
5. A Pojána-Ruszka Ny-i végének geológiai viszonyai.
(Jelentés az 1900-ban Lúgos és Szárazán környékén végzett részletes

geológiai fölvételről.)

Dr. ScHAFABZIK PlJBENCZ-tŐl.

Az I 900-ik évben azon megbízást vettem, hogy Lúgosról kiindulva a 
részletes geológiai felvétellel a Pojána-Buszka felé haladjak. Ezen felada
tom teljesítésében sikerült is a 23. zóna, XXVI. rovat ÉNy (Lúgos) jelű 
1 : 25,000 méretű táborkari térképet egészen, a 22. zóna XXVI. rovat 
DNy (Bálincz-Bozsúr) jelű lap D-i felét és végre a 23. zóna XXVI. rovat 
ÉK (Nadrág-Gladna) jelű lap Ny-i negyedrészét bejárnom.

Ezzel a Pojána-Buszka területére léptem, abba a hegységbe, a mely
nek tanulmányozását a 70-es évek végén és 80-as évek elején igen tisztelt 
barátom dr. L. Lóczv L ajos, egyetemi tanár úr tűzte volt ki maga elé. 
A hegység nyugati részéről geologiailag színezett térképet adott ki, vala
mint egy előzetes leírást is: Geológiai jegyzetek Krassómegye északi 
részéből (Eöldt. Közi. X II. kötet 1882.) czím alatt. Minthogy akkoriban 
az ő megtisztelő felsüóllítására magam is hozzájárultam volt a Pojána- 
Buszka geológiai anyagának tanulmányozásához annyiban, a mennyiben a 
tőle gyűjtött tömeges kőzeteket mikroszkóp alatt tanulmányoztam és meg
határoztam, jelenleg azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a Pojána- 
Buszka területe a Marostól a Bisztráig és Lúgostól Gyalár és Déva vidékéig 
már előre is nem egészen ismeretlen előttem. Nem titkolhatom ugyan, hogy 
a petrografia mai felfogása szerint egyes, 2 0  év előtti meghatározásaim vál
tozást fognak szenvedni, mit azonban tekintettel arra is, hogy akkoriban 
egyedül csak egyes kézipéldányok mikroszkopos vizsgálatára voltam kényte
len szorítkozni, nagyon csodálni nem lehet. Ezentúl azonban magamnak is 
nyílik alkalmam a Pojána-Buszka rendkívül gazdag és szövevényes, de 
szerves egészet képező eruptív területét bejárhatni, miből azt az alapos 
reményt merítem, hogy ezen az úton sikerülni fog a szóban forgó erup- 
cióknak nem csak petrografiai, hanem főleg természeti viszonyait is ki
deríteni.
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Az idei területem íelöleli a Pojána-Ruszka hegység ENy-i végződését 
Furdia és Szárazán között, valamint a pontusi lerakódások és diluviális 
babérczes agyag alkotta dombos vidéknek ama tekintélyes részét, mely a 
Temes és Béga folyóktól körülfogott háromszöget kitölti.

A  Pojána-Ruszka eme részében a Pohia kúpja (G07 mj )  a legnagyobb 
emelkedés, míg a többi pont nagyobbára 300— 500 mj  közötti; a dombos 
vidéknek magaslatai azonban kivétel nélkül 300 ”f  aluliak.

Területünk geológiai alkotásában a következő képződmények vesz
nek részt:

1 . Fillitek.
2. Eruptív kőzetek.
3. Pontusi korú rétegek.
4. Diluviális babérczes agyag.
5. Árterek alluviális lerakódásai.

1. Fillit.

Fillit alkotja hegységünk legmagasabb gerinczeit és csúcsait, úgy
mint a bottyinesti Magurát, a Gyálu márét, továbbá Bottyest határában a 
Gomilla ku piatra, a Pohia és a Vu. Plajuluj gerinczét. Megtaláljuk azon
ban a fillitet minden mélyebbre bevágódott patakban vagy árokban is, mint 
pl. a bottyinesti és szárazáni árkokban, a zsuresti Finodiában és a bottyesti 
Yerdea és Szaka patakok völgyeiben is. Ezen elég szélesen elterülő fillittest 
rétegei hullámosak és sokszor változó dülésirányokat is engednek meg
figyelni, de azért legtöbbször mégis' a D-i (ingadozva DK és DNy-felé) az 
uralkodó, többnyire kicsiny, olykor azonban egészen 50— 60°-ú szögek alatti 
hajlással.

Ezen formáció túlnyomó részben azon palából áll, melyet fillitnek 
szoktunk nevezni. Kőzete világosabb vagy sötétebb szürke, olykor pedig 
zöldes szürkébe hajló színű, többé-kevésbbé vékonyan leveles, s többnyire 
gyűrödött-ránczosodott. Haránt törésben kvarcz- és lágy, selymesen csillámló 
rétegecskék váltakozásából állónak látjuk. A  kvarczrétegecskék többnyire 
milliméter körüli méretűek ugyan, de helyenkint nagyobb vastagságot is 
öltenek, s akadunk újjnyi, sőt tenyérszélességű kvarczlencsékre és szala
gokra is. Főleg a kvarczlencsék kemény kőzete az, melynek törmeléke az 
árkok alján található s láttam helyenkint 2— 3 akós hordó nagyságú fehér 
kvarczrögöket- is a bottyinesti árkokban heverni.

Fillitünk vékonycsiszolatban mikr. a. szabálytalan kvarczszemecské- 
ket s közöttük főleg még apró szericzit-pikkelyeket veszünk észre, a melyek
nek párhuzamos elrendeződése a rétegességet okozza. Olykor azonban vala
mivel nagyobbak ezek a pikkelykék s ekkor már világosan a kissé zöldes
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muszkovit-esillámra ismerünk. Sok ezekben a csiszolatokban a parányi sár
gás, egyenes tűalakú vagy olykor térdalakulag összenőtt ikres rutil kris
tályka. Átlátszatlan szemek gyanánt egyes piritek szerepelnek, de a mi leg
inkább leköti a figyelmünket, az a szénnek sok apró fekete csomócskája, 
melyek sűrűn a palásság irányában sorakozva valóságos hullámos rajzokat 
hoznak létre. Hogy ezen fekete átlátszatlan szemcsék csakugyan carbonum- 
ból állanak, arról könnyen meggyőződhetünk, ha az illető kőzetek vékony 
csiszolatait platinalemezen kihevítjük, a midőn is a kérdéses szemek mind 
eltűnnek.

