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I. B e v e z e t é s .

Merésznek tűnhetik ugyan fel egy olyan sziget geológiájáról Írni. 
mely csaknem teljesen ismeretlen, melynek használható ásványairól 
még csak részben van tudomásunk, melynek hegylánczai közül csak 
egy-kettő érintetett tudományos utazók által s ekkor is csak futólago
sán, és a melynek csak legkisebb részéről mondhatjuk, hogy földtani 
szerkezetére nézve biztos és beható ismereteink vannak — de Borneo 
szigetére nézve már az eddig kiderített tények összefoglalása által is 
vonhatunk bizonyos általános következtetéseket még a kevésbbé ismert 
vidékeket illetőleg is, annál is inkább, minthogy az eddigi kutatások 
nagyjából mindenütt ugyanazon geológiai viszonyokat tüntették fel 
úgy hogy ez utóbbiakat bátran a sziget ismeretlen részeire is átvihet- 
jük. Ennélfogva Borneo szigetére vonatkozó bármilyen hézagos földtani 
kép sem vetendő meg, a mely ugyan a részletekben később még bizo
nyára változni fog, melynek ábrázolása azonban mint első kísérlet 
még is igazolható.

E helyütt mindjárt megemlítem, bogy az úgy is csekély iroda
lomból nehány értekezést minden fáradozásom daczára sem voltam 
képes megszerezni, a mit annál inkább kell sajnálno n, mivel a hiányzó 
jelentések épen Borneo szigetének legkevésbbé ismert keleti és északi 
részeire vonatkoznak.

E dolgozatom megítélésénél legyen szabad ezeknek a felsorolt 
körülményeknek szives tekintetbe vételét reménylenem.

Borneo, mely az egyenlítő alatt fekszik, tudvalevőleg a három 
nagy Szunda sziget legnagyobbika. Területe 12,962 □  mértföld, s ennél
fogva több mint 1000 □mértfölddel nagyobb az Osztrák-Magyar mo
narchiánál. A három sziget közül Borneo az, melyről földrajzi és föld
tani tekintetben legkevesebbet tudunk, s melynek különösen belseje
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teljesen ismeretlen. Néhány európai, beutazván a szigetet, sok igen ér
dekes ethnografiai (népismei) és topográfiái (helyrajzi), valamint a 
sziget faunájára és flórájára vonatkozó tényt figyelt meg ; geológiai 
tekintetben azonban vajmi kevés történt, minthogy főleg csak egyes 
kőzetnemek előfordulása jegyeztetett fel. •

Külalakját tekintve, Borneo némileg Celebes szigetéhez és az ettől 
keletre fekvő kis Halmaheirához hasonlit. Mind a két említettem szi
get néhány izolált hegylánczból áll, melyek egy közös pontból eredve 
egy polyp karjaiként nyúlnak a tengerbe. Borneo szigetén a hegylán- 
czok ezen sajátszerü összefüggését szintén megleljük, a mennyiben egy 
központból kiindulva nem kevesebb, mint öt főhegyláucz sugárzik ki 
különböző irányokban, * csakhogy a hegyrendszer ezen ágai közt nin
csenek meg a tengernek azon öblei, melyek Celebes és Halmaheira 
szigeteit annyira tagolják, hanem ezek helyét kiterjedt, a tenger szine 
fölé csak alig kiemelkedő fiatalkorú alluviális síkságok foglalják el.

Az említett hegylánczok egy északi, keleti, déli és nyugoti részre 
osztják a szigetet, s képezik egyszersmind a politikai határokat is. 
Ismereteink ezen részek geológiai alkotásáról a helyenkénti hozzáfér
hetetlenség folytán nem egyenlők. Északi Borneo, mely az angolok 
birtokában lévő kis La bu a n sziget kivételével független állam (Brunei), 
geológiai tekintetben teljesen ismeretlen. Serawak államban egy angol 
az uralkodó s innét bírunk néhány úti jegyzetet. A sziget keleti része 
szintén független állam ugyan, de németalföldi patronátus alatt áll. E rész
ben a kőszén, az arany és a gyémánt előfordulását ismerjük. Nyugoti 
Borneo ban e németalföldi tartományban, eddigelé csak a kőszén- és 
ércztelepek vizsgáltattak meg szakemberek által s csakis Borneo déli 
partján, mely szintén a németalföldieké, található egy szakszerűen mi- 
velt kőszénbánya, mely egész Indiában egyedüli, s ugyanitt van egy 
kis terület, mely geológiai tekintetben jól áttanulmányoztatott, mi által 
Borneo földtani viszonyai általában is némileg meg világit tatnak.

II. A geológiai felfedezések története.

Mielőtt az egyes kutatások eredményeit azon czélból összefogta 
lom, hogy általános geológiai képet nyújtsak, fel akarom röviden so
rolni az ide vonatkozó munkákat.

* A hegylánczok csoportosulása még koránt sincsen mindenütt, különösen 
a sziget belsejében, pontosan kiderítve, sőt ellenkezőleg különbözőképen van 
a térképeken feltüntetve. Én a rendelkezésemre álló W. F. Versteeg-féle térképet 
vettem alapul.

10*



126 Dr. Posewitz Tivadar (4)

Földtani tekintetben Borneo szigete a harminezas évekig egészen 
ismeretlen volt és csak ezen időszaktól kezdve találkozunk egyesek 
tudományos működésével. Első sorban megemlítendő Dr. S c h w a n e r  
német tudós, ki az indiai kormánytól azon megtisztelő megbízásban 
részesült (1843-ban), hogy az eddig ismeretlen Borneot különböző irá
nyokban beutazza és átkutassa. Borneo déli részét bejárván, különösen 
az ott előforduló kőszéntelepeket tanulmányozta, ezután a hatalmas 
Barito folyón fölfelé hajózván, átkutatta nemcsak ezen folyam környé
két, hanem részben a szomszédos Kapuas és Kábáján folyókét is; át
hágta a középhegység délnyugati ágát, behatolt nyugati Borneoba és 
elérkezett szerencsésen Pontianakba, Borneo ezen részének fővárosába. 
Nehány évvel ezen utazást megelőzőleg mások is foglalkoztak a sziget 
egyes vidékeivel; igy például f i a l f r o n  nevű mineralogus átkutatta 
a sziget délnyugati részét és bejárta még a Tanah-laut hegységet is a 
sziget DK-i részében, hová Mü l l e r  és H o r n e r  is irányozták lép
teiket. Uj lendületet nyertek a földtani kutatások, midőn a negyvenes 
évek vége felé a bányamérnöki osztály felállittatott, melynek tagjai 
geológiai tekintetben legtöbbet tettek.

Nyugati Borneoba 1853-ban E v e r w y n  bányamérnök küldetett 
ki, hogy használható ásványokat keressen. 1857-ig tartózkodott ott, 
de csak 21 hónapon át tehetett utazásokat, mely idő alatt mintegy 
2400 □ mértföldet járt be.

Használható térképek hiánya, a vidék kietlensége, a benszülöt- 
teknek az a törekvése, hogy őt kutatásaiban tévútra vezessék, nagyon 
megneheziték feladatát. Nyolcz utazása közül hármat a Kapuas-folyam 
és nehány mellékvizének területére tett, szenet keresvén. Többi uta
zásai alkalmával egyéb ásványokat nyomozott, melyekről azelőtt is ré
szint benszülöttek közléseiből, részint hivatalnokok által Bataviába 
megvizsgáltatás végett beküldött kőzetdarabok alapján tudták, hogy 
nagyobb tömegekben kell előforduloiok. Geológiai térképén csakis azon 
vonabikat színezte, a hol utazott, mig a többi szinezetlen maradt. Tér
képén csak egyes színes sávokat és foltokat látni és ennélfogva nagyon 
bajos a szigetnek erről a részéről helyes geológiai képet alkotni. Ku
tatásai által maga a geológia nagyon keveset nyert, sőt E v e r w y n  
maga sem fektetett nagy súlyt geológiai kutatásokra, minthogy sze
rinte a geológiai felvétel nagyon sok költséggel járna, s az ember még 
sem lenne biztos, hogy gyakorlatilag is használható feltárásokat nyer
jen ; azért czélszerűbbnek tartja saját eljárása szerint csak egyes pon
tok bányamérnöki átkutatását.

