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Abstract 

The Castle Hill in Verpelét is a Tertiary volcanic parasitic cone situated 
in the eastern boundary of the Mátra Mts. Because of geological interests 
this territory was declared as a Local Nature Conservation Area in 1975. Its 
main geological values are the following: Miocene Badenien volcanic se-
quence, the structure of the composite volcano, the volcanic vent and ande-
sitic volcanic plug, volcaniclastic deposits and the remnant of the postvol-
canic activity. 

This territory was burried by different sediment layers after the Miocene 
volcanic activity and this composite volcano was exhumated by the Tarna 
stream during the Quaternary period. That is why we could examined differ-
ent, varied Quaternary sediments here: slope sediments rich in volcanic de-
tritus, slope clay, fluvial sediments, loess sedimnt (97–150 cm in depth) and 
frost-reven detritus in front of andesitic cliffs. 

Bevezetés  

A verpeléti Várhegy a Mátra harmadid szaki parazitavulkánja. Földtani 
értékei miatt Vidacs Aladár (1965) javaslatára 1975-ben nyilvánították helyi 
jelentĘségĦ természetvédelmi területté. A Várhegy az Északi-középhegy-
ségben fekszik, a Mátra és a Bükk hegység között határként húzódó kistáj, a 
Tarna-völgy déli részén, Verpelétt l 300 m-rel ÉNy-ra. A Tarna-völgy kistá-
ja 129 és 260 m tszf-i magasságú, É-D-i csapású teraszos eróziós völgy. Az 
átlagos relatív relief értéke Verpelét környezetében 0 – 25 m/km2, az átlagos 
vízfolyás s r ség 1,5 km/km2. A kistáj déli része medencedombsági környe-
zetben fekszik (Marosi S. – Somogyi S. 1990). A Várhegyet m úton délr l 
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Kisnána és Verpelét, míg északról Tarnaszentmária irányából közelíthetjük 
meg (1. ábra).  
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1. ábra: A verpeléti Várhegy és környezetének topográfiai helyzete 

A Várhegy a Tarna 137,5–140 m tszf-i magasságú, 900–1 000 m széles 
árterének nyugati peremén található, ahol környezetéb l izoláltan emelkedik 
ki. Jelenlegi abszolút tengerszint feletti magassága 196 m. A Tarna völgytal-
pához viszonyított relatív magassága 50–60 m. A vulkáni kúp valószín leg a 
XIX sz. közepén még 5-10 méterrel magasabb volt, eredeti formáját és ma-
gasságát a k bányászat csonkította meg. Nyugaton a 160–170 m magas 
Szent Mária-d l , északon a mellékvölgyekkel és folyóvízi teraszokkal ta-
golt Várhegy-d l , valamint a Torzom-patak völgye határolja. Keleten a 
Várhegy pereme meredek lejt vel ereszkedik le a
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 Tarna medrére. A vulkáni 
kúp tetejér l déli irányban kitekintve már 250–300 m-re Verpelét házai és a 
vasútállomás épületei láthatók.  

A Várhegy földtani felépítése 

A verpeléti Várhegy els  földtani kutató feltárását (Verpelét 1. sz. fúrás) 
az Országos Földtani F igazgatóság Észak-magyarországi Kutató-fúró Vál-
lalata rendelte el 1963-ban (Csillagné Teplánszky E). A 258,5 m mély fúrás 
egy változatos miocén kori bádeni emeleti vulkáni rétegsort tárt fel. A Vár-
hegy és környezetének részletesebb földtani felépítését – a mintaterület át-
meneti fekvéséb l adódóan – mind a Mátra, mind a Bükk hegység geológu-
sai vizsgálták (Balogh K. 1963, Vidacs A. 1965, Varga Gy. – Csillagné 
Teplánszky E. 1974, Varga Gy. 1975, Varga Gy. – Csillagné Teplánszky E. 
– Félegyházi Zs. 1975). 

