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A világrészek félremozdítása a harmadkor óta.
(0. Peschell: Neue probléme der Vergleichende Erdkunde.)

Ha egy térkéj en mindazon tengerpartokat, melyeken az újabb idő
ben sülyedés és szárazföld veszteség, valamint mindazon tengerpartokat, 
melyeken szárazföld gyarapodás vagy függélyes emelkedés észlelhető, 
ezen tünemény áttekintése szempontjából, különböző színű határokkal 
megjelöljük *), úgy tetszik, mintha e két törekvés egyensúlyt tartana 
egymással. A le- és felfelé irányúló mozgások kölcsönös kiegyenlítődé
sét már onnét is következhetni, hogy ugyanazon tenger partjainak men
tében az emelkedés gyakran sülyedésbe megy át vagy, hogy ha az 
egyik part emelkedik, az átellenében fekvő part sülyed. Az előbbi eset 
észak és déli Grönlandnál áll, a másik eset Neuseeland és Délameriká- 
nál, mely utóbbinak a ehileniai széle emelkedik, a patagoniai pedig 
sülyed. Gyakran előfordúl az is, bogy az egyik tengerpart emelkedését 
kiegyenlíti egy átellenében fekvő szárazföld alászállása. A déli grön
landi sülyedésnek megfelel Labrador és Neufundland emelkedése. Scan
dinavia északi részének emelkedése, déli Svédországban már nemcsak 
sülyedésbe megy át, hanem Németország összes északi partjai hosszá
ban, valamint a Cimber félszigeten és Hollandiában is a szárazföldnek, 
és részben a függélyes magasságnak csökkenését tapasztalhatni.

Egyébiránt itt igen különböző eredetű tüneményekről van szó. Ha 
különösen a vulkáni területek folyamataitól, mint sajátszerű helyi tüne
ményektől itt, az általános vizsgálódásnál, eltekintünk, végtére mégis 
azon eredményre jutunk, hogy a mostani emelkedések és sülyedések 
mindenütt ott mutatkoznak, hol a harmadból* óta a szárazföld elonyo- 
múlt, vagy visszahúzódott.

A harmadkor óta ugyanis két irányban nyert a száraz tért, a 
mennyiben t. i. észak és nyugat felé igyekszik terjeszkedni, míg a jelen
legi szárazföld déli és keleti oldalán csupa eltűnt földrészek feküsznek.

Az ó-világ keleti részében, valamint a déli tengerben egy nagy da
rab szárazföld sülyedt el, mit a korall-szigetek bizonyítanak, melyek 
Dana elmélete szerint még az egykori Cordillera szigetek csapásvonalát 
jelzik. Ezen világrész inkáb a déli, mint az északi félgömbhöz tartozik, 
s hihetőleg a régmúlt időben tetemesen a mai Délamerikához közeledett, 
s vele nehány növényalakot cserélt, mert Újseeland mai növényei, ki
véve az austráliaikat, sok hasonlatosságot mutatnak a délamerikai ala
kokhoz.

*) Egy ily, meglehetősen teljes térképet Reclus közöl. La Terre tom. I. p. 744.



Australia pedig valaha sokkal terjedelmesebb lehetett. Hogy Új- 
Guinea még aránylag rövid idő előtt, Tasmania ellenben régibb idő
ben hozzá tartozott, az tény. De kelet felé is vesztett kiterjedésében, 
mert ott nyúlik el az ismeretes és rettegett Barrie-zátony, melynek 
korallfalai tetemes mélységre lenyúlnak s a volt Kelet-Austrália part
vidékét tüntetik elénk. De ezen korallgáton túl is hemzseg a tenger 
keletre zátonyoktól, melyekhez néhány sziget is csatlakozik. Általában 
szigeteket nem nyugoti, hanem keleti oldalán észlelhetünk s itten jelen
tékeny távolságban nagyobb szigeteket is, melyekről gyanítható, hogy 
talán a harmadkor előtt hozzá tartoztak, mint pl. Uj-Caledonia *), és 
nagy régen maga Új-Seeland is.