Borneo déli részéről C o r n e l  io de G r o o t  tesz jelentést, ki 
1852-ben, különösen a déli részen, Pulu-Lant szigeten (Borneo délkeleti
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csúcsánál levő sziget) és a keleti partokon tanulmányozta a szén elő
fordulásait és azoknak a korát is meghatározta. R a n t  mérnök egy 
jelentése a Tanah-laut hegység délkeleti részében előforduló veresvas- 
ércz-telepre vonatkozik; ő ugyanis azzal a megbízással küldetett ki, 
hogy 15,000 mázsa vasérczet szállíttasson onnét. Jelentése állal a geo
lógia szintén csak keveset gazdagodott, csakis az éreztelep előfordu
lása van részletesebben ismertetve, inig a mellékelt térképen szintén 
csak az úti vonalak vannak földtanilag színezve.

Csak egyetlen egy munka létezik, melyben rendszeres földtani 
felvételekről vau szó és ez V er b ee  к mérnöké, ki Németalföld indiai 
birtokának első geologja.

Az 1869. és 1870-ik években, midőn a pengaroni szénbányák 
vezetésével volt megbízva, önkénytesen és a kormány minden támoga
tása nélkül eszközölt földtani felvételeket a bányák környékén. Előbb 
azonban a vidék topographiai térképét kellett felvennie, és csak ezen 
az alapon kiszitheté szép geológiai térképét. Egyedül az ő adatai 
alapján vagyunk képesek a sziget geotektonikáját felismerni és az ő 
munkája az, melyre a következőkben különösen támaszkodni fogok.

111. A sziget orografiai viszonyai.

Borneo hegyrendszerének ismerete még nagyon hiányos, a mi 
abból magyarázható ki, hogy az utazók a szigetnek csak némely ré
szét látogatták meg és tanulmányozták át, más részeket csak a távol
ból láttak; inig tetemes, ha ugyan nem a legnagyobb részét tudomá
nyos megfigyelők épenséggel nem érintették. Azért látjuk a hegységek 
irányait csaknem minden térképen néha oly annyira eltérőleg rajzolva, 
hogy olykor még nagyjából sem egyeznek meg egymással. Ebben a 
tekintetben még legmegbízhatóbbak Dr. S c h w a n e r adatai, a ki 
mint első és egyedüli európai, Borneo közé]) részében tett megfigyelé
seket. Igaz, hogy csak a fővizválasztó vonalakat tünteti ki, de ezek 
kevés kivétellel a hegységek irányaival is megszoktak egyezni. Főviz
választó vonal van öt, melyek a központból minden irányban szét
ágaznak. Az első, egészben véve EK-i irányú, képezi a második Ny- 
val északi Borneonak határát; a második és a DNy-i harmadik pedig 
Nyugot-Borneot fogják körül. A negyedik vízválasztó kezdetben DK-i 
irányú, de később D-felé kanyarodva ezen irányban halad egészen a 
tenger partjáig és képezi egyszersmind déli és keleti Borneo között a 
határt. Keleti Borneo az ötödik keleti lefutású és a vége felé villásan 
szétágazó vízválasztó által két részre osztatik, mi által két külön ön-
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álló folyamrendszer jött létre. Maguk a hegységek vagy összefüggő 
kegylánczok vagy pedig elkülönült egymás mellé sorakozó kisebb 
begy vonulatok. Az utóbbiakhoz tartozik a DNy-i hegyvonulat, mely Dr. 
S c h w a n  er szerint valódi alpesi vidék; ez a hegység szerinte egy 
20— 30 angol mértföldnyi széles, roppant szakadozott, számos völgy 
és árok által átmetszett fensik. Számos elszigetelt meredek hegyet ta
lálunk itt, melyeknek legmagasabbjai azonban korántsem esnek a 
hegyláncz fővonalába, hanem ellenkezőleg minden szabály nélkül fek
szenek szerte-széjjel; s vagy sziik és mély völgyek által, vagy pedig 
száraz vagy mocsáros területek által vannak egymástól elválasztva. A 
déli és keleti Borneo közötti határhegység megint egy összefüggő 
hegylánczot képez, mely déli részében 1800 láb magasságú, de észak
felé mindinkább növekedik ; Barabeinél, hol a hegységet magam is is
merem, saját becslésem szerint a 3000 lábat is felülmúlja. Ez a begyvo- 
nulat némely térkép szerint az egyenlítő alatt végképen megszűnik, mások 
szerint pedig mint alacsony dombvidék D—E-i irányát megváltoztatva 
DK—ENv-i irányban folytatódnék a sziget középpontja felé. Dr. 
S c h w a n e  r szerint a keleti és déli folyamrendszerek közti vízvá
lasztó ezen a helyen csak 660 láb, a mi egy újabb utazó, B o c k  
Károly* adataival megegyezik. В о с к  a keleti parttól (Déli Borneoban 
0° vagyis az egyenlítő alatt fekvő) Teweh-re utazott s erről a helyről 
csak alacsony dombokat említ.

A többi hegy vonulat szerkezetét nem ismerjük.
Ezen az 5 főhegylánczon kívül vannak szabálytalanul elágazó 

mellékhegylánczok s végre vannak még egészen elszigetelten a síkság
ból kiemelkedő hegyek is.

A hegyek magassága egészben véve nem valami nagy, csak né
hány éri el a 4500 lábat; s csak kivételesen fordulnak elő nagyobb 
hegyek is, a milyen pl. a Bükit Raja hegy a délnyugati hegyláncz- 
ban, melyet Dr. S c h w a n  er  8500 lábra becsült és a sziget ÉK-i vé
gén magányosan fekvő s a tengerparttól feltornyosodó Kini-Balu, mely
nek magassága 12,000 lábra tétetik; ez egyszersmind az egész sziget- 
csoport legmagasabb hegye.

IV. Borneo földtani alkotása általában.

Borneo földtani alkotása, mostani ismereteink szerint, általában 
egyszerűnek mondható. Az alapvázat alkotó főhegyvonulatok és oldal

* Carl Bock: lieise von Kutei über Teweli nach Bandjermaasin.
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ágak kristályos palákból és idősebb eruptiv kőzetekből állanak, melyeket 
övezerüen hullámos dombvidék szegélyez. Ez helyenként fiatalabb 
eruptiv kőzetek által van áttörve és mindenüt tartalmaz kőszéntelepe
ket ; erre következik vékony szalagként egy száraz negyedkori terület, 
mely aranyat, platinát és gyémántot rejt magában. Ez a diluviális 
szegély átmegy az alluviális moesáros alföldre, mely nyugati, de még 
inkább déli Borneoban roppant síkságot képez, melyen számos hatal
mas folyó hömpölyög lassú folyásával a tenger felé, a sziget partjait 
a magával hurczolt nagy mennyiségű iszap által növesztendő.

V. A középponti hegylánczok földtani alkotasa, (A hegyes vidék.)

A röviden felsorolt orograíiai viszonyokból kitetszik, hogy 
egyelőre meg kell elégednünk ezen hegylánczok kőzeteinek felismeré
sével s hogy egyéb viszonyait teljesen figyelmen kivitl kell hagynunk. 
Ezen hegylánczok kőzetalkotása azonban, a mennyire mostanig ismer
jük, nagyjában mindenütt ugyanaz. Déli Borneoban ismerjük a Boba- 
ris hegységet, ama nyugoti nyúlványát azon délkeleti, egészben pedig 
EEK—DDNy-i csapással bíró hegyláncznak, melynek déli része Me- 
ratus hegységnek neveztetik, mig keletre fekvő elágazása a Tanali- 
laut hegység. Az első ízben említett hegység részben kristályos pa
lákból, nagyobbrészt pedig eruptivkőzetekből áll. A 300—400 lábnyira 
felemelkedő kristályos palák váltakozva csillám-palából, kvarcz-oalá- 
ból és ampliibol-palából állanak, helyenként közbetelepült kvarezpa 
dokkal. Uralkodó a nagy csillám tartalmánál fogva könnyen hasítható 
csillámpala. A csillám szegény kvarczitpalák egyik félesége itacolu- 
mitra emlékeztet, elegye finom kvarezszemek és barna csillám-leme
zeknek s kézzel könnyen morzsolható. Az amphibol-palák különös ne
vezetességgel nem bírnak.