A kiválasztott terület (2. ábra) legid sebb képz dményei a Mátra f  
vulkáni id szakához (miocén bádeni emelet, 15–16M év) köt dnek. Ekkor a 
f  tektonikus vonalakon hatalmas hasadékvulkánok m ködtek, a centrolabi-
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ális sztratovulkánok környezetében pedig vastag hamu- és törmelékrétegek 
ülepedtek le. Ez a középsĘ riolittufa adja a Várhegy közvetlen környezetének 
alapkĘzetét is (Balogh K. 1963). A savanyú plagioklászos riolittufa-összlet 
világosszürke színĦ, kisebb szemnagyságú és rétegzetlen. Anyagában hor-
zsakĘdarabok, sötétzöld vagy világosszürke, legömbölyített, üveges 
dácitzárványok, plagioklászok, biotitok és zöld amfibolok ismerhetĘ fel.  

Piroxénandezit jelenik meg agglomerátum- és tufa, illetve riolittufa be-
településekkel a Várhegy központi tömegében, illetve Tarnaszentmáriától 
nyugatra, a mintaterület ÉNy-i részén. Az összlet nagyrészt tömbös-vastag-
pados, olykor lemezes megjelenésĦ. A lávaárakat helyenként nagy vastagsá-
gú lávaagglomerátum tarkítja. Az agglomerátum anyagai különbözĘ nagysá-
gú és színĦ, tömött vagy lyukacsos augitos hiperszténandezit tömbök, ame-
lyeket erĘsen bontott, vöröses- vagy szürkésbarna színĦ lávaanyag cementál. 
A lávaárakat elkülönítĘ rétegek között durva breccsát, agglomerátumot, il-
letve finomrétegzésĦ, erĘsen bontott portufát is találhatunk.  
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2. ábra: A verpeléti Várhegy és környezetének geológiai térképe  

(Balogh K. 1964 alapján) 
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Piroxénandezit jelenik meg agglomerátum- és tufa, illetve riolittufa be-
településekkel a Várhegy központi tömegében, illetve Tarnaszentmáriától 
nyug

lmozott, 
kere

cén agyagok, lejtĘagyagok; a folyóvízi teraszok kavics- és löszrétegei, 

atra, a mintaterület ÉNy-i részén. Az összlet nagyrészt tömbös-vastag-
pados, olykor lemezes megjelenésĦ. A lávaárakat helyenként nagy vastagsá-
gú lávaagglomerátum tarkítja. Az agglomerátum anyagai különbözĘ nagysá-
gú és színĦ, tömött vagy lyukacsos augitos hiperszténandezit tömbök, ame-
lyeket erĘsen bontott, vöröses- vagy szürkésbarna színĦ lávaanyag cementál. 
A lávaárakat elkülönítĘ rétegek között durva breccsát, agglomerátumot, il-
letve finomrétegzésĦ, erĘsen bontott portufát is találhatunk.  

A bádeni emelet végén az alföldi területek megsüllyedtek, s így dél felĘl 
a területet elérte a tenger. Mivel a szarmata emeletben (11,5–14M év) a Mát-
ra megemelkedett, így a szubtrópusi éghajlaton hatalmas szárazföldi lepusz-
tulási idĘszak indult meg. A tenger ekkor visszahúzódott és elkezdett kiéde-
sedni. Ennek következtében szarmata csökkentsósvízi agyag, homok, 
riolittufit, mocsári agyag és barnakĘszén építi fel a terület középsĘ nagy 
részét, a Várhegy és Verpelét határában. Ez a kĘzetréteg egy átha

sztrétegzett riolittufa, amelynek sárgás vagy zöldesszürke színĦ, üveges, 
homokos vagy agyagos kötĘanyagú, finomabb rétegei sötétebb szürke, durva 
kavicsrétegekkel váltakoznak. A finomabb rétegekben kvarc, földpát, mállott 
biotitlemezek, perlitszemek és horzsakĘtöredékek ismerhetĘk fel. A kavicsos 
szintek 3-4 cm átmérĘt is elérĘ törmelékanyaga dácittufa és különbözĘ színĦ 
andezit. Erre a rétegre váltakozva zöldesszürke agyag, agyag márga, finom 
tufitos, agyagos homok, meszes homokkĘ, homokos agyag, valamint homok 
és riolittufa települ (Balogh K. 1963).  

