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A DUNÁNTÚLI BAZALT ÉS BAZALTTUFA TERÜLETEK

ír ta  : J u g o v ic s  L ajo s

A Dunántúl bazalthegyei geomorfológiai kialakulásuk és vulkanológiai felépí
tésük nyomán régóta állnak nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi érdeklődés elő
terében. Angol, francia, német szakemberek, tudósok már a múlt század elején is 
tanulmányozták azokat. Az i d . LóczY-féle monográfia-sorozat megjelenése óta 
(1910—1920) a bazaltvonulat a Bakony hegységgel együtt hazánk geológiailag leg
behatóbban vizsgált és legjobban ismert tájegységei közé tartozik.

A B a k o n y  h e g y s é g ,  amelynek területén a dunántúli bazaltelőfordulások 
főtömege található, egyúttal a „Dunántúli-középhegység”  központi tömege, amely 
EK felé a Gerecse, Vértes, Pilisi- és a Budai-hegységben folytatódik, míg DNy-i 
irányban a Déli-Alpok felé tart kapcsolatot. A Bakony hegység, melynek aljzata 
paleozóos fillit, kristályos mészkő és agyagpala, fő tömegében triász, júra és kréta 
kori üledékekből áll, már a mezozoikum végén feldarabolódott és abban hosszanti 
törések (litéri, várpalotai), majd haránttörések (móri, tapolcai, keszthelyi) alakultak 
ki. Az idősebb hegységszerkezeti egységek között a harmadkori képződmények 
csak hiányosan és változó vastagságban maradtak fenn. A pliocén végén valószínűleg 
az EK—DNy-i és az erre merőleges törések mentén zajlottak le a finális jellegű bazalt- 
vulkanizmus kitörései.

A d u n á n t ú l i  b a z a l t  és b a z a l t t u f a  előfordulások főtömege a 
Balaton mentén, főleg annak ENy-i oldalán, átlag 40 km szélességű sávon belül 
helyezkedik el. A Balaton déli partján csak a bogiári és fonyódi Várhegy bazalttufa 
csúcsai emelkednek. A Balaton E-i partján, nyugati irányban, a Kisalföldnek a Rába 
felé terjeszkedő síkságából kiemelkedő bazalthegyek és bazalttufahalmok zárják le 
a bazalt vulkánok sorát.

A Kisalföld Rábán túli területén található bazalt- és bazalttufa-előfordulások 
már a Keleti-Alpok lesüllyedése mentén húzódó „gleichenbergi vulkáni vonulathoz”  
tartoznak.

A Balaton mentén, egészen a Rába vonaláig található bazalt- és bazalttufa-elő
fordulások tömegében átlag 60 kitörési centrumot különíthetünk el. Ezekben a vul
káni centrumokban a kitörési mechanizmus eltérő volt ; 23 bazalthegyet csak láva- 

folyás épített fel, 13 kitörési centrumban a vulkáni képződményeket csak törmelék- 
szórás hozta létre, míg 24 bazalthegyet törmelékszórás és lávafolyás váltakozása 
alakított ki.

Morfológiailag a felszínre tört vulkáni tömegek, mint vulkáni kúpok, vulkáni 
takarók és gerincek tanulmányozhatók. A Dunántúl területén található bazalt és 
bazalttufa előfordulások földrajzi ( tájegységi) csoportosítása az idők folyamán a kö
vetkezőképpen alakult ki:
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1. Badacsony-csoport (a Tapolca környéki bazalthegyek)
2. Tátika-csoport (Sümeg-Zalaszántó környéki bazalthegyek)
3. A Déli-Bakony bazalt és bazalttufa területei
4. A Balaton-felvidék és a Tihanyi-félsziget bazalt- bazalttufa területei
ő. A Balaton déli partján emelkedő fonyódi—balatonboglári bazalttufa előfor

dulások
6. A Kisalföld bazalt és bazalttufa területei.

A Dunántúl mélytektonikai szerkezetét figyelembe véve viszont a bazaltterületek 
az alábbi csoportokra különülnek:

I. A Déli-Bakony bazalt és bazalttufa területei.
II. A Balaton-felvidék bazalt és bazalttufa területei.

(Ide soroljuk a Balaton déli partján emelkedő két tufakúpot is. Ebbe a cso
portba tartoznak a tapolcai medence különálló bazalthegyei.)

