
A TAPOLCAI HALÄPHEGY BAZALTJÁNAK FEKYÖ- 
ÉS FEDÖHO МОК JA I

(VI. sz. melléklettel.)

ír ta : J ugovics L ajos és Csá n k  E lem érn é

A Tapolcától É-ra 5—6 km-re, Zalahaláp község felett emelkedő 
Haláphegy csonkakúp alakja és földtani fölépítése között, mint általá
ban a tapolcai medence többi, különálló bazaltvulkánjainál is, szoros az 
összefüggés. A Haláphegy alsó, lankásoldalú része üledékes kőzetekből: 
homok- és agyagrétegekből épül föl. Az alapzatból kiemelkedő, felső, 
meredekebb oldalú és lapostetejű, csonkakúpalakú része vulkáni tömeg: 
bazalttufából és bazaltból áll. Ennek a bazaltkúpnak oldalában van hazánk 
egyik legjelentékenyebb és korszerűen berendezett kőbányaüzeme a 
„Zalahalápi-bazaltbánya”, mely három szintben (292 m, 306 m, 325 m)„ 
1300 m hosszú bányafeltárásokban bontotta meg annak oldalait.

A Haláphegy üledékes alapzata, mely a bazalt lejtőtörmelék alatt 
ma 270—275 m t. sz. f. magasságig nyomozható, a vulkáni működés idején 
hepehupás térszín volt.

A Haláphegy felső részét felépítő vulkáni működésben két szakasz 
különíthető el: először kitöréses jellegű törmelékszórások voltak, melyek 
nyomán, a központi elhelyezésű vulkáni csatorna körül tölcsérszerű tufa
kráter alakult ki. A következő kitörési szakasz lávafolyásai nemcsak ezt 
a tufatölcsért töltötték meg, hanem ezen túlfolytak, és így a felszínre 
került lávatömegekből a mainál nagyobb terjedelmű és magasabb vulkáni 
kúp keletkezett (1. VI. sz. melléklet).

A Haláphegy vulkáni tömege alatt települő homokos és agyagos 
képződmények maradékai annak a rétegösszletnek, mely egykor az egész 
tapolcai medencét kitöltötte. Ezek a rétegek a felső-pannóniai emelet 
alsó, Congeria iingula caprae-s szintjét képviselik. Külső megjelenésük 
változatos; így a Haláphegy D-i oldalán, a temető alatti mélyútban 
narancssárga és vörösszínű homok váltakozik éles határral, melyeket 
lefelé világos homokrétegek váltanak fel, határukon vékony kavics
réteggel.

A Haláphegy Ny-i oldalán, a ,,Kolónia-felé” levezető mélyútban 
viszont fehér és sötétbarna színű, vékony homokrétegek ismétlődnek 
sokszorosan. Ugyanebben az oldalban feljebb, a 200—220 m t. sz. f.
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magassági közben durvaszemcsés, kemény, réteges homokkődarabok 
találhatók, melyeknek települését a szőlővel borított, feltárás nélküli 
oldalban megállapítani nem sikerült. A hegy D-i oldalán 258 m magasság
ban kiásott világosszürke homok összetétele 20%-os magas mésztartalma 
által eltér az előbbiektől. Egyébként itt valamennyi pannóniai fekvő
homok vízszintes rétegződésű.

A hegy csúcsát felépítő bazalt általában vékony oszlopokat formál, 
amelyeknek átmérője 20—60 cm között változik. A bazaltkúp Ny-i 
oldalán, a 292 m-es IX., majd a 306 m-es VIII., illetve a 325 m magas 
VII. sz. szintek bányafalának oldalain, részben az oszlopok közé települve,

1. ábra.

homok jelentkezik. Ez a homok azonban csak helyenként, mintegy fol
tokban található, a bányaszintek egyes szakaszain hiányzik. Nem sikerült 
e homokot a bazaltkúp lapos és fiatal sűrű erdővel borított tetején ki
mutatni.

Mindenesetre megállapítható, hogy a bazaltoszlopokon és ezek között 
sárgaszínű, finom homok van. A bazaltnál fiatalabb homok megjelenése 
azért is érdekes, mert a Badacsony vulkáni tömegén foltokban is ugyan
ilyen finomszemcséjű homokot találni, amelynek würm-korát a benne talált 
emlősmaradványok alapján meg is határozták. [J ugovics L.— K retzoi M. 
— Csá n k  E .- n é : Felsőjégkori emlősmaradványok a Badacsony bazalt
kúpjáról. Földt. Int. Évi Jel. 1953. I. rész p. 89.J A Haláphegy bazalton 
települő homokjában ezideig semmiféle kövületet nem találtunk, az mégis 
a badacsonyi, hasonló homokkal egykorúsítható.

A haláphegyi fekvő- és fedőhomok települését az 1. ábra érzé
kelteti. Ezen a Haláphegy DNy-i lábánál, a pannóniai homokrétegek 
fekvőjét alkotó szarmata mészkőrétegeket is feltüntettük a bazaltbánya 
rakodójához csatlakozóan és a most épülő aszfaltkeverő üzem alapozásá
nál. A pannóniai homok és szarmata-mészkő határa itt Zalahaláp község
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Ny-i szélén, kb. 170 m magasságban nyomozható. Ennek alapján a Haláp- 
hegyen a pannóniai rétegösszlet vastagsága átlag 100 m.