A nagy intenzitású lepusztulás és felszínképzĘdés bizonyítékát a Tarna-
szentmáriától keletre feltárt szarmata emeleti kavics, homok, szárazföldi 
agyag összletek jelzik, amelyekbe helyenként 1-2 m vastag riolittufa-rétegek 
települnek.  

A pannóniai emeletben Kisnána – Tarnaszentmária – Egerbakta vonalán 
húzhatjuk meg a lepusztulási és felhalmozódási területek határát. A Mátraal-
ján ekkor már az egyre sekélyesedĘ Pannon beltó helyezkedik el. VerpeléttĘl 
DK-re ennek hagyatéka a váltakozva megjelenĘ pliocén (1,5–4M év) zöldes 
és szürke agyag, agyagmárga, szürkés és sárgás homok és homokkĘ. A ré-
tegsort számos, gyakran több m vastag földes-fás barnakĘszéntelep közbeik-
tatódása jellemzi. A mintaterület DNy-i részén, VerpeléttĘl Ny-ra vastag 
pliocén hordalékkúp-jellegĦ összlet van, ahol a vöröstarka agyag tufa-
kötĘanyagú andezitkaviccsal és –konglomerátummal váltakozik. Az összlet 
vagy andezitre, vagy a szarmata rétegsor különbözĘ üledékeire települ.  

Napjainkban a felszínt több méter vastag negyedidĘszaki képzĘdmé-
nyek (2,4M év – napjainkig) fedik. Ezek közül a legjellemzĘbbek a pleiszto-
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VerpeléttĘl délre az alluviumot borító futóhomok összletek, illetve a holocén 
friss öntés agyagok, kavics-, homok- és iszap rétegek.  

 Várhegy a Tarna-völgy szerkezeti vonalai és az arra merĘleges hegy-
ségperemi törések metszési pontjában aktivizálódott. A vulkáni kúp aljzatá-
ban 1500 m-es mélységben triász mészkövet és dolomitot tártak fel, amelyre 
eocén márga és oligocén agyagmárga települt (Zelenka T. 2002). 250 m 
mélyen tengervízbe hullott (szubmarin iocén andezittufa található 
vékony tufit és agyagrétegekkel. Ezen ndezitkavicsokat tartalmazó agyag és 
andezittufit fekszik. 53,8 - 239,9 m mélyen a miocén horzsaköves dácit-
ártufa egy egykori ignimbrit ár jelenlétére utal. 0-50 m mélyen ugyanakkor 
váltakozva jelennek meg a sztratosorozat tagjai: piroxénandezit tufa és agg-
lomerátum, illetve középsĘ piroxénandezit. A parazitakúp fĘbb geológiai 
érdekességét andezittufa és -láva anyagú sztrato(réteg)vulkáni szerkezete 
adja. A hajdani bányaudvarban szinte épp állapotban tanulmányozható a 
vulkáni kúp központi csatornája és a benne megszilárdult andezit lávadugó 
(Vida  láva 
felnyomulások oszlopos elválásúak. A kürtĘben az andezitláva mellett a 
magas gáztartalmú, salakos kürtĘbreccsa is megjelenik. A különbözĘ méretĦ 
vulkáni törmelékrétegek (agglomerátumok, vulkáni por, hamu, vulkáni bom-
bák, lapilli) a csatornától a vulkáni kúp lábazata felé haladva körgyĦrĦszerĦ-
en, radiálisan 45-50º-os rétegdĘlésben helyezkednek el, s az ismétlĘdĘ vul-
káni mĦködésre utalnak. Ezt a szerkezetet leginkább az alsó bányaudvarhoz 
vezetĘ bevágásban tanulmányozhatjuk. Mivel a láva megrekedt a kürtĘben, 
így a kúpot a vulkáni dómok csoportjába sorolhatjuk (Vidacs A. 1965). A 
lávadugó közelében a vulkáni utómĦködések különbözĘ formáit figyelhetjük 
meg: a feltörĘ hidrotermális (forró vizes) oldatok, gĘzök, gázok a kĘzettes-
tekben csatornahálózatokat alakítottak ki, a fumarolás mĦködések és az ag-
resszív gázok kimarták a kĘzet felületét, a kĘzetrepedésekben ásványkiválá-
sok, opálerek, oxidációs, redukciós, agyagásványos, szulfátos, limonitos és 
egyéb kĘzetátalakulások mentek végbe. A szarmata emeletben a Mátra köz-
ponti területérĘl lepusztult kĘzetrétegek áttelepültek a peremi részekre, így 
azok befedték a vulkáni kúpot, megvédve a lepusztulástól (Tóth G. 1981). A 
Pannon-tenger parti abráziós nyomai a Várhegy andezitszikláin kimutatha-
tók (Zelenka T. 202). A vulkáni kúp kitakaródása a negyedidĘszakban ment 
végbe, amikor a folyóvízi erózió és defláció a fedĘrétegeket elszállította. A 
vulkáni kúp eredeti magassága ekkor csonkolódott. A kúppaláston és kör-
nyezetében negyedidĘszaki üledékrétegek rakódtak le. Ezen üledékek (lejtĘ
agyagok, folyóvízi kavic ) elemzésével érintĘle-
gese