III. A Tátika-csoport bazalttakarói és bazaltgerincei.
IV. A Kisalföld bazalt és bazalttufa területei (a Bába-vonalig.).

A dunántúli bazaltok és bazalttufák egységesen, a pliocén végi vulkáni működés 
termékei, mely helyenként — valószínűleg — a pleisztocénbe is átnyúlt. A kárpáti 
hegységrendszer fiatal kiemelkedésével egyidejűleg a közbenső (alföldi) tömegek 
rohamosan süllyedtek; e folyamat a mélyszerkezeti változásokkal, az izosztatikus 
egyensúly megbomlásával magyarázható. A passzív viselkedésű hegység központi 
része a pliocén idején aktivizálódik, ami mélyreható magmatektonizmusban nyil
vánul meg.

Bazaltjaink a mélyszerkezet izosztatikus egyensrílyának megbomlása nyomán 
törtek a felszínre. Azt a magyarázatot, hogy a bazaltkúpok félkörben öveznék a 
Bakony tömegét, el kell vetnünk, hiszen magában a Déli-Bakonyban és a Balaton- 
felvidéken helyezkednek el a dunántúli bazaltvulkánosság leghatalmasabb tömegei, 
amelyek között legnagyobb az 599,9 m magas és 29,3 km2 kiterjedésű Kabheqy 
vulkáni kúpja, a 10,3 km2-es Agártető-Dobosheqy, valamint a 10,4 km2-es Királykő- 
Bonczostető kiterjedt bazalttakarói. Ezek azt bizonyítják, hogy a bazaltvulkánosság 
nagyobb mélységből fakad és a Bakony enyhén redőzött szerkezete alatt meghúzódó, 
idősebb, kristályos kőzetekből felépült kéreg alól tört fel. A nagy tömegű és kiter
jedésű bazaltelőfordulások nem a hegységperemi leszakadásokhoz kötöttek, hanem a 
mélyreható törések mentén felhatoló, mélyfészkű magmatűzhelyek termékei.

A Bakony hegység és a Balaton-felvidék bazaltvulkánjai a felsőtriásztól a pliocén 
felsőpannon alemeletéig terjedő időszak során egyenetlenül lepusztult és átlag 200— 
300 m abszolút magasságú térszínen helyezkedtek el. Ennek megfelelően ezeknek 
a bazalt és bazalttufa-előfordulásoknak az aljzata változatos: permi homokkő, alsó
triász (campili) lemezes mészkő, vagy szeizi homokos dolomit, másutt a középsőtriász 
anizuszi dolomit, felsőtriász karni márga, vagy felsőtriász fődolomit. Az alaphegység 
felszínén azonban a pliocén beltó üledékei is gyakran megmaradtak, sőt rajtuk tör
melékanyagok, kavicsképződmények maradványa is megfigyelhető.

A Tapolcai-medence, a Tátika-csoport és a Kisalföld bazalt- és bazalttufa-elő
fordulásainak alapzatát a pliocén (felsőpannon alemelet) nagy vastagságú homok-, 
agyagos homok-, kavicsos homokrétegei képezik.

A Bakony, illetve a Balaton-felvidék bazalthegyeinek környékén a mezozóos 
képződmények nagyjából egyenletesen lenyesett, fennsíkszerű területének szerkezeti



A dunántúli bazalt és bazalttufa, területek 77

folytonosságát az ún. literi törésvonal szakítja meg. A felszínen hosszan, egészen 
Köveskálig nyomozható litéri törésvonalra merőlegesen harántirányú vetők alakul
tak ki, melyek révén a bazalthegyek környékén lapos medencék és völgyvonulatok 
keletkeztek. így alakult ki a Balaton-felvidék DNy-i szakaszán sorrendben a talián- 
dörögdi, öcsi, pulai és kállai medence, melyek peremein mind sűrűbben és nagyobb 
tömegben jelennek meg a bazalthegyek. Tovább délebbre, Díszei községen túl, az ún. 
„tapolcai-medencében”  a bazaltvulkánok már teljesen uralkodó szerephez jutnak. 
E bazalthegyek, jellegzetes formájuk és csoportos elhelyezkedésük által világviszony
latban is, hazánkban is az egyik legszebb vulkáni együttest, a „badacsonyi bazalt
hegy csoportot”  alakítják ki.