Porfirosan kivállott nagyobb elegyrészeket vagy utólagosan képző
dött ásványokat nem figyeltem meg fillitjeinkben.

A fillit annyira túlnyomó hegységünkben, hogy tőle eltérő kőzetekre 
csak igen alárendelten akadunk. Mint ilyeneket felemlíthetem a Gomilla ku 
piatra Ny-i meredek gerinczén mutatkozó fehér kvarcz, földpát és muszkovit 
rétegekből álló gnajszt, a melynek fehér rétegeiben mikroszkóp alatt ortho- 
klász és plagioklász földpátokat is észrevehetőnk.

Továbbá az alsóFinodiában az erdő határán előforduló sárgás szericzit- 
palát, mely leginkább az által feltűnő, hogy tele van 1— 3 m/m-es pirit o o  0  oo 

kristályokkal. Ugyancsak az alsó Finodiában lévő mészkemenczéktől Ny-ra 
található egy finomszemű fekete, fehéresen csíkolt kvarczitpala, a Bottyest 
községétől DK-re a Yu. Plajuluj 428 m/ pontján pedig előfordul egy 
fehér, finoman fekete csíkokkal vonalozott kvarczitpala, amelyeknek fekete
ségét, illetve fekete csíkoltságát karbonszemecskék okozzák. Ezen fekete 
szemek azonnal eltűnnek, mihelyt a vékonycsiszolatot platinalemezen 
hevítjük, mi előbbi feltevésünket igazolja.

Fillitjeink között számos ponton kristályosmészkő betelepüléseket 
találunk. Kis nyomokban már Szárazán községtől DNy-ra, nagyobb foltban 
pedig Birnától K-re, továbbá Zsurest községben és tőle K-re a Finodiában 
s végre Bottyesten a Valea Verdeában fordul elő ilyen mészkő. Ez utóbbi 
helyet kivéve a többit mind útikavics előállítása czéljából számos kőbányá
ban fejtik és ennek köszönhetjük azt a sok érdekes feltárást, mely ezen 
mészkő előfordulási viszonyaiba mélyebb bepillantást enged vetnünk.

E mészkő ugyanis lencsés betelepüléseket képez a fillitpadok között. 
(1. ábra.) Színe eredetileg sötétes szürke s szövete tömött (mikroszkóp alatt 
igen finom szemű). A feketés szin,úgymint a Élűtekben és a kvarczitokban,itt 
is finoman behintett fekete opak karbon szemcséktől származik. Legnagyobb 
része a mészkőnek azonban öregszemű fehéres színű, szürke csíkokkal. 
Ezen utóbbi módosulat mikroszkóp alatt durvaszeműen kristályos halmaza 
a kaiéit szemeknek, melyek szintén, bár nem oly nagy mennyiségben, mint 
a tömött mészkőben, fekete karbon szemcséket körülzárnak. Sósavval meg- 
csöppentve a szóban forgó mészkövek a rendesnél gyengébben pezsegnek,.
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mi annak tulajdonítható, hogy kissé dolomitosak. Erre mutat különben 
kőzetünk ama sajátságos viselkedése is, hogy mállott felületen csupa apró 
romboéderből álló darává széjjelhull. Ezenfelül megvizsgálta e mészkövet 
tisztelt kollégám Emszt Kálmán vegyész úr azon eredménynyel, hogy 
benne meglehetősen sok a magnézia. A Pareu-Verdeaban előforduló mészkő 
betelepülésnek tetemes része pedig még kovasavval is át van járva.

E fillitekben azonban teléreket is találunk, azaz olyan hasadékkitöl- 
téseket, melyek a környező rétegek csapásirányát harántolják. Ezek közül 
mindenekelőtt felemlítem a kvarczteléreket, melyeket különösen a bottyesti 
Pareu-szaka völgynek a falútól számítva a második EK-i mellékárkában

(4)

1. ábra. Az alsó Finodiában levő kőbánya feltárása Zsurest község határában.
1. =  fillit, 2. = kristályosmészkő.

050 és O’oO mf  vastagságban találtam. A tiszta tejkvarczból álló s közel 
egymáshoz fekvő kvarcztelérek a K— Ny-i csapású és D-felé 10° alatt dűlő 
fillitben függőleges állás mellett ÉNy-ról DK-felé csapnak.

A  kvarczteléreknél még nagyobb számuak az eruptív kőzettelérek, a 
melyekről a következő fejezetben lesz szó.

2. Eruptiv kőzetek.

Eruptív kőzetek a Finodia maré patakban, a Gomilla E-i oldalán lévő 
árokban, a birnai árokban, a bottyesti Verdea és a Pareu-szaka patakok
ban, mindössze 41 ponton találtam. Fellépésének formája kizárólag a telére 
0’5— 08  mf  vastagságban. E vékony telérek kőzete igen mállékony, amiért 
őket csakis a legfrissebb feltárásokban, t. i. az árkokban figyelhetjük meg, 
míg hegylejtőkön vagy hegygerinezeken gyors bomlásuknál fogva nem 
láthatók. Effuziv takarókat vagy kúpokat nem találunk, jeléül annak, 
hogy azok —  ha egykor voltak is —  az eróziónak már régen áldoza
tul estek.
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Ha az eruptív kőzet formája ezidei területem valamennyi pontján 
egyenlő is, petrografiai szempontból e telérek mégsem teljesen azonosak. 
Jóllehet pontosabb leírásokat csak akkor fogjuk adhatni, ha chemiailag is 
meglesznek analizálva, a következő sorokban mégis megkísértem a főbb 
típusokat a mikroszkopos vizsgálat alapján jellemezni.

a) K e r s a n t i t .  A felső Finodiában (Bottyinesttől D-re) a fillitben 
közel egymáshoz 5 telért találunk, a melyek 15— 2-5 mJ vastagok. E telé
rek ÉÉNy— DDIÍ-i esapásuak és középsőjük egy kisebb apofizát bocsájt ki 
Ny-felé. Mind az öt telér kőzete szürke vagy feketés szürke, finomszemű, 
rendesen porfirosan kiválóit elegyrészek nélkül, két telérben azonban egy
kori amfibolok hosszúkás kristályaival. Többször gombostűfej-, borsónagy-

2. ábra, Kersantit dyke-ok fillíten áttörve, a Finodia középső (Botyinyesti) részéből.

ságú kalcitgeodákat látni a különben is mészkarbonátban gazdag kőzetben, 
mely bármely pontján sósavval megcsöppentve gyengén pezseg. (2 . ábra.)