A

) kovás m
a

cs A. 1965, Tóth G. 1981, Zelenka T. 2002). A függĘleges andezit

-
s, homok, lösz és futóhomok

n Lénárt L. (1933) és Balogh K. (1963) foglalkozott.  
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NegyedidĘszaki üledékek vizsgálata a Várhegyen 

A Várhegy negyedidĘszaki üledékrétegeinek feltárására 2004 augusztu-
sában és októberében, illetve 2005 májusában került sor. Mivel a mintaterü-
let felszíni üledékrétegei a bányászat során a központi és keleti oldalon jelen-
tĘsen roncsolódtak, a kúp természetes llapotokat megĘrzĘ nyugati és déli 
részein mélyítettünk 6 sekély fúrást kézifúró alkalmazásával. A begyĦjtött 
üledékminták szemcseös iumban szitasor segítsé-
géve

 homokban, iszapban és agyagban gazdag 
(77–

a színĦ, porhanyós, 
morzsalékos üledék található. A minta homokos lösz, CaCO3 tartalma 5%-
nál nagyobb. A löszbe kavics (9–12%) és murva méretĦ (16–25%) vulkáni 
törmelék ágyazódik. A durva szemĦ homok (13–18%) és a közép szemĦ ho-
mok (12–14%) aránya az elĘbbi szintekhez képest jelentĘsen megnöveke-
dett. A fúrás legdurvább rétegét az alsó 31 centiméteres szint mutatja. A 
durvább, világos barna, sárgásbarna színĦ üledékben az egyes frakciók szinte 
azonos arányban képviseltetik magukat: kavics (21–28%), murva (19–23%), 
durva szemĦ és közép szemĦ homok (27%), finom szemĦ homok, lösz, iszap 

 á

szetételi analízisét laboratór
l végeztük el. Mivel Khön-pipetta nem állt rendelkezésünkre, így ered-

ményeinkben a 0,2 mm-nél finomabb szemcsék aránya együttesen jelenik 
meg, azon belül az egyes frakciókat pontosan nem tudtuk elkülöníteni. A 
lösz, iszap és agyag frakciók feldúsulásának meghatározására a terepi gyors 
tapasztalati módszert alkalmaztuk. A fúrások helyét úgy választottuk ki, 
hogy figyelembe vettük a terület értékes vegetációjának megjelenését, vala-
mint a vulkáni kúp különbözĘ geomorfológiai adottságait. A vulkáni törme-
lék közeli megjelenése miatt a fúró több helyen is elakadt (3. ábra). 