Ázsia keleti partjának kátrahúzódását hasonlókép különféle jelek 
bizonyítják. Japán állatvilága azon következtetésre jogosít, hogy egykor 
a malayi-indiával jobban összefüggött mint most s azóta töpörödött össze 
mai térfogatára, jóllehet újabb időben, hála a körülményeknek, hogy 
egy vulkáni működés területén fekszik, az emelkedő szigetcsoportok közé 
számíttatik. Az Austrália és délkeleti Ázsia közti téren végbe ment folya
matok sokkal élesebben puhatoltattak ki. Austrália azon időben, mikor 
az ó-világot még az erszényesek lakták, szárazon függött össze Ázsiával, 
mely összefüggés a harmadkor kezdetén, vagy tán előbb lön megsza
kítva. De még azután is, mint már előbb kimutattuk, Jáva, Borneó, a 
malakkai félsziget és Sumatra egymásközt és az indochinai Ázsiával 
összefüggésben áltak, míg végre a szárazföld ott is szigetekké daraboló- 
dott szét. A délchiuai tenger talán egészben vngy csak részben egy har
madkori sülyedés eredménye, mert a kuautongi part mentében még 
most is tart a sülyedés. De vegyük jól figyelembe, hogy Ázsia összes 
keleti széle, valamint délkeleti része gazdag szigetekben és szigetcso
portokban már pedig valamennyi sziget sülyedésre és szárazföld-veszte
ségre mutat, kivéve a vulkáni területen nyugvókat.

Az ó-világban azonban a legnagyobb változást északi Oroszország 
és az Uralon-túli Ázsiának növekedése idézte elő. Ott a tenger a har
madkorban egészen a Baikal-tóig **), egy régi partfjordig és közel az 
Altai-hegységig ***) nyúlt, sőt valószínűleg egész a Kaspi-tóig és a 
Kaukázus kiemelkedése előtt egész a Pontusig terjedt. Hogy Szibéria

*) Új Caledoniában az emlősök közül csak a denevér található. A többiek ké
sőbb az emberek által honosíttattak meg. V. de Rochas Nouv. Caledonia p. 59.

**) A szt.-pétervári földrajzi társulat megbízásából mélységi méréseket eszközöl
tek a Baikal-tóban és úgy találták, hogy a tó délnyugati részében a legnagyobb 
mélység 1248 m. (Globus XXI. Bd. p. 224.)

***) 1. B v. Cotta. Der Altai. Leipzig 1871. 8 Ü p. 57.
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még- most is, a mennyire eddigelé kikutatták t. i. a Léna torkolatától 
egészen a Bering-útig, észak félé növekszik, már fenntebb emlittetett.

Az indiai óceán helyén, tehát az ó-világtól délnek és keletnek haj
danta nagyobb szárazföldnek, az u. n. Lemuriának, a félmajmok hazá
jának, kellett léteznie. Hozzátartozott Madagaskar, a gránitos, most sti- 
lyedő Seychellák, a Maledivák, Ceylon és hihetőleg egészen a Killing 
szigetekig, vagy még messzebb keletre is terjedt. De ne tévesszük szem 
elől, miszerint itt az ó-világ keleti és déli partjai, mint siilyedési vidé
kek különösen szigetesek, mert szigetek a sík tengeren mindég a száraz
föld szétszakadására utalnak, csakhogy az említett területen a Co- 
morokat és Mascareneket nem lehet szóba hozni, melyek mint vulkáni 
szigetek, sem a sülyedés mellett, sem az ellen nem bizonyítanak.

