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mértékben és ezen periodikusan, a hold és a nap állásától függő változások
ban egy oly tényezőt találunk, a mely elősegíti a íbldréteggyüremkezéseket, 
előidézi a feszültségeket és a szétrepedést.

Ezért némileg indokoltnak látszik, ha azon időben, a midőn a hold s a 
nap földközelben vannak, a földrengések gyakoribb föllépését várjuk, mint a 
mikor a hold és a nap földtávolban vannak.

' ÚJABB FÖLDTANI FELFEDEZÉSEK BORNEO SZIGETE 
ÉSZAKKELETI KÉSZÉBEN.

D r . PoSEWITZ TlVADAR-tÓl.

Borneo szigetének északkeleti része nyugaton a Sipitok és keleten a 
Sibuco folyók (5. illetőleg 4. ész. szélességi fok) közt, mely azelőtt Burnei és 
Pulu szultanátusokhoz tartozott, a nyolczvanas évek eleje óta 30000 négyzet 
mértföldnyi kiterjedésben a «british North Borneo company» birtoka, és. 
közönségesen «Sabah »-nak neveztetik.

Mielőtt a nevezett angol kereskedelmi társulat birtokába ejtette ezt a 
területet, belseje teljesen ismeretlen volt és a térképeken csupán csak a 
partvonalak, és ezek is részben hiányosan, továbbá a folyók torkolatai, valamint 
csupán csak azon hegységek voltak berajzolva, melyeket a hajóról látni és 
a melyek helyezetét meghatározni lehetett.

A nyolczvanas évek eleje óta azonban rövid idő alatt megváltoztak a 
viszonyok. Bátor kutatók egész sora, kiküldve a fent említett társulat által, 
beutazta minden irányban az újonnan szerzett birtokot, úgy hogy máig a 
legdélibb fekvésű Dent province kivételével az egész területet földrajzi tekin
tetben elég jól ismerjük.

Mi ezen kutatások földtani vívmányait illeti, azok csekélyek ugyan, 
mivel az utasok többnyire hivatalnokok, és nem szakemberek valának, de 
tekintve, hogy egy eddig teljesen ismeretlen vidékre vonatkoznak, az általuk 
szerzett adatok mégis nagybecsüek.

Újabb időben az utazók közül geológiai tekintetben első helyen emlí
tendő F r a n k  H u t t o n , ki mint «mineral explorer» a társulat szolgálatába 
lépett. Szaktanulmányainak bevégzése után 1881-ben leutazott Borneoba 
állását elfoglalandó, de már rövid két évi működése után meghalt élte 
huszonharmadik évében, 1883-ban lőfegyverének véletlenül történt elsülése 
következtében.

Hátrahagyott geológiai följegyzései nagybecsüek, mivel Borneo ezen 
vidékének földtani képét a főbb vonásokban megadják és azt mutatják, hogy 
eme nagy sziget geológiai alkotása nagyjából minden részében ugyanaz.
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Tudjuk, hogy Borneo legmagasabb hegysége a 13,688' magas Kina
balu 8000' magasságig érő mellékhegységek által környezve a sziget Ek-i 
csúcsán fekszik. Itt régi eruptiv kőzeteket-, gránitot, syenitet, zöldkövet talál
tak, részint szálban, részint pedig a folyók kavicsában. Ezeket a régi kőze
teket a kristályos palák egy zónája környezi. A Kina-balutól DDNy-ra, a 
Lábuk folyó medrében H utton a kavicsban csillámpalát és quarzitokat 
talált, s még tovább fölfelé egy quarzeres szürke palaközet (régi palafor- 
mátió ! ?* volt észlelhető. A Ivinabalutól E-ra fekvő Marudu folyó kavicsában 
hasonlóképen kristályos kőzetek fordulnak elő, úgy szintén pyrittartalmu 
quarzeres régi palakőzetek. A «serpentinformátió»** is ki van itt fejlődve, 
nevezetesen Benkoka kerületében (I)-re és Dk-re a Mazudu-öböltől), a hol 
egy egész dombvonulat ebből a kőzetből áll, a melynek főcsúcsa a Menta- 
posa. Előfordul továbbá a Lubuk folyó középfolyásában, a hol a Serpentin 
ugyanabban a minőségben, csak quarzerektől áthatolva szálban észlelhető. 
Ugyanitt vörösvaskőérczet is tartalmaz, a mi analog a Tanah-Lauti (déli 
Borneo) előjövettel.