A hegyláncz legmagasabb pontjait képezik az eruptivkozetek, a 
gabbro, diorit és syenitgranit, melyekhez még a Serpentin is csatla
kozik. Gabbrót mostanig csak két helyen találtak szálban, de kétséget 
nem szenved, hogy másutt is elég gyakori. Szövete öreg, egészen finom- 
szemű ; elegyrészei földpát, diallagit és határozatlan alakú fekete ré
szecskék. Mikroskop alatt ki lehet venni egy szépen sávozott üde 
plagioklast, mely azonban közelebbről meg nem határoztatok, továbbá 
barna szinti repedéses, világoszöld mállási termény által környezett 
diallagitet, végre magnetit és olivin szemeket, mely utóbbiak részben 
szerpentinesedtek. Alaktalan alapanyag hiányzik. Ezeknél fogva a szó
ban forgó kőzet olivingabbrónah tartható.
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A Serpentin, mely a hegység* főtömegét képezi, süni, sötétzöld, 
egyes behintett diallagitkristályokkal. Az eredeti kőzet serpentinné 
való átalakulása kitűnik górcső alatt, a hol ugyanis a világos sárgás
zöld anyagban olivin szemek, diallagit és magnetit kristályok ismer
hetők fel, Daczára annak, hogy a Serpentin az olivingabbróval ösz- 
szeköttetésben áll, s vele együtt semmiféle más eruptivkőzet nem ta
láltatott, Y e r b e e k  mégis abban a nézetben van, hogy a jelenlegi 
Serpentin eredeti kőzete a dunit, egy olivinban bővelkedő kőzet.

Diorit-ot mostanig csak két helyen, a Tamban és a Lumut he
gyek tövében találtak ; a hegyek teteje ellenben kvarczitból áll. A 
diorit szövete többnyire aprószemü, néhol tömött; elegyrészei plagiok- 
las, erősen dichoristikus zöldes vagy barnás amphibol és kristályokban 
vagy szabálytalan szemekben fellépő kvarcz, minélfogva a kőzet 
к varcz-diorit.

Syenitgranit eddig csak egy helyen erősen mállott állapotban ta
láltatott, földpát, kvarcz, csillám és aoiphibol felismerhető elegy
részekkel.

A mi a kristályos palák települési viszonyait illeti, több helyen 
megfigyelhető, hogy az eruptivkőzetek felé helyenként egészen 60° 
alatt fölegyenesedtek; csapásuk nagyjából ÉK—DNy-i.

Föltárások hiányában az eruptivkőzetek kora eddig még nem 
volt meghatározható. Egy helyen előfordul egy brecciaszerü kőzet, 
melynek szerpentinesedett anyagába kristályos pala és kvarczdarab- 
kák vannak begyuródva, mig az eoczén képletekben ezen kőzetek tör
melékeit sehol sem találták; de mindenesetre nagyon régiek ; a diorit 
közelében előforduló harmadkori sedimentek sehol sem mutatnak za
vargásokat, mi szintén az eruptivkőzetek nagyobb kora mellett szól.

A Tanah-laut hegység, Borneo DK-i hegylánczának keleti, egé
szen a sziget délkeleti csúcsáig nyúló elágazása, hasonló szerkezetű; 
a Serpentin vonulata ide is folytatódik és át van törve eruptivkőzetek, 
nevezetesen gabbró és diorit által, melyek azonban eddigelé még nem 
vizsgáltattak meg tüzetesebben. Ez a vasérczekben igen gazdag 
hegyláncz tűnik fel legelőször, mint kékes hegyhát már messziről a 
Borneo felé hajózónak.

A most tárgyalt hegyláncz északi folytatásáról alig bírunk is
meretekkel, csak Dr. S c h n e i d e r  említi, hogy gneiszből állana.

A DNy-felé húzódó hegyes vidékről, mely D- és Ny-Borneo 
között a határt képezi, szintén nagyon keveset tudunk, és dr. 
S c h w a n e r volt az egyedüli, a ki — miként már említve volt — 
ezt a hegységet átutazta s mint hegyes fensikot irta le. Habár a 
kőzetek települési viszonyairól és koráról nem tesz említést, mégis
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feljegyzi az ott talált kőzeteket, melyekből kitűnik, hogy ez a vidék 
ugyanazon szerkezettel bir, mint a délkeleti hegylánez. Leír egy sötét, 
durvaszemü gránitot, melyben az uralkodó kvarcz mellett, mint 
elegyrészek még vöröses földpát és sötétzöld csillám láthatók, s me
lyet több helyen talált. Más hegyek sötétszürke kemény felsitből c?) 
(Hornfels) állanak; azonkiviil emlit több ízben egy csillámpalát ezüst- 
fehér csillámmal, egy másik finoman hasítható csillámpalát, továbbá 
syenitet. A középponti felvidéken, a Bari tó és Kapuas folyók területén 
említi a csillámpala előfordulását, gránitot, gabbrót, serpentint és még 
egyéb diorit- és porphyrszerü kőzeteket; a Kahajan területéről pedig 
diorit-íéle palás szerkezetű kőzeteket, (amphibol palák ?) melyek azon
ban nagyon mállottak és helyenként kvarczot oly mennyiségben tartal
maznak, hogy inkább kvarczitot vél látni az ember.

Nyugoti Borneoból csak néhány kisebb mellékhegyláncz lett is
meretes használható ásványok keresése alkalmával; ezek nyúlványai 
a magasabb gerinczeknek és magasságra nem haladják meg a néhány 
száz lábat. Kristályos palákból tétetnek össze, még pedig csillámpalából, 
amphiból- és talkpalából, melyek egymással váltakoznak, és melyek 
közül itt-ott egyik vagy másik uralkodik. Nagyon elterjedt azonban 
az agyagpala, mely helyenként kissé váriáló, de rendesen nagyon 
mállott féleségekben lép fel. Néha e kőzetek önállóan is fellépnek 
külön dombokat képezve, máskor megint eruptív kőzetek társaságában, 
mely utóbbiak rendesen különböző féleségű és nagyon mállott gránitok. 
Többször porphyrok is emlittetnek, többi között egy „vereses földpát- 
porphyr“, egy kvarczporphyr, továbbá egy eruptiv kőzet, mely „való- 
szinüleg porphyr.“ Jelen esetben a kőzetek meghatározása nem épen 
a legnagyobb szigorúsággal vitetett végbe, de egészben véve mégis 
kitűnik, hogy a kőzetek mily osztályával van dolgunk. A települési 
viszonyok mutatják, hogy a kristályos palák, valamint az agyagpala 
is azon esetben, ha eruptív kőzetek társaságában fordulnak elő, az utób
biakhoz simulnak, sőt néha meredeken felegyenesedtek, inig az erup- 
tivkőzetek mindig tömegben lépnek fel. Az agyagpala kora még nin
csen pontosan megállapítva, kövületeket még nem találtak benne, de 
a gránitokkal és syenitekkel való együttes fellépése nagy korára 
enged következtetni. Ebben az agyagpalában fordulnak elő a rézérczek, 
valamint termés arany és aranytartalmu egyéb ásványok is. Az arany 
vagy reczésen lép fel az agyagpalában, vékony, néhány millimeter 
vastagságú ereket képezve, vagy pedig kvareztelérekben pyrit- 
chalkopyrit és sphalerit társaságában. Felette érdekes a budoki elő
fordulás, hol a telérben sylvanit is mutatkozik. Az arany előfordulá
sának területe sokkal nagyobb, mint a rézérczeké s különösen az
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úgynevezett „chinai kerületekében található, a hol a chinaiak által 
már évszázadok óta aknáztatik.

Nyugoti Borneoban tehát a hegylánczok oldali elágazásai szintén 
az említett régi kőzetekből állanak.

Északkeleti Borneoban a már említett 12,000 láb magas Kini-balu, 
melyet néhány utazó megmászott, ezek jelentései szerint gránitból és 
serpentinből áll.

Hogy a többi hegyláncz minő összetételű, azt még nem tudjuk, 
de némileg jogosítva vagyunk feltételezni, hogy ugyazon geológiai al
kotással bírnak, mint az egyes pontokon ismertek. Ezeket pedig 
Borneo DK-i és ÉK-i vidékén, továbbá a Ny-i parton és a sziget- 
közepén találtuk teliát három különböző hegylánczhoz tartoznak és 
egészben véve mindig ugyanazon jellemmel bírnak, a mennyiben t. i. 
mindenütt kristályos kőzetek és régibb eruptív-kőzetekből állanak.