Mikroszkóp alatt teléreink kőzetei hipidiomorf, illetve holokristályo- 
san porfiros szövetűek s elegyrészei idiomorf magnetit és titán tartalmú 
mágnesvas, sok világos barna léczalakú biotit, továbbá kicsiny vagy mér
sékelt fokú kioltást mutató plagioklászléczek (oligoklasz-labradorit) és végre 
a felsorolt elegyrészek közé szorulva allotriomorf szemekben kevés kvarcz. 
Utólagosan képződött ásványok a pirit, továbbá a leucoxén, mely a titán 
tartalmú mágnesvasból keletkezett, zöldes chlorit és sok mésákarbonát. 
Azon két telér vékony csiszolatában, melyekben már makroszkoposan is 
talkká elváltozott amfibolkristályokat lehet megfigyelni, ez utóbbiakat a 
különben amfibolra valló kristálykörvonalakon belül szteatittá és chlorittá 
találjuk átváltozva; egy esetben pedig haránt metszetekben az amfibolra 
jellemző hasadását mutató rajzot is láttam 56 és 124°-os szögértékekkel.

b) B i o t i t - a u g i t - d i o r i t - p o r f í r i t  a Gomilla ku piatra északi 
oldalán lévő árokfőből, hol az árok forrása alatt egy több méter vastag 
dyke-ot képez. Az üde, sötétszürke középszemű kőzetben makroszkoposan 
leginkább csak a 2— 3 mj n nagyságú M  szerint táblás és a P  lapon iker- 
rovátkos plagioklászok tűnnek fel, míg a mállás által halványodott kőzet
példányokban az augitnak nagy sötét egyénei is látszanak. Mikroszkóp alatt 
a holokristályosan porfiros szövetű kőzetben mint porfirosan kiválott elegy
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részek egyes nagy augitok és ezeknél számra több bázisos mésznátron 
plagioklászok mutatkoznak, míg az alapanyag magnetit, barna csillám és 
plagioklász-léczecskék szemcsés halmazából áll.

Biotit-a iigit-d iorü-porfirit 8  mj  vastag dyke-je Zsuresten, a finodiai 
utczától D-re fekvő Finodia patak bal oldaláról. A sötétzöldes porfirosan 
durvaszemű kőzet sziklafala mállás által hordónagyságú gömbökké válik el. 
Makroszkoposan e kőzetben könnyen észrevehetők a 2— 5 'injm nagyságú 
plagioklász-lapocskák (M szerint), illetve léczek (P  szerint) és ugyanakkora 
határozatlan külsejű fekete foltok.

Mikroszkóp alatt a kőzetet holokristályosan porfirosnak és két generá
cióból állónak találjuk. Sok benne a labradoritos egészen anorthitos kiol
tásé nagy idiomorf plagioklász. Ezek a nagy földpát kristályok, melyek ma
gukon hordják a rohamos kiválás bélyegét, tele vannak az egykori üveges 
alapanyag barnás, magnetitpöntöktől szemcsézett zárványaival. Ezek mel
lett számra ugyan kevesebb, de szintén nagyobb méretű zöldesen szerpenti- 
nesedett, imitt-amott még ép belsejü egykori augitokat látunk a vékony- 
csiszolatokban. Az ezen első generációjú kiválásokat körülfogó alapanyag 
maga is elég durvaszemű és alkotó elemei gyanánt az idiomorf barna csil
lám hexagonjait és léczeit, továbbá kisebb-nagyobb magnetit-kristályokat 
és végre a nagyobbrészt még idiomorf, de részben már allotriomorf labra- 
dorit-oligoklaszszerű kioltásé plagioklászokat ismerjük fel. Járulékos elegy
rész gyanánt megemlíthető az apatit, melyet több ízben biotit-kristályokba 
bezárva találtam.

Hasonlóképen biotit-augű-diorit-porftrit a bottyesti Pareu-szaka alsó 
részében található első PO mj  vastag telér kőzete, valamint a község DK-i 
végéhez közel, a P. szakába második jobbról beszakadó mellékárokban 
található szintén körülbelől métervastagságú telér kőzete is. Ez utóbbiban 
egész szórványosan egy-egy amfibolfoszlány és egy-két allotriomorf kvarcz- 
szemecske is fordul elő.

c) Kvarcz-biotit-augit-diorit-porfLrit. Bottyesttől ÉK-re, a 
Verdea patak alsó szakaszában található 5—6 mj  vastag telérből. A világos 
szürke kőzet középszeműsége daczára porfirosnak mondható, a mennyiben 
egyes egészen 1 0  * 5̂  nagyságú, de teljesen zöldes chloritos anyaggá mállott 
augitok látszanak benne. Mikroszkóp alatt az alapanyag durvaszemű elegye 
mésznátron földpátnak, barna csillámnak és kevesebb fekete magnetitnak. 
Egyes zöldesen mállott tűk amfibolok lehettek. Feltűnő azonban, hogy az 
alapanyag említett idiomorf elegyrészei között, mint utolsó hézagkifcöltő, 
elég bőven allotriomorf kvarcz fordul elő.
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cl) Am fibol-augit-diorit-porfirit. 2-5 mj  vastag telér Zsures- 
ten az alsó Finodiában lévő diabáztelértől 30 mj -re Ny-ra. A sötét szürke 
kőzet majdnem tömött alapanyagából számos középnagyságú 2 — 4 m/m 
hosszú amfiboltű van kiválva. Mikroszkóp alatt a holokristályon poríiros 
■szövetű kőzetben az idiomorf zöldes-barnás amfiboltűk tűnnek fel először, 
de mellettök még valamivel kevesebb barna csillám is látszik. A  szemcsés 
alapanyag alkotásában egyes apróbb csillám- és amfibolkristálykán kívül 
sok apró mésznátron plagioklász és sok magnetit vesz részt. Azonkívül vilá
gos zöld cbloritot is konstatálhatunk az elegyrészek között nemcsak kisebb 
foszlányokban, hanem egyes nagyobb elbomlott ásványszemek alakjában is, 
s egy-két esetben sikerült ezek belsejében még ép, el nem bontott augit- 
szemecskéket is felfedeznem. A chloriton kívül elég sűrűn mészkarbonát 
foltok is láthatók a vékonycsiszolatban. Kvarcz ellenben nem látszik benne.

3. ábra, A Birnai mészkőbányák völgyének vázlatos profilja,
1 =  babérczes agyag, 2 =  diluviális kavics, 3 =  pontusi agyag, 4 =  fillit. 