Elkülönülten helyezkedik el a dunántúli bazalt-területek legnyugatibb csoport
ja, a T á t i k a - ,  vagy L á z i - c s o p o r t ,  amely a sümeg—szigligeti horpadás és 
a Zala völgye között elterülő hatalmas mészkő—dolomit rög peremén, a Zalaszántó—■ 
Zsidi-medence szegélyén egymás mellett felsorakozó és jelentékeny kiterjedésű bazalt
takarók, bazaltgerincek és hasadékvulkánok sorából áll.

A K i s a l f ö l d  DK-i felében, a Sümeg—Városlőd vonaltól Ny felé, a Rába 
folyó vonaláig húzódó síkságon elszórva, több bazalt- és bazalttufa-előfordulás 
található. E vulkáni centrumok egy részét azonban csak törmelékszórásból kialakult 
bazalttufa alkotja. Ilyenek a miskei, magasi—szergényi, magyargencsi, egyházas- 
keszői és várkeszői tufa-piroklasztikum halmok, melyek a Kisalföld síkjából alig 
emelkednek ki. Itt a vu.káni működés a törmelékszórással be is fejeződött, ezzel 
ellentétben a többi kitörési centrumban a törmelékszórást lávakitörések követték és 
a híg—folyós, gázban szegény lávatömegek, a kitörési csatorna felett, vulkáni kúppá 
halmozódtak fel. Ezeken a centrumokon, a többször ismétlődő vulkáni kitörések 
során alakult ki a Ságheqy, Sondóhegy, Kis-Somlyóhegy és a kissitkei Hercseghegy ba
zaltkúpja. Ezek a kisalföldi síkságból hirtelen kiemelkedő szabályos kúpformájú alak
zatok a bazaltvulkánosság „tanúhegyei”  és egyben tájképileg is érdekes jelenségek.

A B a l a t o n  d é l i  ( s o m o g y i )  p a r t j á n ,  Balatonboglár és Fonyód 
fölött emelkedő bazalttufa-halmok egészítik ki, illetve határolják le DK felé a Bala
ton környéki felszíni bazaltvulkanizmust.

A fentiekben vázolt bazalt és bazalttufa-területeket négy csoportban foglaltuk 
össze :

I. Bakony hegység
II. Balaton-felvidék

III. Tátika-csoport
IV. Kisalföld

Ezekről a bazalt- és bazalttufa-előfordulásokról a geológiai térképvázlat ad 
áttekintést (1. ábra), míg azok részletes felsorolását, a magassági adatokkal együtt 
a következőkben közöljük:

1. D-i Bakony bazalt- és bazalttufa-előfordulásai

1. Kabhegy (599,9 m). Padrag—Csékút—Úrkút—Nagyvázsony—Pula és Öcs közsé
gek között elterülő nagykiterjedésű bazaltkúp, melynek egyes részeit külön név
vel jelölik:

Öoshegy (317 — 330 m)
Kőhegy (309,7 m)
Köleskepe-árok (378 m)
Pereshegy (406,6 m)
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1. ábra. A dunántúli bazalt és bazalttufa előfordulások áttekintő térképe 
1. Bazalt, 2. bazalttufa, 3. mélyszerkezeti vonalak, 4. pikkelyes feltolódás, 5. a bazaltcsoportok összefoglaló 

vonala. — I. Dél-bakonyi csoport, II. Balaton-felvidéki csoport, III. Tátika-csoport, IV. kisalföldi csoport
Abb. 1. Übersichtskarte der Basalt- und Basalttuffvorkommen Transdanubiens 

1. Basalt, 2. Basalttuff, 3. Tiefenstrukturlinien, 4. schuppenartige Aufschiebung, 5. Basaltgruppen insgesamt. — 
I. Südbakonyer Gruppe, II. Gruppe des Balatonhochlandes, III. Tátika-Gruppé, IV. Gruppe der Kleinen

Tiefebene
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A Kabhegy bazaltkúpja körül emelkedő különálló bazalthegyek :