VI. A harmadkoriaknál idősebb képződmények.

Borneo földtani alkotásában különös tünemény az, hogy a sedi- 
ment-képletek hosszú sora egészen a harmadkorig hiányzani látszik, a 
mennyiben legalább mostanig még nem fedeztettek fel. Meg lehet 
azonban, hogy a Nyugoti Borneoban fellépő, érczekben bővelkedő 
agyagpalatömeg egy része az idősebb képződmények egyikéhez tartozik, 
minthogy kora megállapítható még nem volt, mig a többi, a gránitokkal 
összefüggésben lévő része az őspalákhoz volna számítandó.

Épen oly könnyen lehetséges, hogy a DNy-ÉIv-i csapással biró 
hegység, mely 20—20 angol mértföldnyi széles hegyes fensik, Borneo 
belsejének ezen alpesi vidéke szintén helyenként idősebb sediment- 
képződményekből áll. E mellett szóllana bonyolódott alkotása, a mint Dr. 
S c h w a n e r felemlíti. Továbbá meg kell még említeni, hogy a hegy
lánczok legnagyobb része csaknem teljesen ismeretlen, úgy, hogy a 
kutató még igen sokat találhatna. Bármiként álljon is a dolog, min
denesetre valószínű, hogy ha idősebb sedimentképződmények előbb-utóbb 
találtatnának is, azok nem fognak nagy területekre kiterjedni, hanem 
csak helybeli természetűek lesznek. Egyes adatok nyomán nyugoti 
Borneoban egy legalább helybeli jellemű idősebb képződmény lép fel, még 
pedig Sekadan és Serawai mellékfolyók között, (utóbbi a Melahuinak 
egy mellékfolyója), melyek a Kapuas folyamba annak közepe táján 
beömlenek, hol körülbelül 10 geogr. mértföldnyi dombvidékes területen 
(harmadkori ?!) sok helyen sósforrások vagy sósvizü mocsarak vannak. 
A sósviz egy laza homokos agyag hasadékaiból és egy erre rátelepedő
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6 lábnyi vastag* földrétegen át bugyog fel. Kétséget nem szenved, 
hogy itt a mélyben sólerakodás ne fordulna elő, de hogy milyen korú 
rétegekben találtatik, természetesen nem tudható. A kor meghatározá
sára hiányzik minden támpont, ha csak az Archipelágus más szige
teire nem vagyunk tekintettel, hol állítólag triászkoru sótelepek for
dulnak elő. A sótelepek kiterjedése esetleg nagyobb is lehet mint 10 
mértíöld. Itt két ember egész függetlenül egymástól oonstatálta a sós
források jelenlétét; inig az egyik a Sekadan folyótól Serawai felé 
huzódóknak állítja, a másik a Serawai folyó mentén találta. E két 
adat összevetéséből kitűnik azonban, hogy itt a sósforrások szakadat
lan sorozatával van dolgunk, melyek egy nagyobb kiterjedésű sóte 
lepre utalnak. Ha más helyről e tekintetben nem tétetik is említés, 
még nem bizonyítéka annak, hogy ott a kősó végkép hiányoznék.

VII. A dombvidék. (Harmadkori.)

A harmadkori rétegek, de különösen az ó-harmadkori vagy eoczén 
rétegek bírnak Borneo szigetén nagy elterjedéssel; az által is jellemez- 
tetnek, hogy mindenütt, a hol csak ismeretesek, kőszéntartalmuak. 
Főleg a kőszéntelepeknek köszönhetjük, liogye képződmény nagy kitérje- 
dését ismerjük, miután gyakorlati értéküknél fogva sok helyen ezeket 
kutatták.

A mi ezen rétegek tektonikai viszonyait illeti, hullámos dombvi
déket képeznek, melyből itt-ott egyes elszigetelt mészhegyek merede
ken emelkednek ki; mindenütt a hegylánezokat kisérik és övszerüen 
zárják körül.

Ezt a képződményt déli Borneoban, Pengaron kőszénbánya környékén 
kutatták át legpontosabban. E kutatások eredményei a következők. 
Az eoczén képződmény három réteg-csoportból á ll; azalapját homokkövek 
képezik, erre következnek márgarétegek, és legfelső tag gyanánt mész
kövek jelennek meg. A homokkőrétegek, melyek a kőszenet tartalmaz
zák, ismételve váltakozó homokkő, agyagpala, palás-agyag és szén
rétegekből állanak. A különböző keménységű és szinti (fehéres, sárgás, 
barnás) homokkövekben csakis néhány növényi lenyomatot találhatni, 
úgy szintén a palás anyagban is, mely gyakran agyagpalába megy át. 
Gyakran egész telepeket tartalmaznak agyagvasércz concretiókból, me
lyek közepén nem ritkán egy eyprina kőmagja található. Ezen emelet 
kövületei többnyire agyagpalában találtatnak és egészben véve Angol- 
India eoczén kövületeinek jellemével bírnak. Vezérkagylónak tekintik 
a cyprinának egy uj fajait, a Cyprina bQrnensis-t, mely csakis



ш f)r. Pohuwit/. Tivadar (12)

a homokkőrétegekben fordul elő, de más kőszén rétegekben is honos. 
A pengaroni kőszéntelepek száma 19, melyeknek legvastagabbika 2*40 
meter, összes vastagsága pedig 10*66 meter, de ezek közül csak négy 
méltó a bányászatra.

A homokkő képlet vastagsága 160 meternek mondatik.
A márgarétegek átlagos vastagsága 250 meter ; alulról fölfelé a 

következő rétegekből állanak : kékes szürke palás agyag, szürke márga 
betelepült márgás concretiókkal, fehéresszürke márgás mészkő és lég
iéiül ismét szürke márga. Kövületeket mindenütt találni, az alsó már
garétegek kivételével, különösen pedig a márgás mészkőpadban, mely 
csaknem kizárólag Orbitoides discus héjaiból és egy nummulitfajból, a 
Nummulites Pengaronensis-bíA á ll; ez az első nummulit emelet. A leg
felsőbb emeletet képező mészkövek különböző vastagságúak, néha 90 
méternyiek ; helyenként kissé agyagosak s tűzkő (kova) gumókat tar
talmaznak. A mészköveket jellemző barlangképződmények itt is talál
hatók és különösen érdekes a Pengaron közelében fekvő (800 m. liosz- 
szu és 150 m. széles) Gunong hapu mészkőbarlang, belül számos 
cseppkőképződménynyel.

Kövületek helyenként tömegesen lépnek fel, másutt pedig teljesen 
hiányzanak; leggyakoriabbak a nummulitesek (ez a második nummulit 
emelet), de ezeken kivül sok gasteropoda, conchifera, echinida és 
korái. — Ez a mészkő korál-képződmény, egy a tengerbe nyúló 
korálzátonynak tekinthető.

Az eoczén rétegek települési viszonyai gyakran meg vaunak za
varva fiatalabb eruptív kőzetek által, melyek közelében sokszoros vető
dések mutatkoznak és gyakran meredeken felegyenesedtek. Az eruptív- 
tömegek lapos 100—250'-nyi magasságú dombsorokat képeznek ; kísé
rőik eruptív tufaconglomerátok és tufák. Ezek behatóan megvizsgál
tattak és andesiteknek, még pedig amphibol- és augit-andesitekuek 
lettek felismerve. Rendesen porphyrosan vannak kiképződve, és szürke 
tömött vagy finomszemü alapanyagban behintett földpát, amphibol 
kristályokat, részben pedig csillámlemezeket tüntetnek fel, mig az 
augit-andesiteknél elegyrészekül augit és földpát van jelen. Ez a két 
andesit vagy együtt vagy egyenként lép föl. A földpát chemiai össze
tétele szerint oligoklas és labrador közt ingadozik. A kovasavtartal- 
mat illetőleg az augit-andesitek 49—55*7 % Si 0 2-vel sokkal báziso- 
sabbak mint az amphibol andesitek 58*8—65 4 °/0 S i0 2-vel. Az eruptiv 
tufaconglomerátok amphibol és augit brecciákból állanak, melyek kötő- 
szere szintén eruptiv anyag. Ellentétben az andesitekkel rendesen 
tinóm szeműek, keményebbek, vereses szintiek és mind chemiai alka
tukra, mind pedig górcsövi összetételökre nézve közel állanak az
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augit-andesitekhez. A tufa tömegek, melyek sohasem rétegesek, mindig 
összefüggésben vannak az andesitekkel 5 a domboknak legnagyobb 
részét ezek képezik és a szilárd kőzetet, melyet mindig köpenyszerü- 
leg borítanak, ritkán juttatják napfényre. Az andesitek és tufáiknak 
kora tiatalabb a kőszénrétegekénél, mivel bennök itt-ott zárványként 
homokkő és agyagpala-részek találhatók. Az andesitek két csoportjá
nak kora közt alig lesz különbség, minthogy eruptív tufaconglomerát- 
jaik gyakran együtt fordulnak elő.

