet tart; délen 
azonban, a nagymérvű táplálás daczára, az elpárolgás olyan 
hatalmas, bogy a Holttengerben, mely előbb a Vöröstenger
rel volt kapcsolatban, nemcsak a víz fogyott meg, a mi 
tükrének alábbszállását okozá, de a különféle sók is igen 
nagy mennyiségben lecsapódtak.

A tenger fenekén folytonosan só rakodik le. A tengervíz 
fajsúlya több mint 1.2 ; konyhasó-tartalma 12°/0, szilárd 
alkatrészekben pedig 24% os. Ha ezen nagy sótartalom, 
lőképen az elpárolgás nagysága által okoztatik, akkor más 
tavaknál hasonló körülmények csak a befolyó víznek nagy 
sótartalmából magj'arázhatók.

Példát szolgáltat erre a sós tavak egyik leghiresebbike : 
az Elton-tó a Volga balpartján; ennek kerülete 7 mértföld, 
mélysége igen csekély s ennek következtében a viz elpá
rolgása igen nagy.

Az Eltontóba négy sós folyó ömlik, a melynek vidéke 
sósivatag, sóval itatott talajjal s csak sónövényekkel fedve, 
mint a Salicornia herbacea és az Uredo salicarniae stb.

A tó vize még sósabb a Holttenger vizénél; ugyanis 
fajsúlya 1.27; szilárd alkatrészek 25— 29°/0-ig, ezekben 
13°/0-nál több konyhasó. Sóban legdúsabb az arméniai Ur- 
nrán-tó, 20—2 i°/0 szilárd alkatrészben 19% sóval ; más 
szárazföldi tavak vize nem oly sós, mint a tenger vize.
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így p. o. a Kaspitenger vize még iható ; szilárd al
katrészek 0.625 °/0, só 0.375 °/0. Itt a csekélyebb sótartal
mat valószínűleg az édes viz hozzájárulásának nagy rneny- 
nyisége idézte elő nem régi geológiai korszakban. Ezt igazolja 
az is, hogy a körülötte levő sóstavak tőle egészen el van
nak zárva, mig a Volga, más jelentékeny folyamokkal 
mint a Jerek, meglehetős tiszta vizet ömleszt belé. Az is 
valószínű, hogy a Kaspitenger valaha, úgy mint az Uraltó 
és a Feketetenger, mely utóbbinak délfelé való áttörése 
későbbi eredetű, az északi jegestengerrel állott kapcsolatban.

A jeges tenger szegényebb sóban mint a többi óceá
nok, fajsúlya átlag 1.026, sótartalma 3—3.3°/0.

Az egyes elkülönített tavakba befolyó vizek mennyi
ség és minőség szerinti viszonyai igen különfélék, igy p. o. 
az arméniai Van-tó, habár sósabb mint a Fekete- és a Ke
letitenger, az Eszakitengernél sószegényebb. Arábia és Közép- 
Azsia sós tavai keletkezésüket annak köszönhetik, hogy a 
világtengertől elzárt egyes tengerágak yizének elpárolgása 
sokkal nagyobb mérvű volt, mint azoknak édes vízzel való 
táplálása; eliez járul még a sógazdag talaj is

Említést kell még tennünk a keletindiai Tronáról, mely 
az egyptomikoz egészen hasonló. Az óvilág sólerakodmá- 
nyaihoz sorolandók továbbá Dél-Afrika és a száraz Ausztrália 
sótelepei, melyek sokban hasonlítanak a Sahara-tavak kép
ződményeihez és valószínűleg ifjabbak.

Európának csekélyebb számú só-, csodasó- és nátron- 
lerakodmáuya van, nevezetesen déli Franczia-, Spanyolor
szág- és Magyarhonbau.

Ennek ellenében Amerika, daczára számos folyóinak, 
igen sok és nagy kiterjedésű sós tóval bir.

