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MEGFIGYELÉSEK A NAGY-SOMLYÓI-BARLANGBAN

ÖSSZEFOGLALÁS

A dolgozatban szereplő barlang a Gerecse ENY-i részén, a Nagy-Somlyó-hegy oldalában nyílik. Kialakulá
sában nagy szerepet játszott a tektonikus preformáció, a mai formakincs zöme pedig a későbbi korróziós
eróziós folyamat eredménye. A barlang kezdetben valószínűleg nyomás alatt álló vízvezető járat volt, a korró
ziós üstök kialakulása erre az időszakra tehető, majd az erózióbázis szintjére emelkedve megkezdődött az 
eróziós bevágódás.

A Gerecse nyugati rögvonulata ÉNY felé a 
Nagy-Somlyó-hegyben végződik. Már messziről 
feltűnik jellegzetes alakjával, meredek sziklás olda
laival. A rög dachsteini mészkőből épül fel, vastag 
padokban rétegződött és a szerkezeti mozgások 
következtében összetöredezett.

A barlang főbejárata 390 m tszf. magasságban 
nyílik egy ÉK felé néző sziklafalban. Innen indul 
a DNY-i irányba a legtágasabb, 17 m hosszú, 
2—3 m széles folyosója. Mennyezetén üstformájú 
oldási nyomok és kürtők sorakoznak. A kőzetpadok 
találkozása mentén erősebben pusztult a kőzet, ez a 
szinlőkhöz hasonló formákat hozott létre. A folyosó 
végén a mennyezet lealacsonyodik, alját törmelék 
borítja, ezért a járat elszűkül. A szűkületen átbújva 
1,5 — 2 m széles, 8 m magas, NYDNY—KÉK 
irányú hasadékba érünk, amelyet felül egy csaknem 
vízszintes réteglap határol, felületén lekerekített, 
korróziós formákkal. A barlangtető ugyanabban 
a magasságban boltozza be az egész hátsó termet, 
és a mennyezetrészek egyidejű keletkezésére enged 
következtetni.

A hasadéknak a szűkület felőli részén ÉÉK-i 
irányba egy meredeken felfelé vezető járat indul, 
alsó része „V” alakban vágódott be, tetejét a fentebb 
jellemzett egységes belső mennyezet képezi. Az itt 
nyíló ablakon átbújva egészen más jellegű szakasz
ba érünk. Az egymáshoz kapcsolódó és egymást 
metsző hasadékok meggyengítették a kőzetet, 
helyenként beomlások keletkeztek. Innen származik 
a külső folyosó végén felhalmozódott törmelék is' 
A hasadékok megközelítik a felszínt, kettő fel
színre is nyílik.
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De térjünk vissza a belső folyosóra. A hasadék 
bejárati szűkületével szemben egy lefelé vezető járat 
indul amely kb. 2 m után eltömődött. A főág innen 
D felé kanyarodik, és egy törésvonal keresztezi. 
\  törésvonal mentén mindkét irányból eróziós 
csatorna vezet a főághoz. Az egyik a „bástya” 
fölött hasadékban végződik. A másik olyan, mint 
egy függővölgy, a talpa magasabban végződik, mint 
a főágé. A főág egy 2 m magas, vízszintes folyosó
ban folytatódik, majd egy körkörösen kioldott 
nyíláson át az utolsó fülkébe vezet. A barlang teljes 
hossza 47 m, a legnagyobb függőleges kiterjedése 
19 m.

A barlang kioldódása valószínűleg a felső pliocén- 
ben kezdődött. A meleg és hidegvizes eredet mellett 
megoszlanak a vélemények, abban azonban meg
egyeznek, hogy a barlang kialakulásában két perió
dust lehet megkülönböztetni. A belső folyosó 
tökéletesen lekerekített falfelületei a körkörösen 
kioldott csőszerű járatok, valamint a tető oldási 
üstjei azt mutatják, hogy kezdetben nyomás alatt 
álló vízvezető járat volt. Később, amikor az üregek 
az erózióbázis szintjére kerültek, és a víz szabad 
kifolyást nyert, a barlangot a benne csörgedező 
patak eróziója formálta. A magasabban fekvő 
folyosórészeken megmaradtak a korróziós formák, 
mialatt a járatok talpa eróziós úton tovább mélyült, 
és jellegzetes „V” alakot vett fel. A szerkezeti 
mozgások magasra kiemelték a barlangot, eltávo
lodott az erózióbázis szintjétől, megszűnt a járatok 
vízvezetése. Egyes járatok feltöltődtek, mások omlás 
útján magasodtak, ennek ellenére ma is szépen 
látszanak az eredeti formák, jól szemléltetik azt a 
folyamatot, ami egy forrásbarlang kiemelkedése 
során megy végbe.

A megfigyeléseket, vizsgálatokat Kubassek János
sal végeztem.

Móga János 
Budapest 
Törvény u. 16. 
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OBSERV ATIONS 
IN THE NAGY-SOMLYÓ CAVE

The cave in question opens at an altitude of 
390 m a.s.l. on the slope of the Nagy-Somlyó-hegy 
in the western Gerecse Rangé, in Transdanubia. 
Formed in Dachstein limestone, the cave has a 
length of 47 m and a vertical rangé of 19 m. Thus, 
it does nőt belong to the category of large caves. 
Nevertheless, studies devoted to it ha ve proved 
very instructive. Two stages in the evolution of 
the cave can be distinguished. In the first stage 
tectonic control played the major role and the 
caverns were still completely fii led with water 
and water circulation produced corrosion kettles. 
Later the mountain block uplifted and the under- 
ground stream carved a V-shaped channel in the 
cave.
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HAEJIIOHEHHfl B nEIIJEPE 
HA/U>-IUOMMO

Bxo.ii b nemepy, paccMaTpnBaeMyio b naHHoíí 
cTaTte, HaxoflHTca Ha BticoTe 390 m Han ypoBHeM 
Mopa Ha cKJiOHe ropbi Hanb-UIoMHO b 3ananHOH 
nácim rop Tepene, pacnoJioaceHHbix b 3anyHaüCKOM 
xpae. Flemepa oőpa30Bajiacb b naxmTeÜHCKHx H3- 
BecTHHKax, AJiHHa ee 47 m , no BepTHKaJiH npocTH- 
paeTca Ha 19 m . IIo pa3MepaM, TaKHM oőpa30M, He 
OTHOCHTCH K ŐOJlbHIHM neiIjepaM, HO HCCJienOBaHHe 
ee Bee ace noynHTeJibHO. B pa3BHTHH nemepbi 
mojkho BbweJiHTb /ma nepnoíta. Bo BpeMH nepBoro 
nepnona rnaBHyio pojib HrpaJiH TeKTOHHnecKHe 
ABHxceHHH, Tor^a nycTOTbi eme nojiHocTbio őbuin 
3anonHeHbi boaoü h BCJie/íCTBHe TeaeHHü oőpa30- 
BaJIHCb KOpp03HÜHbie BbieMKH. 3aTeM ropHbiü 
MaccHB noflHajicfl, h b nemepe nofl3eMHbiü noTOK 
npoMbui rnyőoKHü KaHan V-oőpa3Hoü (})opMbi.
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