Igen figyelemre méltó azon körülmény, miszerint Borneo eme részé
ben egy eddig még nem észlelt formátió is előfordul, mely a harmadkorinál 
idősebb, és a devoninál fiatalabb. A legutóbbi időkig ugyanis nem ismertünk 
Borneo szigetéről semminemű sediment-lerakodást a devontól egészen az 
eocénig, és csak nem rég fedeztetett fel Ny-i Borneoban a krétaképződmény. 
A malayi szigetek többjeiről sem ismerünk a devonin és a harmadkorin 
kivül más systémát, kivéve Szumatra és Timor szigetekről a culmhoz tar
tozó kőzeteket, s meglehet, hogy Ek-i Borneoban az újonnan fölfedezett 
formátió is ide lesz sorozható. H utton négy különböző vidéken találta e kép
ződményt, még pedig az ENy-i part mentén Cap Caliga és Cap Sampang- 
mangio közt; továbbá a Marudu folyó felső részében, a Kinabalutól E -ra ; 
a Kinabatangan alsó részében és végre a Lábuk folyó felső vízkörnyékén 
(a Kinabalutól DDk-re). Ez utóbbi vidékre vonatkozólag az ő saját szavai, 
hogy az ember itt újból egy homokkőformátióban áll, mely azonban sokkal 
régibb mint a parti (harmadkori) homokkőformátió, mely sokkal fiatalabb.

Eme «régi homokkőformátiót» sok helyen váltakozik mészkövekkel. 
Maga a homokkő sokkal kisebb mértékben vastartalmú, mint a fiatalabb; 
de különösen jól ismerhetők fel a «régibb mészkövek», a melyek könnyen 
különböztethetők meg a fiatalabb (harmadkon) korallzátonyoktól: a régi 
kemény, kékes színű mészkövek pyrittel és helyenkint quarzerekkel vannak 
áthúzódva, sőt még néha chalcopyrit is van beléjök hintve. Ezen mészkövek
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* Ez a legújabb kutatások nyomán alighanem devonkorabeli.
** A. serpentinek és a velők össeköttetésben előforduló Gabbro kora Borneo 

szigetén még nem állapíttatott meg. (Szumatra szigetén fiatalabbak a culmnál.) Ek-i 
Borneo alighanem ama terület, a hol sikerülni fog ezt a kérdést megoldani.
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tehát ércztartalmúak, mi által szintén különböznek a harmadkori korall
zátonyoktól. Helyenkint váltakoznak továbbá zöldes és vöröses jól hasítható 
palákkal.

A homokkő vagy fedőjükben fordul elő, vagy váltakozik velők és réte
gei gyakran többé-kevésbbé meredek dőlést mutatnak.

Eme mész- és homokkövek tehát egészen sajátos petrographiai összetétel
lel bírnak, minek következtében a harmadkoriaktól elválasztandók.

Kövületeket eddig nem találtak bennök, ügy hogy ezek hiányában 
koruk még bizonytalan.

A harmadkori förmátió (eocen, HuTTON-tól parti homokkőformátiónak 
is nevezve) az északnyugati part hosszában nyúlik el Labuan szigetétől egészen 
Kaliga fokáig, körülövedzi azután mint alacsony dombvidék a Marudu-öblöt — 
több helyen mutatkozik továbbá az északkeleti part mentén — és hatalmasan 
van kifejlődve a Kinabatangan folyam felső vidékén, hol széntelepeket is 
tartalmaz.

Miután főbb vonásaiban Borneo többi részeiben előforduló eocen-lera- 
kodásokkal megegyez, ezen a vidéken is könnyen felismerhető.