5 =  kristályos mészkő, 6 =  cliorit-telérek.

Amfibol-augit-diorit-porfirit a birnai mészkőbánya völgyének legfel
sőbb jobboldali kőbányájából, hol ezen kőzet 3 m/ vastag dyke alakjában 
áttöri a kristályos mészkövet. (3. ábra.) A szürke, porfirosan durva szemcsés 
kőzetben sok egészen 1  c/m nagyságú fekete üde amfibol és ugyanannyi szintén 
■5— 6  m/m-es fűzöld diopszidszerű augit látszik. Mikr. a. egyedül e két elegy
rész szolgáltatja a poríiros kiválásokat, a kőzetnek többi túlnyomó része 
pedig mind holokristályos alapanyag. Ez utóbbinak alkotásában részt vesz
nek apróbb barna amfibol-kristályok, igen kevés foszlányos barna csillám, 
sok magnetit, leginkább azonban a mésznátron-földpát összetett ikrei, 
melyeknek egyik része még idiomorf, lényeges része azonban már allotrio- 
morf. Mint bomlási termény mészkarbonát mutatkozik nemcsak a meg
támadott augit-kristályok keretében, hanem elszórtan az alapanyagban is.

Amfibol-augit-diorit-porfirit Zsurestről, a Pinodia torkolatának jobb
oldali mívelésben lévő mészkőbányájából, melyben ezen diorit-porfirit egy 
legalább 9 vastag telért képez. A mállott felületén fehéres kőzetben kes
keny, egészen 15 mjm hosszú amfibolkristáiyokon kívül más elegyrész nem 
látszik. A  beljebbről származó épebb kőzet sötét galambszürke, de ebben
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sem látszik más, mint az amfibolnak sok karcsú tűje. Mikr. a. az amfibolon 
kívül azonban még nagy augitokat is látunk porfirosan kiválva; a holo- 
kristályos alapanyag alkotásában pedig apróbb zöldesbarna amfibolkristá- 
lyok, magnetit és mésznátron-földpátok vesznek részt, mely utóbbiaknak 
egy része allotriomorf. Bomlási termény gyanánt ebben a kőzetben is mész- 
karbonát jelentkezik.

e) Am ftbol-d iorit-porfírit, Bottyest, 5 mj  vastag telér a Pareu 
szaka alsó részében. A sötétszürke kőzetben csak 2— 3’^ -es , határozatlan 
fekete foltocskák látszanak, melyek mikroszkóp alatt egykori amfibol porfi
rosan kivállott egyéneinek felelnek meg. Szép szabályos körvonalai chlorit- 
tal és kalcittal vannak kitöltve, úgy, hogy helyenként még az amfibolra 
jellemző szöveti viszonyai is meglátszanak. Az alapanyag holokristályos 
szövetű és a számos magnetit-kristályon kívül túlnyomó részben plagio- 
klászból áll, melyek közt csak igen szórványosan található egy-egy kis 
allotriomorf kvarczszemecske. Mészkarbonát sok van e kőzetben.

f) Augit-d iorit és augit-diorit-porjivit. A bottyesti Verdea 
patak legvégső, a Pohia (607 ml)  Ny-i oldalán fekvő árkában fellépő első, 
hosszú DDK— ÉÉNy-i csapású telér részint középszemű, részint apróbb 
szemű porfiros szövetű dioritmódosulatokból áll. Az előbbiek nagy idiomorf, 
gyakran ikres összenövést mutató augitkristályok mellett túlnyomó meny- 
nyiségű mésznátron plagioklászból és sok magnetitből állanak. Ezen elegy
részek mellett mint bomlási termények chlorit és mészkarbonát látszik a 
vékonycsiszolatokban.

A  porfiros szövetű módosulat apróbbszemű s leginkább a táblás pla- 
gioklász teszi porfirossá. Mikroszkóp alatt ugyanazon elegyrészeket külön
böztetjük meg benne, csakhogy két generáczióban. Az alapanyag teljesen 
szemcsés szövetű. Ezt a kőzetet, mely az előbbivel egy telérben előfordul, 
szövete alapján, mely valószínűleg a telér szélén történt gyorsabb lehűlésre 
vezetendő vissza, augit-diorit-porfiritnak lehet minősíteni.j

A  Verdea árokban lefelé haladva a második telér, a melyre bukka
nunk, ugyancsak középszemű augit-diorü-porfiritből áll.

Igen friss augit-diorit-porfiritet, a melyben csak egészen alárendelten 
fordul elő kevés biotit is, a bottyesti Verdea patak völgyének alsó szaka
szában találunk, a jobboldali lejtő azon szakaszán, mely a jelenlegi szál
erdő határán, az imént említett kvarcz-diorit-porfirit telértől E-ra fekszik.

g) D ia b á z - telér az alsó Pinodiaban Zsuresttől K-re. Ha ezen völgy
ben lévő mészégető kemenczéktől lefelé a falu felé haladunk, akkor az úton 
először is ezt a kb. 0-50 mj  vastag telért találjuk. A  zöldesszürke, finoman-
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SBeaaaeaea, majdnem tömött kőzetben egyes borsó nagyságú fehér mész- 
karbonáttal kitöltött mandolák látszanak. Mikroszkóp alatt kőzetünk az 
ú. n. interszertális szövetet mutatja, s e mellett holokristályos. Porfirosan 
kiválóit elegyrészek nincsenek a kőzetben, hanem csupán csak egy gene
rác ió t veszünk észre, mely kis kioltásu plagioklász-léczekből (oligoklász), 
titánvas-lemezekből és allotriomorf augitból áll. Ezeken kívül előfordul 
kevés másodlagos kvarez és zöldes chlorit.

Dicibáz-zöldkő, Bottyesttől DK-re a Yalea szakában l -30 vastag- 
télért képezve fillitben, EK— DNy-i csapással. (Lóczv L ajos gyűjtése, 1882. 
VII. 27.) Ezen majdnem tömött zöldesszürke kőzetben csak egyes, még 
sötétebb foltok árulják el az egykori porfirosan kiválóit piroxénes elegy
részt. E piroxének azonban mállottak s jórészt mészkarbonát foglalja el 
helyöket, s ha a kőzetet sósavval leöntjük, akkor épen csak ezeken a pon
tokon veszünk észre pezsgést.