A haláphegyi fekvő- és fedőhomok nehézásvány-összetétele és szemcse
nagysága tekintetében a következők állapíthatók meg.

A hegy D-i oldalán a bazalt alatt fekvő homokból, 193 m magasságon 
gyűjtött mintákból vizsgálatra került az 1., 3. és 4. sz. minta, a Ny-i 
oldal 186 m magasságából az 5. és 23. sz. minta, a K-i oldal 216 m magas
ságából a 6 . sz. minta, ugyancsak a D-i oldal 258 m magasságából a 7. sz. 
minta. Mindezek a homokminták a bazalt alól kerültek ki.

A bazalton települő, valószínűleg pleisztocén homokból vizsgálatra 
került a hegy DNy-i oldaláról a 8 ., 9. és 10. sz. minta.

A vizsgálat célja a fekvő- és fedőhomok közti különbségek meg
állapítása volt. A homokminták desztillált vízzel való iszapolás s az ezt 
követő szárítás után a következő szemcseeloszlást mutatják:

j . táblázat

Szemcsenagyság-eloszlás százalékban szitálás után

A táblázat szerint egyöntetű a feldúsulás 0,1—0,3 mm 0 között, 
vagyis egymaximumos finom homokkal van dolgunk. A felső határ 
0,2 mm 0 -höz van közel.

Kivétel a 6 . sz. minta, amelyiknél a feldúsulás 0,1 mm 0 és 0,06 mm 0 
közé esik. Ez azonban még inkább kiemeli a minták finomhomok-jellegét.

A 0,1—0,2 mm 0  közé eső frakciók nehéz ásványainak bromoformos 
szétválasztása után kapott súlyszázalékát a 2 .táblázat tünteti fel. Eszerint:



A nehézásványok százalékos megoszlását a 3. táblázat tartalmazza:
■3. táblázat

A fekvő- és fedőhomok mintái között feltűnő különbség van. A 2. sz. 
táblázatból világosan kitűnik, hogy a fekvő- vagyis a pannóniai homok
mintákban a nehézásványok súlyszázaléka feltűnően kisebb, mint a fedő
homokban. Ennek oka valószínűleg az, hogy a kristályos-palaeredetű 
ásványok nagy része már szállítás közben lemorzsolódott és hozzászállí- 
tással nem "gazdagodott. A fedőhomok nagyobb nehézásvány-súly- 
százaléka a pliocénvégi vulkanizmusból s a pleisztocén bőséges anyag- 
szállításából világosan adódik.

Az ásványtársaság is élénken különbözik. A fekvőhomok jelleg
zetesen pannóniai korú és ásványai: turmalin, staurolit, disztén, gránát 
stb. kristályos-palából származnak. Bár a fedőhomokban is megtaláljuk 
ezeket az ásványokat, megjelennek abban a bazalt letárolásából szár
mazó ásványok is (olivin, magnetit, augit).

Az oly kevéssé időálló, kétségkívül bazalt eredetű olivin a fedőhomok
ban mindenütt megtalálható. (A 10. sz. mintában feldúsult olivinszerű 
ásvány olivinnel való azonosságát a szemcsék felületi mállottsága és
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kristálytani helyzete miatt tengelyképpel minden esetben bizonyítani 
ugyan nem lehetett, mégis olivinnek kell azt tartani fénytörése, kettős
törése és kioltása miatt.)

A fedőhomok kristályos-pala és bazalt eredetű ásványai koptatottság 
tekintetében élesen különböznek egymástól. A kristályos palából származó 
ásványok koptatottsága nem haladja ugyan meg a vízi út okozta kop
tatottság fokát; a bazaltból származók azonban erősen szilánkosak. 
A kristályos-pala eredetű ásványok messzebbről, valószínűleg az Alpokból 
szállítódtak, a másik csoport üde, számbavehető szállítást nem szenvedett. 
A bazaltkitörésekkel tehát új szakasz kezdődött a törmelékes kőzetek 
ülepedésében.

A 23. sz. minta mésszel könnyedén összekötött homokkő oldhatatlan 
maradéka, amely begyűjtési helyénél és ásványtársaságánál fogva beillik 
e sorozatba.

A könnyű ásványok zöme kvarc. Rossz megtartású íöldpát kevés 
és sok esetben csak töredékszázalékban van jelen. Inkább plagioklász, 
de akadt köztük mikroklin is. Ezek részletes ismertetése e helyen mellőz
hető, mert nem döntő értékű.

Települési helyzetük, valamint ásványtani különbözőségüknél fogva 
tehát a bazalt fekvő- és fedőhomokjai egymástól élesen különböznek. 
A bazalthegyeken, sőt a környező karbonátos kőzetekből álló hegyeken 
is megfigyelhető pleisztocén homokfoszlányok alapján arra a következ
tetésre kell jutnunk, hogy a pleisztocén óta igen jelentékeny kiemelkedéssel 
és nagymérvű lepusztulással kell számolnunk.