A vastartalmú, finomszemű, szenet is tartalmazó homokkövek váltakoz
nak palás agyaggal, a mely utóbbi helyenkint telepekben agyagvaskőgumókat 
foglal magában. Ezeknél fiatalabbak a korallzátonyok, a melyek sok esetben 
egészen a tengerpartig húzódnak.

Fiatalabb harmadkori rétegek sem hiányoznak azonban. Amaz alacsony 
dombvidéken, mely a Kinabatangan folyam mentén a Quamut folyó besza
kadásán alúl terül el, fiatal harmadkori homokkövek fordulnak elő szálban, 
imitt-amott szénnyomokat tartalmazván; és míg egyrészt a diluvium feküjét 
képezik, addig másrészt az eocen rétegeket borítják.

A diluvium, úgy látszik, meglehetős nagy elterjedéssel bir. A Kinoram 
folyótól K-re egy igen terjedelmes íensíkot találunk, mely folyami kavicsból, 
plutói és metamorph görgetegekből áll, melyeket egy kovasavas kötőszerrel 
ragaszt össze. Ugyanazon jelleggel bir a Kinabatangan folyam síksága a 
középfolyásában, valamint a Danou síksága is délre és délkeletre a Kinabalu- 
tól, a hol mindenütt ugyanazt a conglomeratot találjuk, melyet H utton 
Kinoram-conglomeratnak is nevezett.

Alluviális képződmények, nevezetesen a mocsaras alföld minden folyó 
alsó régiójában fordul elő. Különösen ki vannak fejlődve e mocsarak a 
Sugut, Lábuk és Kinabatangan folyóknál. Utóbbinak a három karja 
hatalmas deltát képez, mely 40—50 angol mértföld széles, és 20 angol 
mértföld hosszú, nagyon mocsaras és számos mellékér által átszelve. Az 
árapály visszahatása utóbbi folyóban, valamint a Lábukban is 20 angol 
mértföldre terjed.

De még a sziget belsejében is találkozunk kiterjedt mocsarakkal; így 
vannak pl. a Kinabatangan-tól délre két helyen nagy mocsarak, melyek
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HuTTON-t akadályozták innét a szomszédos Segamali folyóhoz való átha
tolásában.

A mi a Sabaliban előforduló használható ásványokat illeti, ugyanazt 
mondhatjuk mind Borneo legnagyobb részéről. Nagyban reménykedtek, hogy 
majd gazdag ás vány telep eket fedeznek fel, de a vizsgálatok többnyire csak 
negativ eredményiek voltak.

Antimonérczekre kutatott H u t t o n  a Marudu és Lábuk folyók vidékein, 
a nélkül azonban, hogy csak legkisebb nyomát is felfedezhette volna, daczára 
annak, hogy a benszülöttek vallomásai szerint ezen érczeknek itt kellett 
volna előíordulniok.

Sok hónapon át kutatott H u t t o n  továbbá rézérczekre.
A Kinoramfolyó környékén (EEk-re a Kinabalutól) talált ugyan réz- 

és vaskovandtartalmú mészköveket, de mennyiségök sokkal csekélyebb, sem
hogy fejthetők lennének.

Arany telepeket sem talált H u t t o n  és csak későbben halála után 
mutattak ki aranyat a Segamah folyó területén, miről azonban még nem 
tudjuk, vájjon bányászása kifizetné-e magát.

Petróleumra is kutattak, egy fúrlyukat a Sekuati folyó mellékén lehajt
ván, a mely alkalommal petróleumot ugyan nem, hanem helyette egy szén
telepet találtak a mélyben, mely a Labuanihoz hasonlít.

Különben is úgy látszik, hogy legalább mostanig a szén az egyedüli 
használható anyag, mely a B. N. B. C. birtokán nagyobb mennyiségben 
találtatott, megjegyzendő azonban, hogy a szénkutatások még alig vették 
komoly kezdetöket. Gazdag szénterületet talált H u t t o n  a Kinabatangan 
folyam felső részében, Pinungah fölött, hol a kibúvások több ízben észlel
hetők a mélyen bevágodott folyam partjain.