Ezek között Eszak-Amerikában legnevezetesebb az 
Utahi, melynek hossza a 100, szélessége az 50 kilométert 
meghaladja. Vize meglehetős sok chlornátriumot tartalmaz.
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Délamerikában bárom területen van nagyobb mérvű sólera- 
kodmáuy, egészen hasonló viszonyok között, mint az orosz 
délszibériai és turáni rakodmányok, csakhogy felettök a ve- 
getatió sokkal egyhangúbb. Ilyen területek : a Lanosok^vagy 
Sabanák és Pampák, főkép az Orinoco folyam északi áram
területén, és Venezuela államban.

A másik sóteríilet La Platától délkeletnek s Buenos- 
Airestől nyugatnak a Rio Saladé és Rio Kegró között, egé
szen a Cordillerák aljáig; a szomszéd patagoni partokon is 
vannak sótelepek, melyeken konyhasó, csodasó és nátron 
nyered k.

A harmadik terület Dél-Péru, délnyugati Bolivia és 
Észak-Chili lépcsőzetes partsikjain van; arról nevezetes, hogy 
itt nyeretik a legtöbb nátronsalétrom, a mely valószínűleg a 
tengeri sók vegyi elváltozásából keletkezett.

A chlornátrium is nagy tömegben fordul elő. A perui 
pampa di Tamarugal kősóját 63 millió tonnára becsülik.

Fontos a sótelepek, sós tavak és sókivirágzások kép
ződésének értelmezésére a tenger viz elpárolgásánál a kivált 
szilárd rétegek sorozata. E tekintetben az egymásra követ
kezésnek mindig ugyanazon sorát találjuk, hogy t. i. a leg
nehezebben oldhatók legelőbb csapódnak le.

A sorozatot mindig a szénsavas mész kezdi meg, mely 
édes vizekben sokkal nagyobb mennyiségben van meg, mint 
a szénsavban szegényebb tenger vizében. A közönséges ten
gervízben, melynek fajsúlya 1.028, legtöbb adat szerint:
0.025—0.05°/0 mész van ; némelykor 0.1, vagy 0.01°/o*ra 
teszik ezen százalékot, mig a szilárd alkatrészek közönsé

gesen 3.4—3.7°/0-ot tesznek ki, mely százalék fa mélység 
növekvésével kis mérvben növekedni szokott.

A földközi tenger faj súlya 1.03, sótartalma a 4°/o-°t 
meghaladja; hasonló a Vöröstenger ; a Jegestenger nem olyan 
sós s még kevésbbé sósak némely öblök, melyekbe folyamok



160

torkollanak, főkép azon esetben, ha a nyílt tengerrel való 
összeköttetésük csekély. így a norvég Fjordok vize, a fo
lyamok torkolata közelében még iható ; a Fehértenger faj
súlya csak 1.019, míg a nyilttengeré 1.0266: a Keletitenger 
a Skagerracban 1.778, a Kattegatban 1.5 s közepe táján 
0.5 százaléknyi sókat tartalmaz.

A Feketetenger északon 1.6, délen 1.8 s a Márvány
tengerben az utóbbinál még magasabb százaléknyi sót tar
talmaz.

Ha a tenger vizének sótartalmát átlagban 3.5°/0-ra 
tesszük, akkor, ebből megközelítőleg 2 .6°/0 a kősóra, 0.16°/0 
a kénsavas mészre, 0.74°/0 pedig a könnyebben oldható 
sókra esik. Ez utóbbiakból 0.21° 0-ot a keserűsé, O.41°/0-ot 
a eklormagnesium, kevés brom- és jodmagnesiummal, 0 .12  
százalékot pedig a chlorkálium tesz ki, az utóbbi kevés brom- 
és jodmagnesiummal.

A szénsavasmész csak a fent említett csekélymennyi
ségben lép föl, alig számbavehető szénsavas magnesiával.