Európa sorsa már kalandosabb volt, mert a felszín ezen sok tagú 
részének már ábrázulatából kiolvashatni, hogy oly szintéren fekszik, 
melyen ellentétes erők működtek és a különböző hatások és ellenhatá
sok között kemény tusa folyt. Általában azonban be kell vallani, hogy 
Európa területét a harmadkor, sőt még a jégkor óta is tetemes veszteség- 
érte. Az északi tenger régente ép úgy nem létezett, mint a la Manche 
csatorna, hanem szárazföldünk a harmadkorban a Farőe szigetek és 
Islandon át egész Grönlandig terjedt s szilárd összefüggésben állt Észak- 
Amerikával. Ha a mélységi térképek az előbbi óceán partjaiból valamit 
elárulhatnak, úgy az állíthatjuk, hogy az atlanti-tenger északi medenczéje 
a múltban sokkal keskenyebb volt, s csak két ág nyúlt egyrészt Island 
és Grönland, másrészt Island és a Faröe szigetek közé. Mielőtt itt a 
szárazföld teljesen megszakadt volna, Spanyolország és Afrika még 
szorosan összefüggtek, mert hogy a gibraltari szoros még akkor nyitva 
nem volt, arról a középtenger két partján lévő növény- és állat-világ 
nagy hasonlatosságán kívül a Tarik-sziklákon élő majmok, melyek 
sajnos ugyan, egy családot kivéve, egészen kihaltak, bizonyságot tesz
nek. Másrészt ismét a középtenger vesztett területéből, és pedig a föld
tani jelenkorban, egy nagy darabot az Algírtól délre fekvő Saharában, 
hol még most is sóstavak vannak; ennél azonban a tenger nem nyúlt 
tovább délre és nyugatra A földközi tenger egy másik összeköttetése 
az indiai óceánnal úgy látszik, most van készülőben, miután a Nilus- 
delta északi partjainak sülyedése megkezdődött, ámbár a szomszédos 
syriai part nő s a vörös tenger partjai pedig emelkednek.

Európában tehát a földfelszín többi változásaival ellentétben a te
rület-vesztés nyugaton és északon háromszorosan, t. i. a növény- és 
állat-világ faji statistikájának összehasonlítása, a tenger mélysége, s a 
létező szigetképződés által bizonyítható be.
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Afrika nyugoti partjainak függélyes mozgásáról hiányoznak az ada
tok, ellenben az aequatortól északra a szárazföld szaporodása folyó be- 
iszapolások által mindenütt kimutatható. Az egész nyugoti parton na
gyobb, nem vulkáni szigetek hiányoznak, mert a következő négy 
szigetcsoport: Madeira kísérőivel, a Canari szigetek, a Zöldelőfok szi
getei és a guineai öbölben sorban álló szigetek mind vulkáni eredetűek, 
A madeirái csoportról Sir Charles Lyell bebizonyította, hogy a száraz
földdel soha sem függött össze, sőt hogy egyes részei sem voltak egy
mással összekötve és ugyanez mondható a Canari szigetekről is. *) 
Tehát minden jel oda mutat, hogy Afrika nyugaton területéből nem 
vesztett.

A keletről nyugotra való eltolást legvilágosabban az amerikai szá
razföld mutatja. Ott semmi kétség sem foroghat fenn az iránt, hogy 
keleti széle idősebb, a nyugoti pedig fiatalabb, mert az északi continen- 
sen Alleghany hegyláncz ránczosodása sokkal előbb megtörtént, mint a 
sziklahegységek kiemelkedése. Ámbár Dél-Amerika földtani térképei 
még mindig nem pontos buvárlatok eredményei, annyi mégis bizonyos, 
hogy Guayana hegyvidéke, valamint Brasilia fensikjai sokkal régibb 
emelkedések, mint az Andesek, melyek általában a fiatalabb emelkedé
sekhez számitattnak, mint ez a nyugoti partoknak majdnem sugár 
egyenes menetéből következtethető. Eszak-Amerika a korábbi földtani 
korszakban sokkal mélyebben nyúlt az atlanti tengerbe, különösen észa
kon, hol a harmadkori Európával való szilárd összefüggés a terület 
veszteség folytán egészen megszűnt. Neufundlandtól keletre és délre fekvő 
zátonyok, valamint a terjedelmes Beaufort- vagy Milne padok, melye
ket a 40-dík nyugoti délkör közepén metsz, egy aránylag közelmúltból 
fennlévő szárazföld maradványainak tekinthetők. A hajdani Eszak-amerika 
egyik határkövét a Bermudas szigetcsoport képezi. Ámbár ez jelenleg 
korall építmény, s nagy mélységből emelkedik ki, de azon alap, melyre 
a legalsó s legidősebb polypok telepedtek, ilyféle képződmények törvé
nye szerint, egykor a tenger felszínéhez közel kellett, hogy essék. Hogy 
továbbá az Alleghani hegyláncztól nyugotra valaha magas hegyekkel 
bíró szárazföld létezett, melynek édesvizei, a még akkor nem ránczolt 
Apalach hegyláncz felett nyűgöt felé folytak, Sir Charles Lyell abból 
következtette, hogy azon kavics lerakodás, mely a nagy oliivi szén terü
letet fedi, mennél inkább az atlanti óceánhoz közeledünk, és pedig egé
szen Philadelphia közeiéig, annál durvább lesz. Különben még most is 
folyvást tartanak ott a tenger betörései, s az Egyesült-Államok keleti

