
7. Forasest és Tömést környékének geológiai viszonyairól, 
Krassó-Szörény megyében,

(Jelentés az 1904 nyarán végzett részletes geológiai felvételről.)

Dl'. SCHAFARZIK FERENCZ-tŐl.

A m. k. Földtani Intézet tekintetes igazgatóságának eredeti terve
zete szerint a 23. zóna, XXVI. rovat, DK jelű 1:25,000 méretű táborkari 
térképlapon, vagyis lstvánhegy és Macsova környékén kellett volna a 
Pojána-Buszka-hegység geológiai felvételét folytatnom. Működésem máso
dik hetében azonban Miniszter úr ő Excellentiája oda módosította e ter
vet, hogy mindenekelőtt ugyané hegység E-ibb, Pojén körüli részeit 
fejezzem be. Ezen magas rendelet értelmében működésem térszínét Pojén, 
Felsőlapugy, Krivina, Petrosza, Forasest, Kumunyest és Tömést községek 
határaiba helyeztem át és ezzel mindenek előtt kitöltöttem azt a hézagot, 
mely dr. Kadic Ottokár kir. geológus úr tavalyi felvétele, valamint saját 
régibb felvételem között létezett. Befejezést nyert ez által továbbá Krassó- 
Szörény megye eme részének geológiai felvétele is egészen a megye hatá
ráig, sőt Felsőlapugynál még valamivel azon túl is.

Ebből kifolyólag a tőlem felvett területrészek a következő 1 :25,000 
méretű táborkari lapokra esnek, még pedig a 22. zóna, XXVI. rovat, 
DK jelű lap ama DK-i kis részére, mely a Lunkány patak jobb partján 
elterül, továbbá a 22. zóna, XXVII. rovat DNy jelű lap középső részére 
és végre a 23. zóna, XXVII. rovat ÉNy jelű lap ÉNy-i, Tömést határához 
tartozó csücskére. Területem tehát nagyjából a krivinai Eiu és a tomesti 
Lunkány patakok közé esik, s orographiailag a Págyes-Euszka hegység
nek tekinthető legszélsőbb E-i küszöbének, mivel a Eiu völgyén túl máris 
a Kostej-Lapugyi neogén területre lépünk.

A Pojána-Buszka hegység eme részének geológiai viszonyai felette 
egyszerűek s alig nyújtanak valami újat a tőlem tavaly bejárt Pojén Lun- 
kányi területtel szemben, a mennyiben ugyanis ennek közvetlen foly
tatása.

Azok a képződmények, melyek ezen terület alkotásában résztvesz- 
nek, a következők:



1. phyllit,
2. palaeozoos lerakódások,
3. neogén lerakódások,
4. diluviális és alluviális képződmények,
5. eruptiós kőzetek.
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1. Pliyllit.
Phyllitet területemen csak a Druja hegygerincze körül találtam, 

melynek környéke a Zbeg völgygyei Forasest határába esik, részint pedig 
az Aliman völgyrendszerrel Tömést határához tartozik.

Mind a két helyen a rendes petrographiai kifejlődésével jelenik meg 
e kőzet és közvetlen fedőjét Forasesten palaeozoos agyagpala, a tomesti 
Aliman völgyben pedig palaeozoos dolomitos mészkő képezi.

2. Palaeozoos lerakodások.
E lerakodások az idén is főleg feketés agyagpala, részben lydiai 

quarczitpala, továbbá világosszürke dolomitos mészkőből, valamint az 
ezekből elkovásodás folytán keletkezett quarczitokból állanak.