Az édes vizek szilárd alkatrészeiben foglalt, aránylag 
magas szénsavas mészszázalék is már arra utal, hogy legelő
ször a mész csapódik le és pedig mint mészpát, gyakran a 
magnesiával együtt, mely esetben a tiszta mészpát mellett 
dolomit kettes só képződik.

A mészképződés történjék akár közvetlenül, akár bi
zonyos szerves lények, mint a korailok, kagylók vagy fora- 
miniferák közvetítésével, azon tengerek fenekén igen tete
mes, a melyeknek vize vagy csak csekély mérvben, vagy 
épen el nem párolog.

Elpárolgás alkalmával a többi só ellenében háttérbe 
szorul, még a kénsavas mész előtt is, mely közönségesen 
gypsz alakjában rakódik le.

A mészpát után a gypsz csapódik le és pedig tapasz
talás szerint 15—25 sűrűségi fok között, a midőn az ol
datból egészen kiválik.
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Erre a chlornátrium következik, először tisztán, később 
magnesiasókkal keverve; 34 sűrűségi foknál keserűsé és 
csodásé csapódik le s egy nátron- és magnesiasulfátbél ál lé 
kettessé (Blödit, Astracanit), azután különféle chlorvegyiile- 
tek és végre kizárólag vagy túlnyomóan a chlormaguesium.

Ilyen rétegsorozatban kell valamennyi sótelepnek kép
ződve lenni; a hol ezen sorozat meg van zavarva, a mi 
gyakori eset, ott okvetlenül egy későbbi elváltozásnak kel
lett történni.

Ha a csapadékrétegek ezen sorozatát, a nagyobb mély
ségben megfúrt s épségben talált sótelepek rétegsorozatá
val összehasonlítjuk, akkor tettleg igen nagy egybevágást 
találunk, nevezetesen a hatalmas stassfurti sótelepeknél, a 
hol legalól meglehetős tiszta kősó találtatott Anhydrittel, e 
felett sulphátok, mint a Polyhalit stb. kősóval keverve, azok 
felett keserű só, Kieserit s legfeljebb az úgynevezett fedü- 
sók, keserű- és kősóval elegyítve.

Magától értetik, hogy ezen sótelep egyszerre nem csa
pódhatott le, hanem bizonyos időszakokban, a mit legin
kább a meglevő anhydritszalagok, korszakgyűrűk jelenlé 
téből lehet következtetni.

Világos tehát, hogy a tengervizének sótartalma, a leg
első földkorszaktól fogva állandó és változatlan maradt; ezt 
bizonyítják a fentemlitett stassfurti sólerakodmányok tele
pülési viszonyai, melyek később, a harmad kori és a jelen
kori lerakodmányokná! is ismétlődtek.

A tenger sótartalmának, ha lassan is, de folyton növe
kedni kellene az édes vizek által nyújtott táplálékból, ha a 
különféle földkorszakokból eredett nagy sótelepek ezt ki 
nem egyenlítenék s a régi mérték túlhágását nem akadá
lyoznák.

Ezen kiegyenlitéseket pedig a föld okozza, felülete szint
jeinek ingadozása, az időszakos emelkedések és sülyedé- 
sek által.
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A hol a föld felülete felemelkedik, ott hasonló fog be
következni, mint a suezi szoroson és a Sahara pusztán most 
is történik, azaz a só kiválik.

A földrészlet először pusztává lesz s ha később le- 
sülyedt, a meglevő sónak csak egy része oldatil fel ismét, 
a megmaradt rész pedig réteges kőzetekkel fedetvén, az em
ber által hasznosítható sóteleppé válik.

Földgömbiink történelmében tehát mindeddig, mig ré
teges és kövületvivő kőzetekkel van dolgunk, biztos követ
keztetéseket vonhatunk. A mi az előtt történt, egyesekben 
talány marad ; a fentebbiekből csak azt lehet bizton követ
keztetni, hogy a földgömb vizei már a legrégibb siluri és 
cambri korszakok előtt a tengerben meglevő sótömegek na
gyobb részét a kőzetekből kilúgozták s az óceánba vitték.