*) Principles etc. 10 edit. tom. II., p. 402.
Földtani Közlöny. T i l l .  évi. 11
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partja a visszavonuló részhez tartozik. Ha Észak-amerika két partszélét, 
az atlantit a csendes tengerivel, összehasonlítjuk, akkor a nyugoti olda
lon csak fjordokat és fjord-szigeteket találunk, melyeknek keletkezése 
eléggé meg lett már világítva és egy vulkanicus sziget csoportot, minő 
a Revillagigedos; ellenben a keleti rész gazdag oly szigetekben, melye
ket elszakadt szárazföldrészeknek ismerünk fel. Ide számítjuk Anticoslit, 
Neufundlandot, és ha a messze jövő éretlen gyümölcsöt is szabad le
szakítani, Neu-Schottlandot is, mely a szárazzal csak egy keskeny hegy
hát által van összekötve, melynek a föld hatalmas dagálya t. i. a Fundi- 
öböli, naponként kétszer neki rohan, hogy e félszigetet egy új Neufund- 
landdá alakítsa.

Közép-amerika nyugoti részével szemben egy őrségi, talán a har
madkor előtti szigetcsoport fekszik, a szárazföld sülyedésének eredmé
nyeként. Kárpótlásul a nemrégmultban bekövetkezett az északi és déli 
rész összeköttetése a panamai szoros által. Ott ezelőtt tengerszoros volt, 
mint ezt a geologok újabb észleletei bebizonyították, s mint az a nö
vény és állatvilág elterjedéséből következik, mert a délamerikai terem
tés egy különálló világ, mint az australiai, ámbár formákban nem oly 
ódon, mint ez, de viselete nem is modern, mint az északamarikai, vagy 
az ó-világi.

A déli földrész nyugoti széle a föld legszigettelenebb partvidékei
hez tartozik, mert azon szélességeken kívül, hol fjordok mutatkoznak 
magok a partszigetek feltűnően gyérek, míg a meglevő óceáni szigetek, 
t. i. a Galopagok és Inan-Fernandez és Masafuera két szigete, vulkani
cus képződmények. Egész ellenkező képe van az atlanti partvidéknek. 
Délen a Falkland szigetek állatvilága bizonyítja, hogy ezek egykor a 
szárazfölddel összefüggtek, s a patagoniai part még most is a sülyedők 
közé tartozik. Mély partbevágásai, minő a Matias és Blanca öböl, s 
tovább északra a Rio de la Plata, mely utóbbi bizonyára Paraná és 
Urugnay-nak nem u. n. Aestnariuma, jelei a szárazföld visszahúzódásá
nak. Az ottani part előtti sekélyek és padok, sziklák, minő a Martin 
Var-i Trinidad mellett, s maga az utóbbi sziget is, a szárazföldnek ke
let felé való kiterjedéséről tanúskodnak. Ezzel ellenkezőleg a Szt.- 
Péter és Szt.-Pál szikla síkjait, bár nem vulkáni eredetűek, miután 
egy vulkáni hasadékon feküsznek, Délamerika nyugoti partjának odáig 
való terjedése emlék oszlopai gyanánt biztossággal nem tekinthetjük. 
Amazonas torkolata előtt azonban sok szárazföld elveszett, mint ezt 
Dom Joas Martins da Silva Coutinhs, Adassik kísérője, utolsó kutatási 
útjában észlelte *) . . Az Amazonas torkolatának tölcsére ugyanis nem

*) 1. Ausland 1868. p. 159.