Az 1. fúrás (3., 4. ábra, 1. táblázat) 0–25 cm mélyen egy sötétbarna szí-
nĦ, kötött, finom és nagyon finom

56%) réteget tárt fel kevés murva (6–13%) és durva – középszemĦ ho-
mok (16–29%) jelenlétével. 25 és 38 cm mélyen a sötétbarna iszapos agyag, 
agyag (79%) dominál (4. ábra). A nagyon kötött mintában apró murvasze-
mek (5–2%) találhatóak. A durva és középszemĦ homok aránya 15–20%. 
38–52 cm mélységben az anyag nagyrészt sötétbarna színĦ finom és nagyon 
finom homok, iszap és agyag (66–83%), ahol az agyag frakció az uralkodó. 
A durva- és középszemĦ homok aránya elĘször feldúsul (28%), majd jelenlé-
te jelentĘsen csökken (11%). A mintában nagyobb murvaszemcsék találha-
tóak, amelyek anyaga andezittufa és kvarcit. A szemcsék koptatott felülete 
folyóvízi szállításra utal. 52–73 cm között barna színĦ, nagyon kötött agyag 
jelenik meg. A fúrásban itt a legnagyobb a 0,2 mm-nél kisebb átmérĘjĦ 
szemcsék aránya (89%). 73–89 m mélyen sárgásbarna színĦ agyagos homok 
jelenik meg (63%), sok tufatörmelékkel és kevesebb kaviccsal, murvával (8 
és 12%). 89–124 m mélyen világos barna, sárgásbarn
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és agyag frakció (24–31% csék anyaga andezittufa 
és an

). A kavics és murva szem
dezit.  
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3. ábra: A Várhegy negyedidĘszaki rétegfúrásainak topográfiai térképe 

1. fúrás – A Várhegy déli oldalában, a folyóvízi terasz középvonalában mélyített fúrás. 
2. fúrás – A kráter DNy-i peremén, közvetlenül a tetĘ alatt mélyített fúrás. 
3. fúrás – A bekötĘ út végén, az úttól délre 5 méterrel mélyített fúrás. 
4. fúrás – A vulkáni kúp ÉNy-i oldalában, a lejtĘ közepén mélyített fúrás. 
5. fúrás – A vulkáni kúp ÉNy-i oldalában, a 4. fúrás alatt 7 méterrel mélyített fúrás. 
6. fúrás – A vulkáni kúp ÉNy-i oldalában, az 5. fúrás alatt 10 méterrel, a kúp alapjánál, a 

folyóvízi teraszon mélyített fúrás. 
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folyóvízi homokos iszapos agyag (56%), murva és folyóvízi kavics (15%)
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folyóvízi iszapos agyagos homok (94%)
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folyóvízi agyag, sok tufatörmelékkel

homokos lösz

homokos lösz, murva (25%), kavics (9%)

aprózódott andezit- és andezittufa törmelék

 
4. ábra: Az 1. fúrás szelvénye 

A 2. fúrás a kráter DNy-i peremérĘl származik, ahol a kürtĘ anyaga 
igen közel van a felszínhez (3., 5. ábra). 0–10 cm mélyen egy barna, sötét-
barna színĦ, homokos iszapos agyag (51%) található kisebb kavics és murva 
méretĦ (12–8%) törmelékkel. 10–30 cm mélyen gesztenyebarna színĦ dur-
vább homokos iszapos agyag (41%) fekszik. A mintában a kavics (19%) és 
murva (12%) aránya növekszik, a durva- és közép szemĦ homok 16–12%. A 
kavics és murva szemcsék szögletesek, így a szálban álló kĘzet in situ apró-
zódásából származnak.  