A palaeozoos dolomitos mészkő az idén is főleg a gyűrődések syn- 
klinálisaiban fordul elő s jellemző, hogy hegységünk nevezetesebb patakjai 
épen e mészkővonulatokat választották medreikül. E völgyek képződését 
kétségkívül egy barlanghálózatnak kifejlődése előzte meg s csak ezeknek 
a földalatti üregeknek beszakadása folytán keletkeztek végre a vízfolyások 
mai nyílt völgyútjai. E dolomitos mészkövet megtaláljuk, pl. a felső 
lapugyi völgyben, a forasesti völgy árokhálózatában, aPetrosza alatti Eiu 
völgyében, igen szépen a petroszai Balaszka völgyben s majdnem összes 
árokelágazásaiban, továbbá a Krivina-pojéni Eiu szakaszában. Domb- és 
hegyhátakon ellenben ritkábban lép fel e mészkő. Ilyen pl. a Petroszá- 
tól DK-re fekvő hegyhát, valamint az a mészkővonulat, mely a tomesti 
völgyből a Druja Ny-i oldalgerinczein át E-i irányban a forasesti völgy 
felé húzódik.

A mészkőnek az elkovásodása, a melyről már tavalyi jelentésemben 
megemlékeztem,* az idei területemen is több ponton észlelhető, nevezete
sen a felső Balaszka völgyben, a hol odvas likacsos quarczittömbökön 
kívül egyebet sem látunk; továbbá az alsó Balaszka völgy oldalain kapcso

*  L. S c h a f a r zik  F eren cz  : Lunkány és Pojén községek környékének geoló
giai viszonyai Krassó-Szörény megyében. (M. k. Földt. Int. Évi jelentése 1903-ról. 
Budapest, 1904.)
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latban még az eredeti dolomitos mészkő tömegével. Hasonlóképen quar- 
czitokból álló területeket találunk Forasest körül is, nevezetesen a Plajuln 
nevű magaslaton, valamint a Cserbulu nevű meredek oldalú kúp tetején. 
Mind két helyen a mélyebb részekben dolomitos mészkövek fordulnak 
elő. Tomesttől és Rumunyesttől X-re pedig csak két kisebb folt alakjá
ban mutatható ki a mészkövek ezen elkovásodása.

Ezen palaeozoos képződmény másik kőzetét az agyagpala képezi, 
mely sok esetben sericzites, s nagyjából phyllitre emlékeztető. Eltekintve 
kisebb fokú megváltozottságától, a phylittel már csak azon körülménynél 
fogva sem téveszthető össze, mivel rendesen fekete ú. n. lydiai quarczit- 
palával szokott együttesen előfordulni.

Helyenkint kisebb barnavas-telepek is fordultak elő ezen agyag
palák között, mint pl. a Topile nevű ponton Forasesttől DNy-ra, a hol a 
nadrági vasbányaművek számára egy körülbelül 50 m-es tárna segítségé
vel folyt egy ideig a vasércztermelés.

Érdekes továbbá, hogy Rumunyest határában, a községtől K-re, a 
Palkuluj völgy bal oldalán, egy régi bányára bukkantam, a melynek hori
zontálisan a dolomitos mészkőbe hajtott tárója NyDNy-i irányú és körül
belül 250 m hosszú. A táró belső végén néhány elágazást látni, mely a 
fejtési helyekhez vezetett. Az érez, mely ezen vájásokból kikerült, Galenit 
volt, s a melyet hallomás szerint a múlt század első felében fejtettek és 
zsákokba rakva a hegyeken át lóháton Ruszkabányára, a Hofmann család 
kohóiba szállítottak. Az előfordulás azonban kismérvű lehetett, mert 
rövid üzemben tartás után csakhamar felhagytak a bányászásával. Mint
hogy a táró legnagyobb része szilárd mészkőben volt kivágva, mostanig 
sem diilt össze, úgy hogy tavaly még magam is bemehettem. A munka
helyeken a mészkő el van kovásodva és egyszersmind érczekkel impraeg- 
nálva. A főérczet, a Galenitet, kisujjnyi, kivékonyodó erecskékben fedez
tem fel. Vékony erecskéi néhol behálózzák a quarczitot. Oxydált rézérezek 
is fordulnak elő e bányában vékony lepleket képezve, Malachit és Azurit 
alakjában, nem sikerült azonban a réznek főérezét is megtalálni. Mint 
kísérő ásványok apró Quarcz és Fluorit kristálykák jelentkeznek.