2. Somhegy (Tálodi erdő) Vigandpetend határában, bazalttakaró (314 m)
3. Dugaci-hegy, Öcs bazaltgerinc (267,1 m)
4. Csoportoshegy I —III, Öcs, három kis bazaltkúpoeska (297 m)
5. Sástóhegy (Szőlőhegy), Csékút, bazaltkúp (365,2 m)
6. Bondoróhegy, Kapolcs, bazaltkúp (380,3 m)
7. Tikhegy, Taliándörögd, bazaltkúp (320,3 m)
8. Ollakhegy, Taliándörögd, bazaltkúp (350 — 360 m)
9. Kistódomb (Reketyés), Taliándörögd, bazaltkúp (349 ni)

10. Gyertyánoshegy, Öcs—Pula között húzódó bazaltgerinc (257 m)
11. Agártető — Doboshegy, Monostorapáti — Hegy esd — Sáska községek között el

terülő bazalttakaró és bazaltkúp (513 — 360 — 407 m)
12. Hegyesd, Hegyesd-bazaltkúp (281,3 m)
13. Haláphegy, Zalahaláp, bazaltkúp (361 m)
14. Véndeki-hegy, Zalahaláp bazalttufa-kúp (255,0 m)

II. Balaton-felvidéki bazalt- és bazalttufa-előfordulások

1. Gyertyánoshegy, Barnag határában, bazaltgerinc (362,1 m és 346 m)
2. Halomhegy, Meneshegy, bazaltkúp (399 m)
3. Balázstető, Szentantalfa, bazaltkúp (308,1 m)
4. Fenyveshegy, Jakabfa, kettős bazaltkúp (357,1 m)
5. Hegyestető (Hegyestű), Zánka, bazaltkúp (337,7 m)
6. Várhegy (Vaskapu), Zánka, bazalttufa áttörés maradványa 193 m)
7. Horoghegy, Köveskáll, bazalttufa áttörés maradványa (262,7 m)
8. Kapolcs—Monostorapáti—Monoszló községek között húzódó nagy kiterjedésű 

bazalttakaró és bazaltkúp, melynek részei :
Királykő (282 m)
Kecskehegy (318 m)
Bonczostető (447,3 m)
Feketehegy (368,4 m)

9. Kis-Hegyestő, Kővágóőrs, kettős bazalttufa-kúp (238,4 m)
10. Eresztvényhegy, Szentbékálla, bazalttufa-gerinc (282 m)
11. Matéshegy, Szentbékálla, bazaltkúp (250,3 m)
12. Halom-domb, Szentbékálla, bazalttufa-áttörés (190 m)
13. Kereki-hegy, Szentbékálla, bazalttufa-kúp (173 m)
14. Sátormahegy, Szentbékálla, bazaltgerinc (356 m)
15. Harasztoshegy, Kékkút, bazalttakaró négy részre tagolt részei (212,6 m)
16. Kopácsi-hegy, Monostorapáti, bazaltlávás vulkáni kúp (306 m)
17. Kopaszhegy, Mindszentkálla, bazaltkúp (302,8 m)
18. Halyagoshegy, Díszei, bazaltkúp (333 — 342 m)
19. Köveshegy, Diszel, bazaltkúp (335,7 m)
20. Sabarhegy, Káptalantóti, bazalttufa-gerinc (218,3 m)
21. Tóti-hegy, Káptalantóti, bazaltkúp (348,7 m)
22. Csobánczhegy, Gyulakeszi, bazaltkúp (375,7 m)
23. Gulácshegy, Hemesgulács, bazaltkúp (393,5 m)
24. Hármoshegy, Badacsonytomaj, bazalttufa-gerinc (210,3 m)
25. Badacsonyhegy, Badacsonytomaj, bazaltkúp (438 m)
26. Szigligeti hegyek: 6 egymástól különálló bazalttufa-kúp és kisebb takarórészek:

Várhegy (230,4 m)
Antalhegy (207,7 m)
Szőlőhegy (243,3 m)
Soponya (159,1 m)
Óvár (182 m)
Szentháromsághegy (159,1 m)
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27. Szentgyörgyhegy, Tapolca—Kisapáti — Hegymagas —Raposka községek között
emelkedő bazaltkúp (413,8 m)

28. Tihanyi-j'élsziget bazalttufa gerincei és kúpjai:
Óvári-hegy (218,3 m)
Kerekdomb (212,1 m)
Hosszúhegy (175 m)
Csúcshegy (232,1 m)
Kiserdő-tető (204,7 m)