LES SABLES SOUS-JACENTS ET LES SABLES DE TÓIT DU  
BASALTE DU MONT HALÄP \  TAPOLCA

Par L. J ugovics el Mme E. Csá nk

Le cőne basaltique du Mont Haiap s’éléve au N. de Tapolca, au- 
dessus de Zalahaláp. L'exploitation considérable de la carriére au colé 
du cőne tronqué á sommet piát a défait le flanc du mont, parune ouver- 
ture longue de 1300 m, a trois niveaux. L’argile et le sable au-dessous 
de la masse volcanique du Haláp sont pannoniens supérieurs, caracté- 
risés pár la Congeria ungula caprae. Le sable montre une stratification 
horizontale, á une coloration nettement limitée, couleur de rouille, jaune 
orange, et blanche. L'ouverture miniére nous a permis de recueillir mérne 
le sable (de tóit) gisant sur et entre les prismes basaltiques. Dans ce sable, 
on n'a pás trouvé de fossiles, mais il ressemble bien au sable trouvé du 
sommet du Badacsony dönt Tágé Würmien a déjáf été prouvé, sur la base 
des restes de Vertébrés que celui-ci contenait.

L’analyse minéralogique montre aussi une différence, entre les sables 
sous-jacents et ceux de tóit. Selon le résultatdesanalysesdesixéchantillons 
de sable sous-jacent et de trois échantillons de sable de tóit, le pourcentage
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du poids des minérauxlourds dans les sables sous-jacents est apparemment 
inférieur á celui des sables de tóit. Ce phénoméne s'explique vraisembla- 
])lement pár le fait qu’une partié des minéraux provenant des schistes 
eristallins fut perdu au cours du transport et ne fut plus enrichi par Гар- 
port. Le pourcentage plus haut du poids des minéraux lourds dans les sa
bles de tóit résulte du volcanisme de la fin du Pléistocéne et du transport 
des matieres pendant le Pléistocéne. L'association de minéraux montre 
aussi une grande difference. Le sable sous-jacent contient surtout des miné
raux provenant du schiste cristallin, tandisque dans le sable de toit on 
trouve, ä cőté de ceux-lá, quantité de minéraux lourds qui proviennent 
de la dénudation du basalte. Parmi ceux-ci, c'est Tolivine qui est le plus 
important.

Les grains des sables de toit et des sables sous-jacents sont différents 
mérne du point de vue de Témoussement. Au sable sous-jacent, on voit 
bien rémoussement dü au transport par eau, tandisque les grains du 
sable de toit montrent des éclats.

ПОДСТИЛАЮЩИЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ПЕСКИ БАЗАЛЬТА ГОРЫ 
ХАЛАПХЕДЬ В РАЙОНЕ С. ТАПОЛЦА

Л а й о ш  Ю г о в и ч  и г-жа Э л е м е р  Ч а н к

К северу от с. Таполца, над с. Залахалап поднимается базальтовый 
к о н у с  горы Халапхедь. Располагающаяся на склоне усеченного конуса 
с плоской вершиной каменоломня значительных размеров вскрыла склон 
горы по трем горизонтам длиной в 1300 м. Песок и глина, располагаю
щиеся под вулканической массой горы Халапхедь, имеют верхне-паннон- 
ский возраст и характеризуются присутствием вида Congeria ungula саргае. 
Песок показывает горизонтальное наслоение с резко ограниченной буро
вато-ржавой, оранжевой и белой окраской. Благодаря вскрытию камено
ломни собирание залегающего над и между столбиками базальта (кро
вельного) песка также оказалось возможным. Окаменелостей в нем не 
были найдены, но он походит на песок, встречающийся на вершине горы 
Бадачонь, вюрмский возраст которого на основании найденных в нем 
остатков млекопитающих уже доказан.

Минералогическое изучение также выявило различия между подсти
лающими и кровельными песками. Согласно шести пробам нодстилающего 
песка и трем пробам кровельного песка весовой процент тяжелых минера
лов в подстилающих песках поразительно меньше, чем в кровельных 
песках. Это по всей вероятности объясняется тем, что часть минералов, 
происходящих из кристаллических сланцев, еще в течение перемещения 
выкрошилась и не обогатилась привнесенными минералами. Более значи
тельные весовые проценты тяжелых минералов в кровельных песках 
получаются из вулканизма конца плиоцена, как и из перемещения веществ 
в плейстоценовое время. В составе минеральных сообществ также обна
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руживаются резкие различия. В подстилающих песках главным образом 
встречаются минералы, происходящие из кристаллических сланцев, в то 
время как в кровельных песках наряду с ними в значительном количестве 
появляются тяжелые минералы, происходящие из эрозии базальта. Среди 
них решающую роль играет оливин.

Зерна подстилающих и кровельных песков в отношении изношен
ности также различаются одни от других. На зернах подстилающих 
песков обнаруживается изношенность, вызванная водной транспорти
ровкой, в то время как зерна кровельных песков являются осколичными.