Déli Borneoban még más helyeken is akadunk az eoezénkoru 
széntelepeket tartalmazó rétegekre, s felismerésük felette könnyű, ha 
az épen említett vidék jól áttanulmányozott rétegeivel összehasonlittat- 
nak, melyeknek leírásit Dr. S e h w a n e r - n e k  köszönhetjük. A Pattai, 
a Barito egy mellékfolyójának felső részében egy a mocsáros terü
letekkel határos dombvidék fordul elő (vagy 11/2°-ra Pengarontól 
É-ra), mely nem egyéb, mint egy kőszéntelepeket tartalmazó homokkő
képlet; utóbbiak diilése Ny-i, a hegység lejtőjével megegyező, de vas
tagságuk esak 4—9", a kőszén maga gyantában igen dús. A homok
kővel váltakozva fellépő palás agyagban sok növény lenyomat talál
ható, s ugyanott agyagvasérczconcretio telepek fordulnak elő. E helyütt 
egy likacsos mészkő is találtatott s messziről látott Dr. S c h w a n e r  
egy hosszú fehér gerinczet, mely zátonyként nyúlik be a tengerbe 
(illetőleg a jelenlegi lapos alföldre), meglehet, hogy ez csakugyan 
valami korálzátony.

A Barito, Kapuas és Kábáján felső részében, a központi fel
vidéken számos helyről emlittetik egy dombvidék, mely homokkő és 
palás agyag váltakozó rétegeiből áll és kőszéntelepeket tartalmaz. A 
kőszén tömött, fekete és különösen jól megfigyelhető a folyók medrei
ben ; a viz fehér habja képezi a legélénkebb ellentétet a kőszénte'epek 
fekete színéhez. Itt sem hiányzanak az agyagvaséreztelepek. Ezekre a 
rétegekre következnek kisebb vastagságban vékonypalás zöldes agyag
telepek, melyek után egy koráinkból álló mészkőképződmény jön, mely a 
magaslatokat azok tövénél beszegélyzi, a hegység minden kanyarulatát 
követve; ez képezi egyszersmind a határt a lapos alföld felé. Ugyan
ezen mészkőképlet Kapuas folyó területén is előfordul.

A hegyes felvidéktől DNy-ra a hegység mindkét oldalán a Ka- 
tingan és Melaliui folyók területén jól hasítható palás agyaggal válta
kozva homokkőrétegek jönnek elő, melyek állítólag gránitra települ
nek; ugyanezen képletek Ny.-Borneoban a Melahui alsó részében is 
találtatnak. Ezen rétegcsoport települése sok helyen meg van zavarva 
,,trachyt és porphyrszerü“ eruptív kőzetek által.

Könnyen felismerhető, hogy a Dr. S e h w a n e r  által felemlített
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homokkőképződmény, mely a régi palák és eruptivkőzetekből álló hegyes 
vidékre támaszkodik, ugyanazon jellemű, mint a Pengaron melletti. 
Tektonikai viszonyaik ugyanazok у  a felszínen diluviális rétegek által 
borított hullámos dombvidéket képeznek. Ezek szintén tartalmaznak 
tömött fekete kőszenet és agyagvas coneretiókat. Ezen rétegekre kö
vetkeznek palás agyagtelepek, melyek a márga emelet legalsóbb szin- 
tájának tarthatók és e fölött jönnek a korálmészkövek, ще1уек Dr. 
S c h w a n  e r  szerint a parti képződés minden jellemével bírnak; ne
vezetttudós ezen óriási, korátokból, kagylókból és sugárállatokból álló 
mészköveket szintén korálzátonyoknak tartja. A délnyugati részben 
(Katingan és Melahui) mészkövek nem emlittetnek, úgy látszik, 
hogy ott hiányzanak.

Megegyezik a két rétegcsoport abban is, hogy mind a kettő „tra- 
chyt- és porphyrszerii“ eruptiv kőzetek (andesitek ? !) által töretik át.

A sziget DNy-i részében, az ottani hivatalnokok jelentései szerint, 
szintén fordulnak elő kőszéntelepek homokkő közé települve.

Ugyanazon kőszéntelepeket tartalmazó homokkőképződmények sok, 
egymástól messze fekvő helyen való constatálásából, s annak mindenütt 
egyforma fellépéséből következik, hogy déli Borneoban az ó-harmad- 
kori rétegek a középponti hegylánczokat szegélyezve a tenger felé 
nyilt öblöt képeznek, továbbá, hogy inig azok legfelsőbb tagja, a 
korálzátonyok, inkább csak helybeli jelle miiek,' addig az alsóbb szén- 
tartalmu rétegek általánosan el vannak terjedve.

Nyugati Borneoban az eoczén képződmény ugyanazon kifejlődéssel 
bir, mint a sziget déli részében, csakhogy itt még nem tanulmányoz- 
tatott behatóan. A Kapuas, Ny.-Borneonak e legnagyobb folyója felső 
részében, valamint több mellékfolyó mentében széntelepek fedeztettek 
fel, melyek rétegei és települési viszonyai megegyeznek a pengaroni- 
akkal. A kőszén, mely itt is dombvidéken fordul elő, váltakozik ho
mokkő és palás agyagtelepekkel, s ugyanolyan minőségű, mint a 
Pengaroni. A homokkövekben néhány fogyatékos állapotú levéllenyo
mat fordul elő és a palás agyagban agyagvas-concretiók vannak. A 
néhány helyen talált kövületek, úgy mint a Melania inquinata, Cyrena 
cuneiformis és egy Conger la faj az eoczén korra utalnak. A középső 
emelet, a homokkövekre következő márgarétegek, ugylátszik, nincsen 
mindenütt kifejlődve, de egy helyen mégis megtaláltatott az „első num- 
mulit szintáj U egy márgás mészkő számtalan nunímulitokkal. A korál
mészkövek hiányzani látszanak, a mennyiben sehol sem emlittetnek. 
Ny.-Borneoban a kőszéntartalmu rétegek szintén át vannak törve és 
településükben zavarva eruptivkőzetek által. - A mi a kőzeteket illeti, 
nem vizsgáltattak meg közelebbről, egyszerűen csak „porphyr'-nak
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mondatnak. E v e r wy n  szerint itt az eoczén rétegek szintén nyílt öblöt 
képeznek a tenger felé.

Keleti és északi Borneoban az ó-barmadkori rétegek szintén nagyon 
elterjedtek, s a mi az előfordulást és a tektonikai viszonyokat illeti, 
megegyeznek a Dél- és Ny.-Borneoiakkal. Laut szigetén (Borneotól 
DK-re.) a kőszéntelepek váltakoznak homokkővel és palás agyaggal s 
számos helyen töretnek át eruptivkőzetek által, melyek mint dolerit 
és anamesit írattak le. Ezek leírása azonban: „zöldesszürke apró 
szemii kőzet, behintett augit és földpátkristályokkal“ (Kosenbusch 
szerint) egészen jól augit andesitekre is alkalmazható. A sziget keleti 
partja mentén sok helyen dombos vidéken szintén találtak kőszenet, 
igy Tandjong Batu és Kutei mellett, hol mint vezérkagyló a Gyprina 
Bornensís fordul elő; továbbá előfordul kitűnő minőségű kőszén Berau 
és Bulongan államokban.

A kőszén előfordul továbbá Borneo északi partján a kis Labuan 
szigeten, hol angolok által fejtetik; összetétele megegyezik a Penga- 
roniéval. Eszak-Borneo főfolyói mentében szintén találtatott kőszén ; és 
Serawakban, Borneo ENy-i részében, hol egy angol az uralkodó, szin
tén fejtetik.