153

delta; az ottani szigetek nem is törmelék általi beiszapolások, hanem a 
tenger egy betörése következtében keletkeztek. Agassiz elfogadja, hogy 
hogy az Amazonas torkolata előtt magas hegyekkel biró szárazföldnek kel
lett léteznie, mely véleménynek megszilárdulását csak élénken óhajthatjuk.

Ha a nyert eredményeket még egyszer áttekintjük, megbarátkozunk 
azon feltevéssel, hogy a harmadkor óta való szárazföld veszteségeket 
más területeknek gyarapodása ismét kiegyenlítette és hogy a tenger 
és szárazföld közti terület viszony, mely jelenleg úgy áll, mint 5 : 2, 
az döbbeni korszakokban is ugyan ilyen volt. Továbbá egy esetet ki
véve, kiderül, hogy az elvesztett területek valamennyien a mostani föld
részektől keletre feküsznek, az újonnan nyert területek pedig mint nyu
gatra, hogy tehát a száradás nyugat felé halad, miért is a régi száraz
föld keleti partján mindég elvált részeket hagy hátra, míg a nyugoti 
partvonalak majdnem egészen sziget mentesek, eltekintve a vulkáni 
képződésektől, melyek helyi erőknek köszönik eredetüket. ( II  Gy.)

V E G Y E S E K .

A m. k ir . f ö l d t a n i  i n t é z e t  az idén Magyarhon következő vidékein fogja 
folytatni részletes földtani fölvételeit:

Dr, H o f m a n n  K á r o l y  in. k. főgeolog és M a t y a s o v s z k y  J a k a b  m. k. 
osztály-geolog Szilágy megye, és pedig az előbbi a keleti, az utóbbi pedig a nyugoti 
rész felvételével bízatott meg. E terület fölvétele a megye kérése folytán lesz foganato
sítva s annyiban is fontos, mert az eszközlendő áttanulmányozás alapján a lakosság 
között — ha ugyan lehetséges lesz — valamely iparág meghonosítása czéloztatik.

B ö c k h  J á n o s  m. k. főgeolog, ki mellé H a l a v á t s  G y u l a  m. k.-geolog- 
gyakornok osztatott be, folytatni fogja Szörénymegye déli részében a múlt évben 
megkezdett fölvételeit.

T e l e g d i  R ó t h  L a j o s  m. k, osztály-geolog — ki mellé K o k á n  J á n o s  
m. k. geolog-gyakornok van rendelve, a múlt években felvett területhez csatlakozó 
Rnszti és Lajta hegységek területén eszközlendi felvételeit. S végre:

S t ü r z e n b a u m  J ó z s e f  m. k. segéd-geolog, az utóbbi területtől keletre eső, 
a Fertő tava és a Csallóköz közötti terület felvételével bízatott meg.

Mint az első években, úgy az idén is el vannak látva geologjaink a földár. 
ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium részéről nyílt igazol vány nyal, a bel
ügyminisztérium pedig jő eleve értesítette az illető törvényhatóságokat az eszköz
lendő felvételekről; s mégis a mxrlt években az egyes geologokat anyi kellemet
lenség érte, m;nek ez óvintézkedések mellett nem lett volna szabad történnie. — 
Hisszük azonban, hogy azon törvényhatóságok, melyeknek területén ez idén a fölvé
telek eszközöltetni fognak, nem veszik csak egyszerűen tudomásul u miniszteri

11*