A szénsav  ta r ta lm ú  viz h a tá sa  ném ely á sv á n y ra  és k őze tre .

(R. Müller: Untersuchungen über die Einwirkung des kohlensäurehal
tigen Wassers auf einige Mineralien und Gesteine. Jahrbuch der k. k. 

geol. Reichsaust. 1877., XXVII. B. Nr. 1.)

Kégen felismert tény, hogy az ásványok és kőzetek 
felbomlására és alakváltozására nézve leghathatósabb ténye
zőnek a szénsav és a viz közös működése tekintendő. A 
szénsavtartalmu viz ugyanis a legáltalánosabb oldószer a 
természet háztartásában és mint ilyen a földön V9gbemenő 
geológiai változások egyik főeszköze.

Ezen hatás kipuhatolása ugyan már számos jeles vizs
gálat és kísérlet tárgyát képezte, a fentnevezett értekezés
ben nem csupán az eddigi eredmények szaporítását találjuk, 
hanem egyúttal a kérdésnek egy eddig elhanyagolt oldalát 
látjuk felkarolva. Müller ur vizsgálatai t. i. az ásványok old
hatóságának általános kérdésén kívül még tüzetesen arra 
is vonatkoznak, hogy a szénsavtartalmu viz hatásának ki
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tett ásványok, egyes chemiai alkatrészeiből hány százalék 
kerül oldatba. Ezen kísérletekre a szerző oly ásványokat 
választott, melyek mint kőzetalkotók általánosabb fontossággal 
bírnak. Ezeket egyrészt pontos vegyelemezésnek vetette alá, 
másrészt finom porukat különös elő vigyázattal szénsavtar- 
talmu vízben bizonyos nyomás alatt rendes hőmérsékletben 
hoszabb ideig tartotta, azután pedig a leszűrt vízben fel
oldott ásványanyagot mennyiségi vegyelemezés által kiderí
tette. Egy külön, a kísérletre használt üvegeken eszközölt 
ellenőrző vizsgálat kimutatta, hogy a felhasznált szénsavas viz 
az üvegekből semmit sem oldott fel.

Az ásványalkatrészeknek oldatba ment százalékait a 
túlsó oldalon közölt táblázat tünteti fel.

A ntyer eredmények tehát bebizonyították azt, a mi 
már előb bi kísérletekből is kitűnt, hogy a szénsavtartalmu 
viz a kőzetek és ásványok lényeges alkatrészeit képes fel
oldani.

A táblázatból továbbá kitűnik, hogy a szénsavtartalmu 
viz leginkább a meszet és a vasoxydult, legcsekélyebb mér
tékben pedig a kovasavat és a timföldet támadja meg. 
Ebből magyarázható azon tény, hogy a természetben is, va
lamennyi szénsavas só közül leggyakrabban fordulnak elő 
a szénsavas mész és a szénsavas vasélees. Ezért helyesen is 
mondja Bischof*): „Nem szenved kétséget, hogy a szénsavas 
mész a legeslegtöbb esetben nedves utón kristallizál és hogy 
a szénsavas vasoxydul túlnyomó menyisége a vasélegsilica- 
toknak szénsavas viz által okozott vegybomlásából ered“.

Kutatásainak öszes eredményeit a szerző a következő 
mondatokban fejezi k i :

1. Valamennyi fentnevezett ásványt és kőzetet a szén
savtartalmu viz felbonthatja.

2. A felbontás által a következő anyagok, melyek az 
ásványok és kőzetek lényeges alkatrészeit képezik, carboná-

h) Bischof, chem. Geol. II. p. 136.