29. Balatonboglári Kopaszhegy, bazalttufa-kúp (165 m)
30. Fonyódi Várhegy, bazalttufa-kúp (207—230 m)

Ш . Tátika vagy lázi bazalthegyek csoportja

1. Fertős vagy Förtéshegy, Felsőzsid, bazaltgerinc (403,9 m) elszakadt marad
ványai (326 m, 389 m, 278 m)

2. Lázhegy vagy Láztető, Uzsa, bazalttakaró (344 m) csúcsa a Vörösföldtető 
(369 m)

3. Kávéhegy, Felsőzsid, bazaltkúp (355,2 m)
4. Mulatóhegy, Felsőzsid, bazalttakaró-maradvány (298 m)
5. Szebike, Sümeg, bazalttakaró (366,0 m)
6. Sarvalyhegy, Sümeg, bazaltgerinc (292 m)
7. Prágahegy, Sümegprága, bazaltgerinc (364 m)
8. Farkashegy, Zalaszántó, bazaltgerinc (373,7 m)
9. Tátika, Zalaszántó, bazaltkúp (411,8 m)

10. Csehi-mellék (vagy Bükkhegy), Bazsi, bazaltkúp (348,7 m)
11. Hermántóhegy, Bazsi, bazaltgerinc (300,5 m)
12. Bercehát, Bazsi, bazalttakaró (240 m)
13. Rózsaberek, Zalaszántó, bazaltkúp (250 m)
14. Kovácsi-hegy, Vindornyaszőlős, bazalttakaró (358,1 m)
15. Vácott vagy Váradi-hegy, Nagygörbő, bazalttakaró (362,2 m)
16. Szántói-hegy, Zalaszántó, bazalttakaró (356,7 m)

IV. Kisalföld bazalt- és bazalttufa-előfordulásai

1. Somlóhegy, Somlóvásárhely, bazaltkúp (435 m)
2. Kis-Somlyóhegy, Kis-Somlyó, bazaltkúp (220 m)
3. Sághegy, Celldömölk, bazaltkúp (291 m)
4. Hercseghegy, Kissitke, bazalttufa-takaró és bazaltkúp (230 m) 

Bazalttufa-vulkánok :

5. „Miskei-tufagyűrű” , Nemeshegy (160 m) és Pálhegy (185—189 m) lapos bazalt
tufa-gerincek, Miske—Kissitke községek hadárában

6. Névtelen tufahalom: Celldömölk határában, Batthyányi-major mellett
7. Szergény—Kemenesmagasi, bazalttufa-halmok (141 — 145,8 m)
8. Magyargencs, bazalttufa-halom (130 m)
9. Egyházaskesző, bazalttufa-halmok (124—130 m)

10. Várkesző, bazalttufa-halom (123 m)
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B A S A L T -  U N D  B A S A L T T U F F G E B I E T E  T R A N S D A N U  BIES

von
L . J tjgovics

Die Hauptmasse der Basalte von Westungarn liegt in Transdanubien, am N — 
NW-Ufer des Balaton-Sees, innerhalb einer im Durchschnitt 40 km breiten Zone, 
deren Fortsetzung sich von hier in westlicher Richtung, in Form von vereinzelten 
Basaltkuppen auch im Raume der Kleinen Ungarischen Tiefebene, bis zur Raab 
verfolgen lässt. Die westlich von der Raab gelegenen Basalt-und Basalttuffhügel 
gehören schon dem längs der Ostalpiner Senke entstandenen “ Gleichenberger vul
kanischen Zug”  an.

Am Südufer des Balaton-Sees befinden sich zwei Basalttuf-Kuppen.
In den längs des Balaton-Sees, bis zur Raab-Linie auffindbaren Basalt- und 

Basalttuffvorkommen können im Durchschnitt 60 Eruptionszentren unterschieden 
werden. In diesen Zentren sind 23 Basaltberge allein von Lavaströmen aufgebaut 
worden, 13 Zentren sind ausschliesslich Produkte von Pyroklastiten-Auswürfen, 
während 24 Basaltkuppen durch einen Wechsel von Auswürfen und Lavaströmen 
zustandegebracht worden sind.

Morphologisch lassen sich in der Nähe des Balaton-Sees ziemlich dichte Reihen 
von vulkanischen Kuppen, Decken und Kämmen erkennen, und in der Umgebung 
von Tapolca bilden diese — dank ihrer sonderbarer Form und Anordnung — die 
auch im Weltmassstab schönste vulkanische Landschaft die “ Basaltberggruppe 
von Badacsony.”