A kőszén mindezen lelőhelyeiből következik, hogy eoczén rétegek 
mindenütt a sziget keleti és északi partja mentében fordulnak elő, 
valószínűleg szintén a régi őshegységet szegélyezvén. Ugylátszik azon
ban, hogy itt nem képeznek öblöket, úgy mint a sziget déli és északi 
részében. Hogy minő a középső emelet, a márgarétegek, valamint a 
legfelső emelet, a korái zátonyképződmények kifejlődése, az teljesen 
ismeretlen. Mostanáig még nem találtattak, de azért előfordulásuk 
lehetősége még nincsen kizárva, minthogy eddig kőszenet és nem. ko- 
rál-mészköveket kerestek.

Vili. Fiatalabb harmadkori képződmények.

Dél-Borneoban a Bobaris hegységben az eoczén rétegekre palás 
agyagtelepek és homokkövek következnek, melyek az andesitekhez 
csatlakoznak, vagy azokat helyenként elfedik. A zöldes vagy kékes
szürke, kissé márgás, csillámban bővelkedő palák helyenként couglome- 
rátpadokat tartalmaznak, melynek anyaga kvarczból és félig mállott 
eruptivkőzetekből, nevezetesen andesitekből áll. К rétegek összes vas
tagsága 20 méter és fedőjében következnek sárgás, vöröses vagy zöldes 
szinü csillámos homokkövek, melyek látszólag nagyobbrészt az ande- 
sitek üledékes tufái; vastagságuk 00—80 m. Településük vízszintes,
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vagy csak kissé hajolt, koruk kövületek hiányában még nincsen megál
lapítva. Hogy a fiatalabb harmadkon képződmények melyikéhez tartoznak, 
még bizonytalan, de hogy az eoczén lerakodásoknál fiatalabbak, azt 
mutatják a bennök előforduló andesitconglomerátok.

A többi dr. S c h w a n e r  által érintett területen fiatalabb lerakodások 
nem ismeretesek, a mi azonban korántsem zárja ki azok előfordulásának 
lehetőségét, minthogy megfontolandó, hogy a harmadkori képződmények ta
gozására, hosszasabb tanulmányozások szükségeltetnek, mit azonban dr. 
Sc hwa ne r ,  ki az illető vidékeken csak átutazott, időhiánya miatt nem 
f ehetett.

Többet ismerünk e tekintetben Ny.-Borneoból, hol szintén előfor
dul egy fiatalabb harmadkori képlet. Kapuas folyó alsó része mentében 
vöröses barna palás agyag és zöldesszürke csillámos homokkő fordul 
elő, mely az ottani eoczén rétegekre következik. Kövületeket még nem 
találtak bennök, s e miatt koruk is még bizonytalan, de petrografiai 
tekintetben feltűnő a hasonlatosság a Nyugat- és Dél-Borneoban elő
forduló lerakodásokéival.

Hogy a fiatalabb harmadkori rétegek előfordulnak-e keleti és 
északi Borneoban azt teljességgel nem tudjuk, csak később foganato
sítandó kutatások fogják kimutathatni; előfordulásuk azonban nem 
épen valószínűtlen, minthogy az ottani eoczén rétegek hasonló kifejlő
déssel bírnak, mint Dél- és Nyugot-Borneoban.

(16)

IX. A száraz alföld (Diluvium).

Borneo geológiájában a negyedkori képződmények szintén nagy szere
pet játszanak, hasonlóan az eoczén képződményhez és gyakorlati értékük 
mai napig sokkal nagyobb, mint amazoké. Mig amazokban mindenütt 
kőszenet találnak, addig a diluviális képződmények aranyat és gyémántot 
tartalmaznak. — A kőszén mostanáig még igen csekély mértékben 
aknáztatott ki, daczára annak, hogy sok helyen elég vastag telepek
ben fordul elő. Az arany pedig már évszázadok óta részint bennszü
löttek, főleg pedig chinaiak által kerestetik és nagyobbrészt már kizsákmá- 
nyoltatott. Az eoczén s a diluviális képződmények más tekintetben is hason
lítanak egymáshoz, t. i. elterjedésre nézve. Mig az előbbiek állandóan az 
őshegységet környezik, addig utóbbiak mindig a szénben bővelkedő 
eoczén dombvidéket övszerüen szegélyezik, helyenként azokba be is 
nyúlván.

A diluviális képződmények külső jelleme azonnal megengedi különböz
tetni az őket környező harmadkori rétegek alkotta dombvidéktől ; fe-
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liilctök csak kissé hullámos vagy egészen sik, de száraz, inig az 
alluvium mocsaras.

A diluvium összetétele nagyon egyszerű, tanulmányozása könnyű
séggel járt és ez alkalommal kitűnt, hogy mindenütt egyforma.

Déli Borneoban a diluvium főleg sárgás homokos agyag* által 
képeztetik, mely azonban a növekedő mélységgel mindig durvább lesz . 
a különböző helyek szerint változó mélységben találni ogy conglome- 
rátpadot, mely főleg kvarczkavics és eruptiv&őzetek, nevezetesen gabbro 
törmelékéből áll. E conglomerátréteg azért bir nagyfontossággal, mint
hogy benne találtatik az arany, a platina és a gyémánt, azon kívül 
még chromvasércz is.

Azon a területen, melyet Dr. S c h w a n e r  beutazott, szintén vannak 
diluviális képződmények. A Pattai folyó felső részében Р /^-га Penga- 
rontól É-ra találhatni agyagburok alatt egy кvarczkavicsréteget, mely
ben arany fordul elő. A középponti vidéken, a Baritó, Kapuas és 
Kábáján folyók területein, úgyszintén a Katiugan és Melahui folyók 
mentén a DNy—ÉK hegyláncz mindkét oldalán borítva vannak a 
harmadkori rétegek homokos agyag által, mely itt is helyenként a 
dombvidékbe benyúlva, mélyebb részében egy aranytartalmu conglo- 
merátréteget zár magába, mely mindenütt növelés tárgyát képezi.

Nyugoti Borneoban a szintén nagy elterjedéssel biró diluviumot 
nem lehet élesen az aluvialis lerakodásoktól elválasztani. Itt is homok 
és agyag váltokozó rétegeiből áll s különböző mélységben fordul benne 
elő az aranyat és gyémántot tartalmazó conglomerátréteg, melyet azon
ban a chinaiak már csaknem teljesen kimerítettek.

A keleti parton ismerjük az aranyban dús Pasir és a gyémán
tokban gazdag Kusan államokat, hol a diluvium hasonló összetételű. 
Keleti Borneo északi államaiban szintén ismeretes az arany előfordulása, 
ép úgy mint az északi parton, hol azonban a telepek közelebbről még 
meg nem vizsgáltattak, de feltehető, hogy az arany itt is hasonló 
körülmények közt fordul elő, mivel bennszülöttek és chinaiak gyűjtik, 
a kik azonban nem értenek hozzá, hogy miként keli az aranyat 
az anyakőzetből kiválasztani s rendesen csak ásva keresik homokban 
vagy laza törmelékben.

A diluviumban előfordul itt-ott barnaszén is, igy a déli és nyu
gati partokon; de ezekről az előfordulásokról még nagyon keveset 
tudunk.

A in. kir, föleit, intézet évk. VI. köt. 11
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X. A mocsarak. (Alluvium.)

Borneo szigetén az alluviális képződmények a legnagyobb elterje
déssel bírnak, s területre nézve vagy 4000 □  mértföldet vagyis a sziget 
egész területének negyed részét teszik ki. Mindenütt kiterjedt mocsaras 
síkságokat képezve, Nyűgöt- de különösen Dél-Borneoban mélyen ha
tolnak be a sziget belsejébe. Különösen DékBorneohan vannak elterjedve, 
hol Dr. S c h w a n e r számításai szerint a mocsarak területe a Baritó 
Kapuas és Kábáján folyók táján kötél 1000 □ mértföld. Ezen terület 
megkétszereződik, ha hozzá vesszük még a nyugoti folyók mocsarait, 
mikor is vagy 2000 □  mértföldet kapunk. DK.-Borneonak összes te
rülete 6568 □ mértföldre tétetik, miből Dél-Borneora k. b. 3000 □  
mértföld esik, mi azt mutatja, hogy a mocsaras alsik Dél-Borneo összes 
területének legalább is fele.