2. fúrás cm
0

10

30

homokos iszapos agyag, vulkáni törmelék
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5. ábra: A 2. fúrás szelvénye 
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A ) sötétbarna színĦ, iszapos 
agyag n, a e szürk és téglavörö z , kavics méretĦ andezittufa 
darab 4 cm Ħ, finomabb 
szemcsé ü ínĦ andezittufa jelenik m Ħ agyaggal. 34–47 
cm közö r m yagba keverten sötétszürke 
színĦ tu t 7–5  m yagos mintában megnö-
vekszik a sz cm Ę ok mennyisége. 58–74 
cm között ag jelenik meg kevesebb 
tufatörmelékkel. A fúrás feküjében nagyobb tufadarabok is elĘfordulnak, 
amelybe   

Az  kú Ny-i Ę
szerint. A legfelsĘ, 4. fúrás felsĘ szintjében (0–23 cm) sötétbarna színĦ 
iszapos agy t urva (7%) és durva homok 
(17%) jelenlétével bra) 3–31 cm Ħ homokos 
iszapos agy n v  (4%  murva (10%), illetve dur-
va homo fr  a vic s rva szemcsék koptatottsága 
folyóvízi üledékszállításra utal. 31–36 cm gy durvább, barna színĦ 
finomab y %  kavics, 15% murva, 
30% d va szemĦ- és 10% közép szemĦ homok megjelenésével. A mintában 
sok a fehér z e f r ás alsó szintjében (36–
51 cm  legdurv arna Ħ s t jelen meg. Az anyag 11%–11%-a 
kavics és Ħ homok, illetve a 0,2 
mm-n ebb a 47%. Itt m elék anyagát 
érte e úró és egy nagyobb kĘdarab miatt el is akadt.  
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iszapos hom á Ęs mennyiségĦ kavics (59%) 
frakció á n  koptatott, szögletes alakú vulkáni 
törmelékben gazdag réteg. 25–37 cm között újra csökken a kavics (25%) 
aránya é z  mennyisége: 14% durva sze-
mĦ hom % m , % nom és nagyon finom szemĦ 
homok, iszap és agyag. Innen a lejtĘ nagyobb vulkáni törmelékben, agglo-
merát n s et mutat.  
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fú vénye 

A 6. fúrás a Várhegy  l jének alján, a folyóvízi terasz felsĘ ré-
szén mé e s a m rzati adottságok, de a növény-
zet karaktere is jelentĘsen megváltozott. A fúrás felsĘ szintjében (0–18 cm) 
barna , a ag (86%) jelenik meg (8. áb-
ra). A a l lálunk kisebb kavics (8%) és 
murva (1%) darabokat. A kavicsok koptatott felülete jelzi, hogy ez egy fo-
lyóví l 8 6 lyen vöröses sárgásabb barna 
színĦ a 8 ) fekszik andezittufa darabok-
kal (6–5%). 46–65 cm mélyen még szintén a vöröses barna színĦ agyag 
(85% i r lé e 2%). 65 cm-tĘl az agyagban 
már érzé Ħ lösz. Az üledék CaCO3 
tartalma 5%-nál nagyobb minta 87%-a a 0,2 mm-nél kisebb szemcse ka-
tegóriáb o mély kodóvá válik a világos sárga 
színĦ megjelenése. Az anyag 92–88%-a a 0,2 mm-nél kisebb szemcse 
kateg  k b ( 0 cm) sötétebb sárgás barna 
színĦ k 2  meg. A durvább frakciók itt 
nem képviseltetik magukat. A lejtĘn a 4. és 5. fúrástól nyugatra, a lejtĘ olda-
lában  bom Ęagyagba ágyazódva.  
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6. fúrás cm

folyóvízi agyag, 9% andezit- és andezittufa törmelék

folyóvízi iszapos agyag, andezit- és andezittufa törmelékkel (11%)

folyóvízi homokos iszapos agyag, 12% andezittufa törmelék
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8. ábra: A 6. fúrás szelvénye 
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A talajfúrások adatai (4-8. ábra, 1. táblázat) az alábbi összefüggéseket 
mutatják:  

– A vulkáni kúp tetĘszintjében a felszínhez viszonyítva 0,3 – 0,5 m 
mélyen fekszik az alapkĘzet. A kihantolódást követĘen a szálkĘzet 
aprózódásából és mállásából adódóan itt csak vékonyabb negyed-
idĘszaki üledék alakult ki, amelyben szögletes, fagy okozta apró-
zódás során kialakult vulkáni törmelék található. 