Anyag Leihely Si 0 2 Al2 0 ;J Ki 0 Na2 0 Mg 0 Ca 0 P2 o , Fe 0 Összeg

Adulár St. Gotthard, Svajcz 0T552 0-1368 1-3527 — - — nyom 0328 0// 0

Oligoklas Ytterby, Svédország 0-237 9-1713 — 2-367 3-213 - nyom 0-533 5)

Amphibolit Altenburg 0-419 nyom nyom - 8-528 4-829 1-536

Magnetit Greiner, Zillervölgy — — — — 0-942 0-307

Mégnesvasércz Kaschberg, Csehország nyom - — — - —
“

2-428 1-821

Moroxit Hammond, Amerika — — — — — 1696 1-417 — 1-529 »

Apatit Katharinenburg — — — — — 2-168 1-822 — 2-018 n

Apatit (Spargeist.) Chili — - — — — 1:946 2-12 nyom 1-976

Olivin Uitenthal, Tirol 0 873 nyom - ' — 1-291 nyom - 8-733 2-111

Serpentin, nemes Snarum, Nonvegia 0-354 — — — 2-649 — — 1-527 1-211 ??
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tokká válnak: Ca 0, Fe 0, Mii 0, Co 0, Ni 0, K2 0, 
Na 0.

3. Midőn a szénsavtartalmu viz aikalitartalmu silica- 
tokra, u. m. Adulár-, Oligoklasra stb. beliat, csekély menyi- 
ségii kovasav valószínűleg mint hydrát, mindig oldatba 
m egyen.

4. Még a timföldnek is igen csekély menyisége fel
oldódik.

5. Az Adulár sokkal tovább áll ellent a szénsavtar
talmu viz behatásának, mint az Oligoklas.

6 . A földpát vörösödése mint a bomlás első foka, a 
kaolinná válás mint másodika tekinthető.

7. Az Amphibol könyebben bontatik fel, mint a földpát.
8 . Az erősebb nyomás a szénsavas viz hatását inkább 

fokozza, mint az időtartam meghoszabbitása.
9. A Magnetit viselkedéséből a sósav iránt annak 

szénsavas viz által való felbomlására nem lehet következ
tetést vonni. Yalamenyi felsorolt ásvány és kőzet közül leg
kisebb mértékben támadtatik meg a Magnetit.

10. Az Apatit szénsavtartalmu vízben sokkal könyeb
ben oldódik, mintsem górcsövi tüneményei után várhatnék.

11. A megvizsgált silicátok közül legkönyebben bom
lik az Olivin, körülbelül még oly könyen mint a Serpentin.

12. A a magnesiasilicatot is megtámadja a szénsavas 
viz; a serpentinizálás nem tekinthető mint az ásványország
ban véghezmenő átváltozások végpontja.

Ezen mondatokból látható, mily kiváló érdekkel bír
nak Müller ur kutatásai a szervetlen világ számos fontos 
tüneményére, főleg a metamorpkismus és pseudomorphismus 
kérdésére nézve. Óhajtjuk, hogy a megkezdett vizsgálatok 
ezen az utón tovább haladván, még több ásványnemre és 
különböző nyomási és hőmérsékleti föltételek alatt beálló 
folyamatokra kiterjedjenek és uj érdekes eredményeket bír
janak felmutatni, ügy kiszük, hogy különös fontossággal
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bírna az egymáshoz vegyileg közel álló ásványok különböző 
viselkedésének megfigyelése s e tekintetben a petrographok 
bizonyára nagy fontosságot tulajdonítanának a különböző 
földpátfajokkal tett kísérleteknek. (I. B.)

A te rm észe tes  kén eg ek  és a  te rm és-fém ek .

Stao. Meunieur. Compt rend. T. LXXXIV., p. 638.

Nevezett szerző számos kísérletekből azon észlelethez 
jutott, bogy a természetes kénegek, ha alkalmasan válasz
tott fémoldatokkal érintkezésbe hozatnak, a fémet kiválaszt
ják. Az ólomkéneg például aranychlorürben rögtön megara
nyozva lesz, salétromsavas ezüstben azonnal igen szép ezüst 
rajzokkal borittatik, a higanyt hasonló föltételek mellett ki
csapja. Az első esetben a pontosan megvizsgált reactiót a 
következő képlet fejezi ki: 3 Pb S -j- Au2 Cl3 =  3 Pb 
Cl -|- 2 Au -J- 3 S, a második esetben pedig: Pb S -f- Ag 
0 N05 =  Pb 0, N 0 5 +  Ag - f  S.