Mikroszkóp alatt jóformán az egész kőzet lóczalakú plagioklász-mi- 
krolitokból áll, melyek elhelyezkedésük által az ú. n. interszertális szövetet 
tüntetik föl. Köztök sok a magnetit-kristály, valamint szórványosan má
sodlagos képződésű kvarez, mely a kőzet elegyrészei között imitt-amott fen- 
maradott üregeket kitölti. Hogy újabb keletű, azt nemcsak allotriomorf, az 
üreg széleihez alkalmazkodó alakja, hanem még azon körülmény is mu- 
tatja, hogy egy-egy ilyen kis kvarczrészlet gyakran több szemcsének hal
mazából áll. A  földpát valamely savasabb plagioklász-sorozathoz tartozik, 
mire kioltásának kis szögértéke, valamint a kőzetnek egészében a lángban 
mutatkozó erős nátrium (0  kálium mellett) tartalma is utal. A  nagyobb 
egykori piroxének helyét chlorit és részben kalczit pseudomorfozák foglalják 
el, s ezeknek körvonalai némely esetben augitra vallanak. Chlorit előfordul 
azonkívül a mikrolitos elegyrészek közt is egyes apró foszlányokban.

h) P o r f í r i t .  A  bottyesti Verdea patak felső részében, felülről szá
mítva a 6-ik 1 mf  vastag dyke kőzete galambszürke tömött alapanyagú. 
Makroszkoposan csakis 1— 7™^ nagyságú plagioklász-kristályt látunk porfi
rosan kiválva. E nagy poliszinthétes plagioklászok mikroszkóp alatt labra- 
dorit-anorthit féle kioltást mutatnak. Belsejük tele van üvegalapanyag- 
zárványokkal. Más porfirosan kiválóit elegyrészt nem látunk, ha csak azt 
a néhány nagyobb magnetit- és nagyobb apatitkristályt nem akarjuk ide
számítani, mely az üveges alapanyagban lebeg. Az alapanyag ugyanis, 
mely a kőzetnek túlnyomó részét teszi, barnás finoman pontozott üveg, a 
melyben a pontozást apró magnetit-szemcsék, valamint a színes elegyrész 
rudimentes mikrolitjai idézik elő. Azonkívül elég sűrűn vékony, még hatá
rozatlan körvonalú földpáttűcskét látunk ezen alapanyagban, melyeknek 
kioltása igen kis fokú, oligoklászszerű.

A m . k ir. földtani intézet évi jelentése. 1900. 7
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Az uralkodó típus megállapítása. Az előbbiekben az eddig térképe
zett 41 telér kőzetei közül csak azokat ismertettem, melyek elegyrészeik 
asszocziácziójánál fogva valamely irányban jellemzőbbek voltak. A többi 
könnyen beilleszthető a felsorolt alcsoportok egyikébe vagy másikába. 
Általában nem nehéz a rövid leírásokból észre nem venni, hogy teléreink 
kőzetei között a holokristályos alapanyagú dioritporfirües típus az ural
kodó, valamint láthatjuk azt is, hogy a porfiros kiválásokat majd a plagio- 
klászok, majd pedig mellette vagy nélküle a színes elegyrészek szolgál
tatják.

A kerzantitnak és diabáznak határozott kőzetek anyaga voltaképen 
szintén nem más, mint a többi dioritporfirit, a melyektől csak annyiban 
térnek el, hogy hijjában vannak a porfiros kiválásoknak.

Az ásványos összetétel alapján egynek a kivételével mind kvarcz- 
nélküliek, egészben véve tehát eléggé bázisos kőzetek, a melyek —  a mint 
azt jövőre látni fogjuk —  genetikailag nagyobb diorit- és granodiorit töm- 
zsökkel állanak összefüggésben. Ez időszerűit azonban az apofizás terület
nek még csak nagyon is a szélén állunk, minek következtében bővebb fej
tegetésekbe bocsájtkozni még korai dolog volna.

Metamorf hatások. Ilyen messze szétágazó kitörésekről lévén szó, 
önkéntelenül az a kérdés merül föl előttünk, vájjon volt-e a szóban forgó 
dioritos magma erupcziójának a környező kőzetekre valami átalakító ha
tása vagy sem ?

A mi a fillitet illeti, arra nézve tisztában vagyunk, hogy metamorf 
kőzettel van dolgunk. A  csillám (szericzit) és a kvarcz mikroszkópos finom
szerűsége, leginkább azonban a karbonnak bőséges jelenléte arra mutat
nak, hogy metamorf hatások alatt átkristályosodott szedimenttel állunk 
szemben. Azok a metamorf hatások azonban, melyek a Pojána-Buszka régi 
üledékeit fillitté változtatták, nem a szóban forgó aránylag fiatal diorit- 
erupcziótól indultak ki, hanem ennél sokkal régibb keletűek, s való
színűleg azonosak ama metamorfizáló tényezőkkel, melyek a Krassó- 
szörényi Hegység és a Betyezát vidékének fillitjeit és paragnajszait létre
hozták.

Ha a szárazán— zsuresti dioritteléreket a metamorfizáló hatás szem
pontjából vizsgáljuk, akkor azoknál, melyek filliten áttörnek, semmi föl- 
tünőt nem veszünk észre; a telér melletti fxllit épen olyannak látszik, mint 
a tőle távolabb fekvő. Valamivel szerencsésebb voltam azonban azokon a 
pontokon, a hol dioritporfirit a fillit közé települt mészkőlencséken áttört. 
Ezeket a pontokat a zsuresti régi, felhagyott és a jelenleg művelés alatti 
újabb kőbányák szolgáltatták.

A régi kőbánya geológiai viszonyait a mellékelt ábra mutatja, a mely-
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bői kivehető, hogy az itteni három mészkőlencse íillitszallagoktól van egy
mástól elválasztva, valamint, hogy a mészkőelőfordulást legfelül szintén 
fillit borítja. A középső mószkőlencsében egy O'IO— 0-15 vastag agyag-
kőporfirit, nyilván mállott dioritporfirit telért látunk, a melyből rézsútosan 
fölfelé egy 0'05 mj  vastag kvarcztelórke kiágazik. Feltűnő, hogy a folton
ként még eredeti sötétes finoman szemcsés dolomitos mészkő durvább 
szemű fehér márványnyá át nem változtatva, a melyből a mikroszkópos 
vizsgálat tanúsága szerint a karbonszemeknek legnagyobb része elenyé
szett. A vékony fillitszallagok szintén annyiban mutatnak változást, hogy

< H )

4. ábra. A  Zsuresti régi kőbánya feltárása,

i =  fillit, 2 =  kristályosmészkő, 3 =  agj^agkőporfir-intruzió, 4 =  kvarez-ér.

anyaguk vörhenyes szinűvé lett, akár csak a mesterségesen kiégetett fillit, 
s hogy benne a karbonszemek teljesen hiányoznak.