Ezen Galenit előfordulás eddigelé már a harmadik, a melyre a 
Pojána-Ruszka É-i lejtőjén bukkantam. Először ugyanis Lunka-Largán 
találtam m eg*, a másodikat egy kevés Pyrit társaságában ugyancsak 
palaeozoos mészkőben Pojén községtől D-re, az ott lévő STOJANovicH-féle 
kripta melletti hegyoldalban fedeztem fe l; a rumunyesti pedig a harmadik.

Mielőtt a szóban forgó terület palaeozoos lerakodásainak leírását

* L. S c h a f a b zik  F eren cz  : Lunkány és Pojén községek környékének geol. 
viszonyai, (m. k. Földi. Int. Évi jelentése 1903-ról. Budapest, 1904).
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befejezvén, még csak azt kívánom kiemelni, hogy telepedésöket nem jel
lemzi állandó irányú csapás-dülés. A rétegek csapása felette változó, 
miből azt lehet következtetni, hogy e képződmény minden gyűrődés mel
lett is mégis elég laposan fekszik.

3. N eogén lerakodások.
Krivina és Petrosza községek körül más neogén lerakodásokkal is 

találkozunk, még pedig nem csak a Eiu völgy jobboldali magaslatain, 
hanem egyes foltok alakjában annak bal partján is.

A legalsó tagja e rétegsorozatnak egy mediterrán korú konglomerá- 
tos homokkő, mely Krivina körül mindkét völgyoldalon, továbbá pedig 
Petroszánál a völgy bal oldalán található. Ez utóbbi helyen dülése 1— 2h 
20° alatt. Krivinán pedig 17h 15° alatt. Mind a két helyen már a múlt 
század első felében * malomkövet faragtak belőle. Krivinán E-felé agyag 
és márgapadok képében folytatódnak e lerakodások a Kostyej-lapúgyi 
neogén öböl felé. Ezen agyagtelepek anyaga tele van typusos felső medi
terrán foraminiferákkal.

Ezekre a mediterrán üledékekre nemcsak Krivinán, hanem különö
sen Petrosza körül is hatalmas andesitkonglomerát padok rakódtak le.

Fiatalabb neogén rétegeket területemnek csak egy helyén bírtam 
kimutatni, nevezetesen a rumunyesti templomárokban, még pedig kékes 
pontusi agyag és finom sárga homok rétegek képében.

4. D iluviális és alluviális képződm ények.
Ide sorolom mindazokat a kavicsterrasszokat, melyek a Lunkány és 

a Eiu patakok mentén a völgyeket kisérő magaslatok tetején fordulnak 
elő. Az elsőket már tavaly találtam volt meg Pojéntől D-re a Právecz nevű 
hegyen 580 m. magasságban. Ezen szokatlan magasságban való fekvése 
alapján kezdetben hajlandó voltam ezeket és még néhány más szomszé
dos pojéni kavicstelepet plioczénkorúnak tartani. Ez idei felvételem azon
ban szakadatlan és egyre mélyebbre szálló sorozatban eredményezte ezen 
kavicstelepeket le egészen a Béga kavicsterrasszaiig, úgy hogy kénytelen 
vagyok az egész sorozatot egy időben képződöttnek és legnagyobbrészt 
diluviális korúnak tekinteni. Palaeontologiai bizonyítékok, sajnos, az idén 
sem merültek fel.

Ilyen kavics és kavicsos homoktelepek fedik Krivinán és Petroszán 
a Dealu Eérit, Porasesten a Dealu marét, Tomesten a Dealu Mihailát és 
Bumunyesten a Yurfu maré alacsony széles dombhátat.