Keleti és északi Borneoban az alluvium kifejlődése kisebb, mint- 
hogy több helyen a kőszén telepek egészen a partig terjednek, de a 
hegylánezok configurátiója után ítélve keleten is lehetnek még elég 
nagy alluvialis területek.

Az alluviális alsikoknak azon főtulajdonságuk van, hogy csak 
kevéssé emelkednek ki a tenger szine fölé s e miatt nagy részök idősza
konként eláraszfatik. Vannak olyan részek, melyeket az ár-apály hul
lámzásai naponként elborítanak. Dr. S c h w a n  er  szerint csak a keleti 
folyamok mentén (Baritó, Kapuas, Kábáján) vagy 378 □ mértföld szá
mítandó ide. Az apály és dagály egészen Muara Puliiig, a nagy Baritó- 
delta kezdetéig, vagy 15 mértföldnyire a tengerparttól észlelhető, mig a 
a keleti musson-sze’ek idejében a tenger befolyása a folyó vizének feltorlasz- 
fása által még egészen a Baritó melletti Buntokig is (47 földrajzi 
mértföldre a tengerparttól) terjed. Az alluvialis területnek más része 
évenként elárasztatik az esős időszak alkalmával, midőn a folyók any- 
nyira megdagadnak, hogy partjukat túllépik. Ezen évszaki áradási 
terület Dr. Schwaner szerint 543 □  mérföld, mind a két áradási terü
let együtt vé^e az illető folyamterületeknek k. b. V3“dát teszi ki. 
Az alluviális síkságok mocsaras természete ennélfogva könnyen kima
gyarázható.

Az alluviális képződmény anyaga részben homokos szürkés agyag, 
mely a fölszin felé korhanyós, a mélység felé pedig összetartóbb.

Az alluvium vastagsága nem ismeretes, de látszólag hatalmas. A 
felsőbb rétegek átfurattak egy áríézi kút létesítése alkalmával Band- 
jermassinban a sziget déli partja közelében, hol jó ivóvízre akartak
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szert tenni. Vagy 100 méter mélységig* jutottak s azután abban hagy
ták a furatást. 30 méterig tartott a korhanyós föld, erre következett 
összetartó agyag, mely roppant vastagságot tüntetett fel, a mennyiben 
folytonossága csak csekély homok vagy kovami közfekvetek által volt 
megszakítva.

Az alluvium határa a diluvium felé nem határozható meg pon
tosan, minthogy mind a ket'ő ugyanazon anyagokból áll, általában a 
mocsaras síkságot tekinthetjük alluviálisnak, a szárazát pedig dilu- 
viálisnak.

Az alluviális képződmények még most is folytatódnak, a mennyi
ben a sziget partjai mindig jobban terjednek a tenger felé a folyók 
által ide hurczolt anyag lerakodása által ; ez által a nagyobb folyók 
torkolatai előtt homokzátonyok is támadnak, igy a Barito torkolata 
előtt a déli parton, a Kapu ásnál Ny-Borneoban, a Mahakkam vagy 
Kuteinál a keleti parton, melyek a hajózásnak nem kedveznek, a 
mennyiben nagyobb hajók vagy épenséggel nem haladhatnak át a záto
nyon, vagy pedig csak dagály idejében.

Miként már említve volt, sok és nagy folyó szeli át a mocsaras 
alsikot, melyek folyásukban bizonyos sajátságokat is tüntetnek fel. 
Felső folyásukban számos, törmelékből álló szigetet képeznek, melyek 
a síkság felé mindinkább fogynak, de a folyók alsó részeiben ismét 
fellépnek, azzal a különbséggel, hogy itt finom iszapból alkottatnak. 
A folyók torkolatainál terjedelmes deltaképződésekre és a torkolatok 
előtt homok zátonyokra akadunk. A folyók középső és alsó rrésze to
vábbá az itt mutatkozó Antassan-ok és Danaus-ok je ’lemzik.

Előbbiek az által keletkeznek, hogy a folyók az esős időszak 
alatt túláradnak, minek következtében a túláradt viz nem követi többé 
a folyó kanyarulatait, hanem a legrövidebb irányban uj medret váj 
magának. A következő esős időszakban ezek az uj medrek még jobban 
kimélyesztetnek, mig végre a régi meder mélységét érik el s most 
maguk is képesek a víztömegeket levezetni: ezt az uj, rövidebb fo
lyammedret Antassan-nak nevezik. Sokszor az >nban elhomokosodik a 
régi meder torkolata a partoktól befelé, úgy hogy az vagy teljesen 
elzáródik és tavat képez, vagy pedig sziik csatorna által áll az alsó 
mederrel összeköttetésben. Több helyen egész sorát találni az ilyen 
egymással csak sziik csatornák által összeköttetésben álló tavaknak, 
melyeket Borneóban Danaus-oknak neveznek. Az említett Antassan-ok 
egy része mesterséges utón emberi kéz által létesittetett a viz gyorsabb 
lefutása czéljából.
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XI. Használható ásványok.

A Borneo szigetén előforduló használható ásványok jegyzéke még 
nagyon hiányos, daczára annak, hogy sok helyen íelkutaltattak. Leg
először ismerték a használható ásványok közül az aranyat és a gyé
mántot, s ezek csalták oda már évszázadok előtt a chinaiakat és ké
sőbb az európaiakat is. Ez azonban, a vason kivül, a két egyedüli 
ásvány, melyet a bennszülöttek már régóta ismernek. A mi a többi 
ásványt illeti, azok vagy bennszülöttek vagy pedig európai utasok 
által hozattak az európai hivatalnokokhoz megtekintés végett, minek 
következménye egy szakember kiküldése volt.

A mostanig ismert használható ásványok a következők:
Aram/, mely vagy másodlagos fekhelyen diluviális törmelékkőzetek 

ben, vagy eredeti helyen az anyakőzetben fordul elő. Erről szándékom 
egy munkában bővebben írni, úgy szintén a

Platináról is, mely az arany társaságában található a diluviális 
rétegekben.

Gyémánt ugyancsak a diluviumban fordul elő; erről is bővebben 
fogok jelentést tenni.

A rézér ezek előfordulása mostanáig csak Ny-Borneoban ismeretes 
s körülbelül vagy 4 □  mértföldnyi területre terjed. Maudhor kerület
ben (V2°-ra E-a az egyenlítőtől, a tengerpart közelében.) Az érczek 
vagy mállott agyagpalában, helyenként pedig mállóit gránitban fordul
nak elő, vagy finoman behintve, vagy többnyire telérekben. Ezenkívül 
találni a rezet másodlagos fekhelyen és a diluviumban mint termés- 
rezet. — A leggyakrabban előforduló rézércz a rézkovand — gyakran 
vaskó van ddal társulva, — chalkocit (rézfény) szintén gyakori; kuprit 
és termés réz csak gyéren fordulnak elő, ép úgy a feketerézércz és a 
malachit. Az itt foganatosított kutatások alapján kitűnt, hogy az érczek 
bányászatra nem érdemesek.

Olomérczek. Nyugoti Borneoban az ólomérczeknek csak egy lelő
helye ismeretes, t. i. Marau Kandawangan-ban. Ez az érez ezüst és 
aranytartalmu galenit (0.04°/0 Ag, O.OOl0/o Au), mely pyrit és spha- 
lerit társaságában fordul elő. Az előfordulás módja még ismeretlen, 
minthogy mostanig csak egy példány küldetett he Bataviába megvizs
gálás végett. Vájjon fejthető-e, azt később kell a helyszínén eldönteni.