Minden megvizsgált kéneg (Pyrit, Calcopyrit, Sphalerit, 
Cinnabar, Antimonit, valamint az ásványvizekben oly gya
kori Natriummonosulfür) hasonló csapadékokat ad, a tény 
tehát általános. Az oldhatlan kénegek egyszerűen darabok
ban helyeztetnek a fémoldatokba.

Ezen tényekből geológiai zárkövetkeztetések vonhatók, 
tekintettel az ásványok társas előjöveteleire, a mi fémerek
nél oly gyakori. Tegyük föl például, hogy egy galenitér a 
tengervízzel állandó érintkezésbe jő, a mely M a 1 a g u 1 1 i 
és D u r o c h e r  urak elemzése szerint mindig eztisttartalmu: 
úgy a kéneg a tengervíz minden ezüstjét fölfogja és azt 
tömöríteni fogja. Ismeretes, hogy termésezüst Galenittel 
gyakran megjelenik, a  mit is az említett módon értelmezni 
lehet. Továbbá nyilvánvaló, hogy a szabad ezüst, mely ez
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esetben igen finoman elosztott állapotú, a kénegesitésre igen 
alkalmas és igy elképzelhetjük a hasadékokban előforduló 
ezüsttartalmu Galenitek keletkezését. Látjuk a közölt képle
tekben, hogy az ezüsttel egyidejűleg megfelelő menyiségli 
kén is szabaddá lesz. Ezt némely Galenitekben szintén föl
találjuk, melyek néha oly gazdag kéntartalommal birnak, hogy 
lángba helyezve meggyulladnak. A kén azonban jobbára el
vitetik finom elosztottságánál fogva és elég, vagy a huza
mos érintkezés folytán egyesül az ezüsttel. A kísérleteknél 
gyakran megfigyelhetni, hogy az ezüst szálas képződményei idő
vel zavarossá teszik a folyadékot, melyben keletkeztek és 
fényük elvesztéséből kénfölvételre lehet következtetni. Ha
sonló változásuk a Pyrit és a többi kénegerekben is létre 

jöhetnek. Az arany bármely állapotban, ha ide hozatík, föl
fogva lesz és ásványtársulásokat hoz létre, hasonlókat azok
hoz, minőket már la Gardetten (lsére) és Erdélyben ész
leltek. Az ezüst szintén lerakódik és később a kénnel ve
gyül, a mint ezt Magyarhon és Peru muta* ja ; ismeretes egy 
Sicassica tartományból (Bolivia) származó Pyrit darabocska, 
mely egy vékony ezüstréteggel beborítva van; Altaiban ter
més ezüstöt Sphalerittel érintkezve találni és i. t. Végre 
szerző utal azon nagy jelentőségre, melyet a kén-nátrium 
tartalmú vizek valószínűleg gyakorolnak bizonyos fémmene
tek képzésénél. Számos ezüstér ezek által hozathatott létre, 
uévszerint akkor, ha a fém saját sulfürjével jelenik meg, 
mint ezt pl, Chiliben láthatni. (S. S.)

V e g y e s e k .
A v á r o s l i g e t i  a r t é z i  kú t  s i k e r ü l t n e k  t e k i n t 

het ő.  A társulat f. é. júniusi szakülésén Z s i g m o n d y  V. úr je
lenté ezen örvendetes hirt, mely ép oly fontos a nagy közönségre, 
mint a szaktudósra nézve.

Az elért eredmény, az első fölszálló viz, újólag fényesen consta- 
tálta Zsigmondy ur nézetét, melyet 11 év előtt a társulat szakülésén