Összegezve az előbb mondottakat, látjuk, hogy Ek-i Borneoban is a 
geológiai viszonyok ugyanazok, mint e nagy Szundasziget egyéb részeiben; 
csakhogy itt még egy eddig nem ismert uj palaeozoi képlet lép közbe, mely 
valószínűleg carbonkori és különösen alsó osztályában mint culmmészkő 
van erősen kifejlődve.

Vulkán Borneo szigetén.

Legújabb időben nyugati Borneoban v a n  S c h e l l e  indiai bányamérnök 
fedezett fel ónérczre való kutatásai közben egy kis vulkánt. A vulkáni kőzet 
apró mállott törmeléke vezette őt reá.

Eme felfedezés annál érdekesebb, minthogy eddig Borneo szigetén 
általában még nem ismertünk vulkánt. Sem az utazók és hivatalnokok, sem 
pedig a benszülöttek nem emlékeztek meg arról, hogy Borneoban a történeti 
időkben valaha vulkáni eruptió történt volna.

Csak a 13,698 láb magas Kina-balu ( =  chinai asszony) hegyről még 
nem tudták bizonyosan, vájjon vulkánnak tartható-e vagy sem.
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.Junghuhn «Java» czímű munkájának második kötetében a 851. lapon 
felemlíti ugyan ezt a hegyet is az indiai archipelagus vulkánjainak felsorolása 
alkalmával, de megjegyzi egyszersmint azt is, hogy a Kinabalu a rendelkezé
sére állott rajzok után Ítélve nem kúpalakú. Spenser St . John, ki legmaga
sabb csúcsát 1858-ban megmászta, fölemlítette (Journal of the r. geogr. 
soc. of London 1862. évf. 221. lap), hogy csúcsa syenites gránitból áll, és 
hasonlót mondott (Cosmos di guido cora, vol III. 292. lap) B ove is. Azon
felül St. John, Bove, és H utton rajzai is mutatják, hogy a Kinabalu tábla
hegy s hogy ennélfogva bajosan tartható vulkáni eredetűnek.

S ennélfogva ama kis vulkán, a Melabu, melyet van S chelle fedezett 
fel, jogosan tartható ez idő szerint egész Borneo szigetén elsőnek.*

E kis vulkán Ny-ra fekszik a Bawang hegységtől a montradói kerület
ben, kb. 65 kméternyire a tengerparttól. Magassága a kúp tövétől számítva 
75 méter. Alakja a letompított kupé és lelapított kúpja semmivel sem 
mutatja az egykoron létezett krátert. A kúp lejtésének foka a tövénél 
15—26°, feljebb a kúp közelében azonban 27°. A kúp bázisa a délkeleti 
oldalon mutatkozó kis eltéréssel köralakú és félátmérője 1050 métert tesz 
ki. Nyugati és déli oldalán néhány tölcséralakú alig néhány méternyi kerü
lettel biró süppedés van, s csak a déli oldalon van egy tetemesebb 64 méter
nyi mélyedés, a hol egyszersmind egy a hegy csúcsától egészen a tövéig érő 
mély szakadás is látható.

A vulkán a «régi palaformátió» területén fekszik, mely devonkorú és 
agyag-, meg felsitpalákból, valamint quarzhomokkövekből áll. Utóbbiakat 
a vulkán közvetlen szomszédságában telérszerüen finomszemű gránit töri át.

A devonkorú rétegek úgymint másutt, itt is erős zavargásokat mutat
nak, de csapásuk általában KNy-i, dőlésök pedig majd E-i, majd pedig D-i, 
változó szög alatt és a település eme megzavarodása megelőzte a vulkán 
keletkezését.

A vulkán kitörése egyféle kőzetet, még pedig egy szürkés amphibol- 
andesitet szolgáltatott. Lávaárjai részint a kúpjáról húzódnak le, részint 
oldalvást törnek ki, helyenként padozottságot és fiuidális szerkezetet mutat
ván. Eme szilárd kőzetű lávaárak azonban igen alárendeltek a laza vulkáni 
törmelékkel szemben, mely vulkáni hamu, lapillik és bombákból áll; utób
biak dió-, egész gyermekfejnagyságúak, míg előbbiek rendesen barnás vasas 
agyaggá decomponálódtak.