Unter Berücksichtigung der tiefentektonischen Struktur Transdanubiens können 
diese transdanubischen Basaltgebiete in folgende Gruppen geteilt werden:

1. Basalt- und Basalttuffgebiete von Südbakony
2. Basalt- und Basalttuffgebiete des Balatonhochlandes
3. Basaltberge und -kämme der Tátika-Gruppé
4. Basalt- und Basalttuffgebiete der Kleinen Ungarischen Tiefebene (bis zur 

Raab-Linie).

Die Transdanubischen Basalte und Basalttuffe sind Produkte des spätpliozänen 
Vulkanismus, der stellenweise wahrscheinlich auch noch ins Pleistozän überging.

Die Basalte kamen wegen der Auflösung des isostatischen Gleichgewichtes 
der Tiefenstruktur zum Ausbruch. Der Basaltvulkanismus stammt hier aus einer 
grösseren Tiefe und das Magma stieg von unterhalb der aus älteren kristallinen 
Gesteinen bestandenen Kruste auf, welcher die leicht gefaltete Struktur des Bakony- 
Gebirges aufgeprägt ist. Es handelt sich also um die Eruptionsprodukte von aus 
tiefen Magmakammern entlang tiefreichenden Brüchen aufgestiegenen Magmamas
sen.

Die transdanubischen Basaltvulkane im Bakony-Gebirge und am Balaton
hochland liegen an einer in der Zeitspanne zwischen der oberen Trias und der Ober- 
pannon-Stufe des Pliozän ungleichmässig erodierten Oberfläche, deren absolute 
Höhe im Durchschnitt 200 bis 300 m beträgt, während in der westlichen Hälfte 
des Basaltvulkangebietes, im Tapolcaer Becken, in der Tátika-Gruppé und auf der 
Kleinen Ungarischen Tiefebene der Untergrund der Basalt- und Basalttuffkomplexe
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überall aus pliozänen (oberpannonische Unterstufe) Sanden, tonigen Sanden und 
schottrigen Sanden besteht.

In der Umgebung der Basaltberge des Bakony Gebirges und des Balatonhochlandes 
wird die strukturelle Kontinuität des abgeschnittenen plateauartigen Gebietes der 
mesozoischen Ablagerungen durch die sog. “ Litérer Bruchstörung”  unterbrochen. 
Senkrecht auf diese Hauptbruchlinie etnstanden Querbrüche, deren zufolge sich um 
die Basaltberge flache Becken und Tälerzüge ausgestalteten. So entstanden im 
SW-Abschnitt des Balatonhochlandes die Becken von Taliándörögd, Öcs, Pula und 
Kálla, längs welcher die Basaltberge dichter und in grösserer Masse auftreten, um 
weiter nach Süden, im “ Tapolcaer Becken”  zum Vorherrschen zu kommen, wo die 
Basaltvulkane durch 15 Eruptionszentren vertreten sind.

Ganz abgesonder befindet sich die westlichste Gruppe der transdanubischen 
Basalte: die Tátika-Gruppé am Rande der zwischen der Sümeg-Szigligeter Senke 
und dem Zala-Tal gelegenen Kalkstein—Dolomit—Scholle. In dieser Gruppe sind 
vor allem Spaltenvulkane und Basaltdecken entstanden.

In der Südost-Hälfte der Kleinen Ungarischen Tiefebene sind vereinzelt mehrere 
Basalt- und Basalttuffvorkommen zu finden. Diese sind z. T. reine Pyroklastite : 
Tuffhügel von Miske, Magasi, Szergény, Magyargencs, Egyházaskesző. In anderen 
Eruptionszentren brachten die Lavaergüsse, die den Pyroklastiten-Auswürfen 
nachgefolgt haben, schöne Basaltkuppen zustande: Somlyó, Ság-Berg, Kis-Somlyó, 
Hercseg-Berg.

Uber die oben charakterisierten Basalt- und Basalttuffvorkommen Trans
danubiens gibt eine geologische Kartenskizze Übersicht. Ausserdem sind deren 
ausführliches Verzeichnis, geomorphologische Verhältnisse, bzw. hypsometrischen 
Angaben in Form von Tabellen festgelegt.