A  felsorolt jelenségek megmagyarázására talán egyedül az intenzív 
hőbehatással is, mmt átalakító tényezővel, beérhetjük, minthogy más, anyag
cserével vagy anyaggyarapodással járó tüneményeket ezen régi kőbánya 
falón nem veszünk észre, hacsak a profilban is látható kvarcztelért ide
számítani nem akarjuk.

Átmenve azonban az É-felé szomszédos, jelenleg mívelés alatt álló 
kőbányába olyan kontakt-hatással ismerkedünk meg, mely az anyagcsere 
igen szép példájának mondható. Ebben a bányában van ugyanis a d) alatt 
harmadik helyen leirt amfibol-augit-dioritporfirit telérje a bánya hátsó 
(keleti) falát képezve. A  bánya nyugati részén fejtik jelenleg az erősen 
márványosodott szürke-csíkos mészkövet; közelebb a telórhez pedig egy 
sajátságos barna-pettyes elkovásodott mészkőre bukkanunk, melyet eltérő 
külsejénél fogva nem fejtenek. Ez a réteges kőzet mikroszkóp alatt még 
csak részben áll kalczitfoltokból, míg nagyobb részét sok finoman szem esés 
kvarezszem és apró biotitpikkely alkotja. Vékony csiszolatban arról

7*
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győződünk meg, hogy a szóban forgó kőzet sötét foltocskái az apró biotit- 
pikkelyek sűrűbb felhőitől erednek. Nyilvánvaló dolog, hogy az eruptív 
kőzet közelében a dolomitos mészkőnek magnéziatartalma a magnézia- 
csillám keletkezését nagyon is előmozdította. Egészben véve kontaktkőzet
tel van dolgunk, mely mészkőből keletkezett s kvarcz és biotit kristályo
sodása által mintegy meg lett keményítve. A  gránitok kontaktjain előfor
duló hasonló keletkezésű kőzetek eddig «homfels* néven ismeretesek az 
irodalomban.* Ezen kifejezés az újonnan keletkezett kontakt kőzetek, 
tömöttségét és megkeményedettségét akarja kifejezni, s nyilván nem 
egyéb, mint a «hornstein» régi szavának nem egészen szerencsés varjá- 
lása. Minthogy tehát a hornfels szó igen hasonló hangzású és ennélfogva, 
könnyen össze is téveszthető * *  a régibb hornstein kifejezésével és jelen
tőségével : szívesen csatlakozom Salomon Y. ama indítványához, hogy az 
effajta képződmények cornubianit, illetve, ha palások, leptynolithe néven 
jelöltessenek.***

Pontusi lerakódások.

A Lúgostól EK-re eső vidék vagyis tüzetesebben a Temesnek nagy- 
kostély— kricsovai szakasza, a Béga és a szarazáni Szárazpatak völgye közé 
eső háromszögű terület kizárólag pontusi korú üledékekből és az őket 
borító babérczes agyagtakaróból áll. Ha a szóban forgó terület felüle
tét vizsgáljuk, akkor túlnyomónak találjuk a babérczes agyag előfordulását, 
míg a pontusi lerakódások csakis a térszín mélyebb bevágásaiban, az 
árkokban mutatkoznak. Minthogy az említett terület E-i részén, tehát a 
lúgos— facseti országúitól E-ra, a Béga völgye felé kevésbé mélyek és sza- 
kadékosak a mindinkább alacsonyodó dombok völgyülései: a pontusi lerakó
dások kibúvásait csak szórványosan találjuk meg. Annál sűrűbben bukka
nunk azonban reájok, ha D felé, Kricsova felé haladunk.

E lerakódások Lúgos körül váltakozva agyagos és homokos sztráták- 
ból állanak, miként azt pl. a honvédtábortól ÉK-re a Temes alluviumából 
a dombokra fölkapaszkodó országút régi elhagyott és jelenleg már elárko- 
sodott vonala mentén észlelhetjük, a hol felülről lefelé 211 10° felé 13° 
alatt dőlve a következő rétegeket találjuk :

* 1. Bosenbusch H. Elemente dér Gesteinslehre.
** Erre többek közt J. F. K emp is figyelmeztetett «A handbook of rocks»,. 

New-York, 1896. 88 . oldalon.
*** 1. Salomon V. Essai de nomenclature des roches metamorphiques de con- 

tact. Mémoires de V III. Congrés geologique international á Paris 1900.
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Legfelül diluviális babérczes agyag fordul elő, alatta 
sárgás csillámos homok, egyes agyagcsíl.okkal ... _. _  1 - 5 7  

_ 1- 07kékes agyag., 
murvás ) 
finomabb J 0 1

homok

kékes, kissé meszes a g y a g ...... _  ...... .......... ........  2 * 0  7

m á rg a _________________ _____________ ._ ....----------0‘30 7
finomabb sárga csillámos homok______ ...._____ _  030 7
márga ... _________ ....__________ __________________ 0 ' 2 0  7

kékes agyag______ .... ... . . ._____ __________ ...._____ O'oO 7

Tápia községe körül szintén csak a mélyebb árkokban találjuk meg 
a pontusi lerakodásokat, melyek itt is kékes agyagból és homokból állanak.

Szendelak felé a Yalea Turkuluj nevű árokban az árokfőben sárga 
murvás kavicsos homokot látunk, tele jókora nagyságú vasas konkércziók- 
kal és egyes meszes kötőszerű homokkőczipókkal. A két főág egyesülése 
alatt azután a balparton körülbelül 1 2  7  magas feltárásra bukkanunk, 
melynek alsó kétharmada kékes agyag, felső harmada pedig homokból áll, 
majdnem szintes rétegezés mellett. Az alsó agyagból sikerült T imkó Imbe 
agrogeologus úrral, ki 1899-ben két hétig a lugosvidéld dombvidéken kísé
rőm volt, néhány rósz föntartású kövületet is találnunk, melyek Hala- 
váts Gyula tisztelt kollegám szíves meghatározása szerint —  a miért ezen 
a helyen is baráti köszenetemet fejezem ki —  a következő fajokhoz tar
toznak :

Lejebb D-re a cserestemesi árok az által válik érdekessé, hogy az 
ottani pontusi lerakodások között egy vastagabb lignittelepet is találunk. 
A majdnem horizontálisan fekvő rétegcsoport két tárnával van feltárva s 
rétegei a következők:

a) felül agyagos h om ok _________ __________ ... ... ... 3— 4 7
b) lignit, mely a levegőn széthasadozik és minőségére 

nézve nem egyéb, mint alig egy kissé szenese-
dett fa_________________________  ______ ... ... ... .„ 1 — 1*57

e) kék agyag, tele fényes csuszamlási lapokkal . ... 1 *30 "Y
d) finom homok, mely egyenletes minőségénél fogva 

a vasöntőben használni szokott mintázó homok 
gyanánt szolgálhatna ____________________________ 3-0 7

Melanopsis decollata, Stol 
Limnocardium decorum, P uohs.