A vulkán eredetileg magasabb lehetett, és valószínű, hogy a mostani 
lapos teteje a kráter beomlása által keletkezett.

Korára nézve nem mondhatunk semmit, minthogy fiatalabb üledékes 
kőzetek hiányoznak.

Hasonló viszonyokat találunk nyugoti Szumatrának némely vulkán-

* Leírását nagyjában van Schelle közlése után adom.
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jánál. Az itt előforduló Bunongtiga és Batu Beraguiig amphibol-andesit, vala
mint az Atan, Kulitmanis, Bikit duva és Tanah Garam bazaltvulkánok szin
tén csak miniatűr nagyságúak és régibb kőzeteken törtek át. Az Ataz és 
Kulitmanis vulkánok syenitgránit-ből bukkantak föl. Koruk meg van álla
pítva és V erbeek  a fiatalabb miocén, vagy pedig a plioczehez számítja 
őket. (L. topogr. geol. beschryving van een gedeelte von Sumatras West- 
Kust door R. D. M. V er beek . 069. lap.

Megemlítendő végre még, hogy van S chelle a még ismeretlen Bajaiig 
hegységben bazaltlávákat is talált, úgy hogy nyugoti Borneoban még más 
egyéb vulkánok felfedezését várhatjuk.

21 9

LIVE ING H. EDWARD BÁNYAMÉRNÖK «AZ ERDÉLYI ARANY
BÁNYÁSZATRÓL».*

Miután szerző újabban néhány hónapig tartózkodott Erdélyben, hiszi, hogy 
ezen ország aranybányászatára vonatkozó rövid jegyzetei, a Társaság némely tag
ját érdekelni fogják.

Erdélynek azon része, mely Kolozsvár, Gyula-Fehérvár s Déva közt fekszik, 
közönségesen az «Erdélyi Erczhegység»-nek neveztetik. Már régen ismeretes volt 
ásványgazdagságáról, de különösen az aranybányáiról, melyek már most is legter
mékenyebbek Európában. Az egész ország hegyes, a hegyek között több iOOO láb
nál is magasabb. Számos völgye főkép a Maros és Körösbe nyílik, mely folyók 
a Tisza által a Dunába ömlenek. A hegyek legnagyobb része erdővel van fedve ; 
földművelést csak szűk határok közt tíznek.

A geológiai szerkezet.

A vidék geológiai szerkezete igen . változatos. Éjszakon — tetemesen 
kifejlődve — gránit fordul elő, körülvéve metamorpalával, kristályos mészszel és 
egyéb el változási kőzettel; de az Erczhegység középtáján a hegyek nagyobb része 
eocen és neocom képződményből áll. Ezek közt eruptivkőzet jelentékeny tömeg
ben fordul elő, nagyobbrészt trachyt, kisebbrészt bazalt, a mit tufák s vulkáni 
conglomerated réteges kiképződésben követnek.

Az arany (kivéve a mi homok- vagy kavicsban fordúl elő) mindig ezen 
eruptivkőzetek társaságában találtatik. Telérben van, de ez leggyakrabban igen 
kicsiny, ritkán haladván meg vastagságban 1 lábat, sőt több esetben a vastagság 
csak néhány hüvelyk, sőt ennél is kevesebb. Verespatak határában ilyen telér 
nagy számmal fordúl elő, vagy 100 ismeretes, a melyeket egy (a Szent-Kereszt)

* Ezen értekezést 1886 febr. 13-án (Newcastle-upon-Tyne) az észak-angol- 
országi bánya- és gépészmérnökök társaságának ülésében olvasták fel, s megjelent 
a «Transactiun of the North of England Institute of Mining and Mechanical Engi
neers» 1886 áprilí füzetében «Transylvanian Gold Mining» czimmel.
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