– A kúp ÉNy-i oldalán feltárt fúrások (4.-5.-6. fúrás) azt bizonyítják, 
hogy a pleisztocénban a Tarna és mellékvizei valóban részt vettek 
a parazitavulkán exhumálásában. A 4. fúrás felsĘ szintjében talált 
lekoptatott mészkĘ és andezittufa kavicsok ezt egyértelmĦen bizo-
nyítják. A mészkĘ csak a Tarna vízgyĦjtĘ területének északabbi ré-
szeirĘl származhat. A 4. fúrás 0-31 cm közötti rétegeiben folyóvízi 
eredetĦ üledék települ a mélyebben fekvĘ lejtĘtörmelékre (aprózó-
dott és mállott andezit, andezittufa, homokos iszapos agyag). Az 5. 
fúrás ezzel ellentétben már csak a vulkáni törmelékes lejtĘagyagot 
és a durvább tufás lejtĘtörmeléket tárja fel. A vulkáni kúp maga-
sabb szintjében tehát a korábbi folyóvízi folyamatokra utaló réte-
gek fennmaradtak.  

– A lejtĘ alján és az ÉNy-i elĘtér folyóvízi teraszán elhelyezkedĘ 6. 
fúrás egy pleisztocéni rétegsort mutat. 97 – 150 cm mélyen egy lö-
szös réteg található, amelyre kisebb átmeneti periódust követĘen 
(65 – 97 cm) folyóvízi agyag települt. Az agyagban nem koptatott 
andezit és andezittufa törmelék ülepedett le, ami arra utal, hogy a 
folyóvízi üledék kialakulása közben a lejtĘ magasabb részérĘl vul-
káni törmelékben gazdag lejtĘüledék áttelepülése zajlott.  

– Az 1. fúrás a Várhegy déli elĘterének folyóvízi teraszán mélyült. Itt 
sikerült 124 cm mélyen elérni az alapkĘzetet, az aprózódott andezit 
és andezittufa réteget. Erre a korábbi felszínre homokos lösz tele-
pült (89 – 124 cm). A lösz fölött folyóvízi agyag található (73 – 89 
cm), benne nem koptatott tufatörmelékkel. Ez a tufatörmelék itt is 
a lejtĘ magasabb térszíneirĘl származik és a folyóvízi üledékek le-
ülepedése közben települt át. 0 – 73 cm között váltakozva fino-
mabb és durvább folyóvízi rétegek jelennek meg. Az üledékben 
koptatott kavicsokat és murva szemcséket is találunk, amelyek 
egyértelmĦen a terasz kavics anyagára utalnak.  

– A folyóvízi terasz szintje alatt a középsĘ és felsĘ pleisztocén löszös 
és iszapos agyagos, kavicsos üledékei tárultak fel. E rétegek össze-
tétele egyrészt az éghajlat, másrészt az uralkodó külsĘ erĘk jelle-
gének változására utalnak. A löszös rétegek egy hidegebb, eolikus 
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eredetĦ felhalmozódást mutatnak, míg az agyagban gazdag folyó-
vízi rétegek már egy melegebb, humidusabb idĘszakot jelölnek. 

Összefoglalás 

Kutatási eredményeink azt igazolják, hogy a verpeléti Várhegy mint 
geológiai érték nemcsak rétegvulkáni szerkezete és nagyrészt épségben ma-
radt parazitakúpja miatt figyelemreméltó, hanem azért is, mert értékes bizo-
nyítékokat Ęriz a negyedidĘszak felszínfejlĘdési folyamatairól, éghajlatvál-
tozásairól és üledékrétegeirĘl. 
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