Valamivel beljebb EK-re ezen árok három ágra szakad, melyek 
közt a középsőben igen szép pontusi feltárásra bukkantunk. Eétegei felül
ről lefelé a következők, megjegyezvén még, hogy dőlésök 5° alatti DDNy-i 
irányban.

a) felül sárgás laza homokkő levéllenyomatokkal ... .... 3'0m/
b) kékes agyag, melynek alsó részében kövületek fordul

nak elő (congeriák, cardiumok, mélán opsisok) _ _ _ _ _  8‘0 mf
c) egészen az árok fenekéig sárga, laza homokkő egy 

0’15 vastag, kemény homokkőpaddal, amelyben car
diumok, apró congeriák és melanopsisok fordulnak elő.

Ezek közül sikerült H a l a v á t s  G y u l a  úrnak a következőket felismerni :

Melanopsis, sp
Congeria, sp.
Dreissensia auricularis, F u c h s .

Dreissenomya Schröcldngeri, F u c h s .

Limnocardium, sp.
—  Wurmbi., L ö b e n t h e i .

—  simplex., F u c h s .

Pisidium priscum, E ic h w .

Fólia plantarum.

Még tovább D-re a Kricsova körüli szakadások árkokban már majd
nem kizárólag pontusi lerakódásokat találunk, míg az árkok közti keskeny 
gerinczeken alig van egy kevés babérczes agyag. Az árkok alján kékes 
agyag, a felsőbb részeket ellenben túlnyomóan sárga homok képezi. Az 
itteni pontusi lerakódások vetődéses voltát már dr. Lóczv L a jo s  felismerte 
és ábrázolta (1. id. értekezésében a 2. ábrát). A 3. ábrában pedig egy kövü- 
letes helynek adja az átmetszetét, a honnan több a radmanesti faunába 
illő kövületet sorol fel.

Magam pedig a Markovics árok jobb oldalán észlelt profilt ismerte
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tem, a melyben a következő rétegek észlelhetők:

legfelül homokos palásagyag _________________  030™/
alatta sárgás homok________________________  0-30'")'
világosbarna laza homokkő________________   L 0 0 ™/
kemény szürke homokkőpad congeriákkal és cardiu-

m o k k a l____________________________________ __  .... 0'30m/

a lu l  la z a  h o m o k k ő .

A h o m o k k ő p a d  k ö v ü le t e i  H a l a v á t s  G y u l a  ú r  m e g h a tá ro z á s a  s z e r in t  

k ö v e t k e z ő k :
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Melanopsis cfr. decollata, Stol.
Planorbis sp.
Congeria cfr. Balatonién, P a b t s c h .

Dreissensia auricularis, F u c h s ,

Limnocardium sp.
—  Lenzi, F u c h s .

Unió sp.

A Száraz-völgy Ny-i lejtőin, nevezetesen Poganyest környékén a 
pontusi lerakódások hasonló petrografia kifejlődésben fordulnak elő, mint 
ennek a dombvidéknek temesvölgyi oldalán s nevezetesebb kövület helyekre 
itt sem akadtam.

A Száraz-patak jobb oldalán szintén megvannak a pontusi lerakódá
sok egyes árkokban, nevezetesen Szárazán, Bírna és Zsurest határában. 
Kékes agyag és finom sárgás homok képezi anyagjukat, a mely utóbbiban 
a Zsurest és Bottyesd közti vízmosásokban H alaváts Gy . úr szives meg
határozása szerint a Congeria sp. (aff. triangularis) és Limnocardium sp. fa
jokat gyűjtöttem.

Diluvium és alluvium.

Vidékünk legfőbb diluviális korú képződménye a babérczes agyag, 
mely a pontusi lerakódásokból álló halmokat takaróként borítja. Függését 
a pontusi agyagtól, illetve ebből való keletkezését részletesen ismertettem 
a Magyarhoni Földtani Társulat 1900. évi márczius hó 6 -iki ülésen és 
ebben a tekintetben utalhatok a Földtani Közlöny XXXI. kötetének 1— 4. 
füzetére.

Ugyanott érintettem az átmosódott, tehát alluviális babérczes agyag 
kérdését is. Atmosódott, babérczes agyagot azonban a Temesnek nem csak 
Nagy-Kostély partjain, hanem még fejebb is találunk. így pl. Lúgoson az 
ú. n. Spanyolmalomtól K-re a vámsorompó melletti téglavetőben, a völgy 
alluviális síkságában homokos babérczes agyagot dolgoznak fel fali tég
lákra. Tápia és Szendelak között a meredek Temesparton babérczes agyag 
fordul elő, fölötte pedig csekély vízszintes kiterjedésben egy 0 -2 0  mj  vastag 
diónagyságú kvarczgörgetegből álló kavicspad látható. Cserestemesnél felül 
homokos agyag, alatta murvás homok és legalul babérczes agyagból álla
nak a Temes alluviális lerakódásai. Az utóbb említett községtől DNy-ra a 
szántóföldeken finom iszapos homok található, s ugyanez a közvetlen 
Temespartok talaja is. A gavosdiai út felé pedig a Temes-mellékének egy 
sekély depressziójában, felül finom csillámos homok, alatta pedig kavics 
fordul elő. Ezen bejárásaim a Temes jobb parti alluviumján azt bizonyít
ják, hogy a Temes ezen szakaszán Gavosdia és Nagy-Kostély közt már több
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finom anyagot, mint kavicsot rak le. Utolsó nagyobb, kavies-terrassssaj Zsidó- 
várnál fekszik.

m

Iparilag felhasználható kőzetek..

A környék nyers építő kövét a fillit szolgáltatja, mely mint építő
anyag nem valami kiváló jó minőségű, de azért meg van az az előnye, 
hogy könnyen fejthető, és a falazásoknál könnyen hasítható^ Gazdasági 
épületeket és egyszerűbb lakóházakat szoktak belőle építeni, a mely ezélra 
teljesen mégis felel. Szárazán községében R a c h w a l s z k y  F r io v e s . ottani 
földbirtokos töreti a fillitet a Valea-Szatuluj több pontján.