* L. Kis-Tükör. Pest, 1849.
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Mezőgazdaságilag annyiban fontos e kavicstelepeknek előfordulása, 
a mennyiben rajtok a kavics kiszedése mellett, vagy azok inkább murvás 
homokos részein a szántás-vetés mégis valamennyire lehetséges.

A diluviális jelenségek során felemlítem továbbá, hogy területemen, 
még pedig Eumunyest határában a dolomitos mészkőben egy valamivel 
nagyobb barlang is előfordul. Ezen barlang, mely tulajdonképen a fora- 
sesti völgy felől jobban közelíthető meg, csak szegényes cseppkőképződ
ményeket tüntet fel. Mint diluviális korú csontmaradvány pedig tudtom
mal csak az az Ursus spaeleus koponya, került ki, melyet a lugosi állami 
íőgymnasium természetrajzi gyűjteményében őriznek.

Alluviális képződmények gyanánt a mostani hegyi patakok keskeny 
áradmányán kívül egyes forrásoknak üledéke, mésztufája említendő. Ilyen 
kisebb tömegű és részben még jelenleg is tovább képződő mésztufa 
lerakódásokat találunk Krivinától D-re a Carnitura hegy E-i oldalán, 
továbbá a tomesti üveghutától D-re két ponton. Ez utóbbiak egyike az 
Aliman völgy torkolatának jobb oldalán fekszik és ennek kőzetéből épül
tek annak idején a Loscn-féle üveggyár főbb épületei. Ezt a mésztufa 
telepet sok durványos pisolitos concrétió jellemzi.

5. Eruptiós kőzetek.
Eruptiós kőzet a szóban forgó területen csak szórványosan lép fel.
Magában a palaeozoicumban egy-két régibb kitörésre bukkantam, a 

hegység szegélyén pedig már fiatalabb andesitek is fellépnek.
A régibb eruptiós kőzetek során még aránylag legnagyobb az a 

tömzs, mely Krivina határában, a községtől DK-re, a Dragoju árokban és 
különösen ennek E-i hegyoldalában található. Kőzete sűrű, barnásfekete 
cimphibol porpliyrit. Tomesttől KDK-re a Druzsára felvezető gerinczen, 
a Hisul nevű tájon, elkovásodott mészkövön áttörve, két kis folt alakjá
ban szintén porphyrit fordul elő. Nevezetes, hogy az eruptiós kőzetnek 
eme előfordulása csak valamivel fekszik D-ebbre, mint a féljebb leirt Gale- 
nit előfordulás.

S végre felemlítem még, hogy Eorasest és Petrósza közt a Balaszka 
völgyben egy sűrű fekete, részben mandolaköves melaphyr töri át az 
itteni dolomitos mészkövet.

A mi pedig a fiatalabb andesitet illeti, úgy ebből Tomesttől kissé 
E-ra, a Lunkány patak j óbb oldalán, találtam egy kis részletet, mely nyil
ván nem egyéb, mint egy kisebb csücske annak a nagyobb előfordulásnak, 
mely a völgy szemközti oldalán fekszik. Anyaga fehér vagy világosvörös 
biotit-andesit.

A biotit-andesitnek tajtköves tufáját és öregszemű brecciáját, illetve
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agglomerátumát pedig hatalmas falakban Petrósza körül találtam, a hol 
ennek durván rétegzett telepei az ottani felsőmediterran homokkövet 
borítják.

Területem  hasznosítható kőzetei.
1. Mediterránkorú konglomerátos meszes homokkő, melyet Krivina 

és Petrósza községek mellett néhány rendetlen kőbányában építkezésre 
fejtenek. Alkalomadtán a környék primitív malmai számára malomkövet 
is faragnak belőle.

2. Biotit-andesit Tomestyen. Ezen szépen fejthető és könnyen farag
ható kőzetből a Béga völgyi vasút építése alkalmából műköveket állítot
tak elő a vasút különböző műszaki tárgyainak elkészítéséhez.