Vasérczek. Déli Borneoban a Tanah-Laut hegység vasérczekben 
igen gazdag. A Pamatang Damar dombsorozatban haematit fordul elő 
hosszú vonulatban tömzsöket képezve. Az anyakőzet valami zöldkő,
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mások szerint Serpentin. Az ércztelepet fejtésre méltónak tartják, 
hossza vagy 1000 méter, szélessége 200 méter. Megenilitendők még 
az agyagvasércz-concretiók az eoczén rétegekben, melyek a bennszülöttek 
által aczéllá dolgoztatnak fel. Erre a czélra többnyire a folyammed
rekben előforduló, már kissé mállott sphärosideritet használják fel. Az 
érez előbb pörköltetik, azután pedig egy agyagból készített kezdeties 
kemenczében fa hozzáadása mellett fúvó segítségével megolvasztalak. 
A bennszülöttek többre becsülik a saját készítményeiket az európai 
aczélnál, s a belőle készített tárgyak állítólag finomabbak és tartósab- 
bak. Az aczélelőállitás mestersége a bennszülötteknél már nagyon 
rég i; hogy kitől tanulták, nem tudhatni, erről meseszerü mondák ke
ringenek.

Molyhdänit Serawakban (E-Ny. Borneoban) találtatott kvarcz 
társaságában • erről az előfordulásról nincsenek bővebb adataink.

Mangánérczek. Dél-Borneoban Pengaron közelében van egy domb, 
mely egészen polianitból áll. Az érez meglehetős tiszta és 97*27°/0 
Mn-t tartalmaz.

A  koszén nagyon el van terjedve, de erről is később többet.
Kősó. Már említettem a sósforrások előfordulását Sekadan és 

Serawai folyók közt Ny.-Borneoban, melyek kiterjedt sótelepre enged
nek következtetni. E sótelep mélysége és vastagsága még nem puha
tolhatott ki. Mostanig csakis a bennszülöttek használják fel konyhasó 
előállítására; ezen czélból a felső 6 lábnyi vastag földrétegbe kutat 
ásnak, mire az alatta levő homokos agyagréteget elérik, melyből a 
sósviz felbugyog; a kút most kibéleltetik egy kivájt fatörzszsel, úgy 
hogy mindig tiszta és nagyobb mennyiségit konyhasó oldatot nyernek. 
A sós viz, mely néha a cső széléig száll fel, vasedényekben bepárit* 
tátik, mi által főtt sót kapnak.

Noha a felemlített érczek közt több van, mely növelésre méltó 
lenne, mégis használatlanul hevernek a föld mélyében. Eltekintve a 
bennszülöttektől és a dunaiaktól, se a kormány, se magánosok részéről 
mostanáig még nem tétetett e tekintetben semmi. Csakis Pengaronban 
tengődik mostoha viszonyok közt egy kis kőszénbánya és legújabb 
időben kezdi egy külföldi társaság a gyémánt telepeket szakszerűen 
átkutatni.

XII. Vulkáni tünemények és földrengések.

Borneo geológiájában sajátságos körülmény az, hogy a szomszé
dos szigetekhez hasonlítva, mind a vulkáni tünemények, mind pedig a
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helyben keletkezett földrengések ismeretlenek; úgy látszik, hogy tel
jesen hiányzanak, mostanig legalább még nem akadtak vulkánokra 
s a bennszülöttek sem tesznek említést ilyen tüneményekről, a melyek 
pedig tudvalevőleg igen soká szokták magokat a nép emlékezetében 
fenntartani.

Vannak ugyan újabb időből egyes földrengésekről szóló jelenté- 
sek, és hogy konstatáltassék, vájjon Borneo szigetén régibb időben is 
voltak-e földrengések, felszólittattak néhány év előtt az összes hivatal
nokok, hogy részint az irattárakból, részint pedig a bennszülöttek 
vallomásaiból gyűjtsék össze az adatokat, miből kitűnt, hogy Ny-Bor- 
neobnn több év előtt összesen 5-ször, úgyszintén Déli Borneoban né
hányszor észleltetek földindulás. Utóbbi helyről különösen kiemelendő 
az 1864-iki és 18u6-iki földrengés, valamint egy sűrű hamueső, mel}T 
e század elején 1815-ben az egész déli partot ellepte. Ezeknek a 
tüneményeknek az oka azonban nem Borneon, hanem a körülfekvő 
vulkáni szigeteken keresendő. 1815-ben Tombora vulkánnak, mely 
Sumbawán, a kis Szunda-szigetek egyikén van, heves kitörése volt, 
mely alkalommal nagy hamueső esett, mely a szél által egészen Bor
neo déli partjáig, tehát vagy 70 mértfoldnyi távolságra elvitetett. Az 
említett földrengések pedig csak elhatottak egész Borneoig, miként az 
a lökés-irányokból kitűnik. A földrengések vagy DK-ről ÉNy-ra vagy 
DNy-ról EK-re vonultak. Borneotól DK-re és DNy-ra pedig oly szige
tek vannak, melyeken számos működő vulkán van, egyrészt Jáva, 
másrészt pedig a Kis-Szunda szigetek, hol vulkáni kitörések a minden
napi tüneményekhez tart »znak. A Borneo szigetén észlelt földrengési 
tünemények tehát nem keletkeztek helyben, hanem csak ide vezettettek a 
nevezett szigeteknek egyikéről vagy másikáról indulva ki. E tekintetben 
tehát felette nagy a különbség Borneo és a körülfekvő vulkánokban 
gazdag szigetek közt. Borneon számos kitörés ismeretes az eoczén 
korszakból, későbbi időből pedig nem.

XIII. Zárszó.

Az elsorolt földtani adatokból kiviláglik, hogy Borneo mostani 
alakja csak a legújabb időből származik, hogy a diluvium korszaka 
alatt még csak a középpontból kisugárzó hegylánezok és az őket sze- 
gélyző eoczén dombvidék magaslott ki a tengerből, mely a helyenként 
hatalmas korálszirteket mosta s hogy végre a tágas öblökben egyes 
szigetek — ma elszigetelt hegyek — szétszórva fordultak elő. Azon
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időben Borneo ugyanoly kinézéssel birt, mint jelenleg Celebes vagy 
Halmahcira kis szigete az ő mélyen benyúló öbleivel. Az idők hosszú 
során át feltöltettek ezen öblök detritussal, miután a tenger áramlatai 
a sekély öblökbe nem hatottak be, és igy keletkeztek lassan azon 
sik és a tenger színe fölé alig kiemelkedő alluviális területek. Néhány 
lábnyi sülyedés Borneo összes alluvialis területét ismét tenger alá 
helyezné úgy, hogy alakja megint a régi lenne. Az alluviális síksá
goknak egészen fiatal képződésével megegyeznek a bennszülöttek nyi
latkozatai is, melyek szerint még nem oly nagyon régi idő előtt a 
Barito két hatalmas mellékfolyója a Negara és a Kapuas Murung 
egyenesen a tengerbe ömlöttek, és igy emlittetik még több hely is, 
mely azelőtt a tenger hullámai által mosatott.

Fő sajátságok Borneo geológiai alkotásában : az üledékes képződ
mények hiánya egészen az eoczénig (az említett nyomok kivételével), 
az eoczénnek egyforma kiképződése az egész szigeten ; az eoczénkorban 
heves vulkáni működés; a diluviális és alluviális képletek erős kifej
lődése és végre a működő vulkánok hiánya.

Hogy Borneo szigetén — egyes dicséretre méltó kivételekkel — 
geológiai szempontból még nem történt nagyon sok, azt fejtegetni nem 
tartozik egy tudományos dolgozat körébe. Még csak meg akarom emlí
teni, hogy jelenleg Sambiliun-ban (K.-Borneoban) a Beran folyó köze
lében a kőszéntelep esetleges kiaknázás végett átkutattatik; Ny.-Bor- 
neoban szintén működik egy bányamérnök, részint az ottani kőszéntele
peket, részint az arany fekhelyeit közelebbről megvizsgálandó. Végre 
megemlitem még, hogy legújabb időben É.-Borneoban egy kereskedelmi 
társulat telepedett le, melytől szintén várható, hogy idővel Borneonak 
ezen mostanig még egészen ismeretlen részéről geológiai adatokat fog 
szolgáltatni.

Észrevételek a térképhez.

A térkép a rendelkezésemre álló В F. Versteeg: „ Nieuve Atlas 
voor Nederland'cli-Ostindie“-bői másoltatott; a hegylánezok csoportosu
lása megegyezik tehát amazével. Első tekintetre kitűnik, hogy a geoló
giai színezés nagyobbrészt csak schematikus. D.- és Ny.-Borneo nagy
jából helyes lesz. É.- és K.-Borneo színezése főleg az említett szén 
előfordulások (harmadkori) és az arany- és gyémánttelepek (diluvium) 
alapján történt.
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