Vidékünk eruptív kőzetei semmiféle ipari czélokra nem alkalmatosak, 
minek oka nem csak nagy részöknek mállottságában rejlik, hanem azon
felül vékony telérekben való előfordulásoknak, valamint elrejtett, félreeső 
'és egyszersmind mély, az árkok alján való fekvésüknek is tulajdonítható.

Nagyobb figyelemben már régóta egyedül csak a dolomitos mészkő 
részesült, melynek részint Zsuresten, részint Eirnán közel a megyei úthoz 
i fekvő anyagát számos kőbányában fejtik. A  mészkő, miként azt az előzők
ben említettem, vastag betelepüléseket képez a fillitek közt. A  feltárások 
5— 8 — 10 '""f-esek. Szürkés színét vagy csíkoltságát finomosztatú szén
részecskék okozzák, a mi nem akadályozza azt, hogy fehér meszet ne éget
hessenek belőle. Mészégető kemenczék vannak Birnán is, meg Zsuresten 
is, s innét fedezi az egész környék Faesettől Lúgosig égetett mészben való 
.■szükségletét.

Sokkal többet visznek azonban ezen mészkőből a facset-lugosi ország
úba kavicsolásra.

Tűzálló-agyag. Bottyinesttől DK-re fekszik a bottyinesti, a furdiai és, 
•a bottyesti határok összeszögellésénél azon 304 m]  magas lapos hegyhát,, 
mely ember emlékezet óta, mint a La lut nevű agyagverm ekhelye isme
retes. A  szürke, zsíros tapintatú agyagot, mely K alecsinszky  Sándob úr,, a 
m . kir. földtani intézet fővegyészének égetési próbái szerint 1 . tűzállósági 
fokozatú, ez idő szerint a lugosi fazekasok számára ássák. Ez a jó fazekas- 
-agyag 6 — 8  mj  mélységben fekszik s a furdiai agyagváj ók kerek aknákkal 
férkőznek le hozzája.

A feltárt rétegsorozat a mellékelt ábrából látható. A  munkás lebocsáj- 
tása, valamint az agyag felszállítása a legprimitívebb módon kosárban tör
ténik. Az agyag pontusi korú s üledékét képezi egy elzárt kis öbölnek, mely 
a pontusi tengerből Furdiánál ágazott el idáig. Vize igen sekély lehetett, 
mivel az agyag tele van szenesedett növényi szárakkal. Állati maradvá
nyok nem kerültek ki belőle. A  pontusi rétegek sorozata azonban a vermek 
alján még nem éri végét. Rendesen ugyan nem ásnak le mélyebhre, de egy
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alkalommal szénre kutatván, hallomás szerint, a kék agyag alatt 1 mj -nyíre 
tisztátalan homokos agyagot s ez alatt azután ismét tiszta kékes, tűzálló
agyagot találtak, mely réteget azonban csak nagyobb előkészületekkel 
lehetne kiaknázni. A  20-dik mj -ben fehér kvarczkavicsra bukkantak, melyet 
az egykori fúrólyuk helyén még magamnak is alkalmam volt láthatni. 
Szenet azonban nem találtak.

A szóban forgó tűzálló-agyag terület bottyinesti része Raohwalszey 
F rigyes szarazáni földbirtokosé, míg a bottyesti rész a m. kir. erdőkincstár-

1 m. babércses agyag

2'5 m. tisztátalan agyag

l'O m. fehér homok

l'O in. sárga homok

3'0 m. tűzálló kék agyag

l'O tisztátalan homokos agyag.

5. ábra. Tűzálló agyag vájása Bottyinesten,

nak képezi tulajdonát. Tekintve azon körülményt, hogy ezen agyagtelep 
még távolról sincsen kimerítve, valamint azt is, hogy az agyag csakugyan 
jó minőségű: érthetővé teszik Bachwalszky F rigyes úrnak ama törekvését, 
hogy ezen agyag a jövőben lehetőleg gyárilag értékesebb tűzálló-agyag- 
árukra feldolgoztatnék.

Meg kell továbbá említenem azt, hogy a pontusi lerakodások helyen- 
kint lignittelepeket tartalmaznak. Egyike ezen pontoknak az az árok, mely 
Szendelak és Maguri határán fekszik, s melyben nem messze a község házai
tól Füchs V ilmos zgribestyei lakos lignitre kutatott, a nélkül azonban, 
hogy azt fejtésre méltó minőségben feltárhatta volna.

V a la m iv e l  s z e re n c s é s e b b  v o l t  u g y a n c s a k  F u c h s  V iL M o s -n a k  cseres-
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temesi szénkutatása, a mennyiben a község árkában alig 1 ^ '„  -re az ország- 
úttól rövid tárnával egy 1— 1"5 mj-e s lignit telepet feltárt. Ezen telep fel- 
táratása, hallomás szerint, körülbelől 10— 13 év előtt történt, fejtve azon
ban mostanig még nem lett.

Vízszolgáltatás szempontjából végre területünket különbözőnek kell 
mondanunk. Területünk K-i részében a fillites hegység völgyeiben mindenütt 
el lehet érni a talajvíz nívóját közönséges mélységű kutakkal. A  diluviális 
babérczes agyag borított halomvidóken azonban csak akkor kapunk vizet, 
ha a kutásással a pontusi lerakódások vízben dúsabb homokos vagy kavi
csos rétegét elértük. S innét van az, hogy a gyakran dombhátakon fekvő 
községek, mint pl. Poganesten 28 mj , vágy Szapáryfalván egészen 44 mj  
mély kutakból kénytelenek az ivóvizet felhúzni. A  hol mélyebb völgybe
vágásban a pontusi emelet homokos-kavicsos lerakódásainak kibúvása van, 
ott gyakran gazdag vízér buggyan elő, mint ezt ValeaDNy-i végén lévő kút- 
ban, a poganesti forrásban és Harmadián tapasztaltam, a mely utóbbi 
helyen a község K-i végén 6  mj-es  homokfal tövéből egy 15'7 C fokú 
(1899 junius 22.) forrás fakad, melynek 24 óránkénti vízbőségét 2400 f  -re 
becsültem.

A Temes alluviumja ellenben mindenütt bőven adja a vizet s pl. a 
lugosi kir. földmives és kertészeti iskola telkén a talajvíz már 0'50— 2'0 ' 
mélységben érthető el.


