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Újabb adatok a Somló felszínfejlődéséhez

Kovács István Péter1

Abstract

New data on the geomorphic evolution of Somló Hill (Hungary, 
Transdanubia)

Based on new results of investigations the geomorphological development of Somló Hill 
has been reinterpreted. The study of landforms, the radiometric data and sedimentologi-
cal evidence obtained (e.g. red clay, desert varnish) prove that volcanic activity is likely 
to have fi nished before the Bérbaltavarian stage. First the volcanic rocks were formed 
under arid climatic conditions in the Late Miocene. The pediments, defl ation hollows and 
yardangs developed at that time. Then the subtropical climate of Middle Pliocene reshaped 
the investigated area intensely. During the Pleistocene derasional valleys and columnar 
basalt formed and the periglacial sediments of the hill developed. An increased amount of 
precipitation in the Holocene caused the renewal of landslides and had intensifi ed linear 
erosion. The anthropogenic forms of the hill appeared as early as the Bronze Age and have 
become even more frequent since the 12th century due to extensive viticulture.

Bevezetés

A bazaltplatós tanúhegyek kialakulása és ehhez kapcsolódóan a bazaltvulkanizmus kora 
régóta vitatott  kérdése a hazai földtudományoknak. Számos kutatás látott  már napvilágot 
e területen, de többségükben a Tapolcai-medencére és környékére terjedtek ki. Emellett  
viszonylag kevesen (Bokor P. 1965, 1988, 1996), és csak érintőlegesen foglalkoztak a 
Marcal-medence tanúhegyeinek geomorfológiájával, így a Somlóval is. Tanúhegyeink 
felszínfejlődésében vitás kérdések főleg a vulkanizmus korának (eltérő radiometrikus 
kormeghatározások), ill. a harmad- és negyedidőszak kronológiájának, paleoklímájának és 
ebből következő felszínfejlődésének különböző értelmezéséből fakadnak. Problémát jelent 
továbbá az is, hogy az egykori paleofelszínekre kiömlött  bazalt és a mai medencefelszín 
közül hogyan tisztítódott  ki a hozzávetőlegesen 160–180 m vastag üledékösszlet.

A legújabb abszolút kormeghatározási, geomorfológiai és egyéb eredmények tükrében 
időszerűnek tűnik az, hogy a Somló újabb szemléletű felszínfejlődési vázlatát elkészítsük.

¹PhD-hallgató, Földtudományok Doktori Iskola. Pécsi Tudományegyetem Természett udományi 
Kar. 7624 Pécs, Ifj úság útja 6. E-mail: vonbock@gamma.tt k.pte.hu
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Kutatástörténeti átt ekintés

A bazaltvulkanizmus korával először a 19. sz. végén – 20. sz. elején a Balaton 
tudományos tanulmányozása kapcsán foglalkoztak behatóbban. A vulkaniz-
mus korát a bazaltok fekvőjében lévő puhatestű maradványok alapján pró-
bálták meghatározni (Stache, G. 1862; Böckh J. 1874; Hofmann K. 1875–1878; 
Sigmund A. 1898, 1904; Halaváts Gy. 1905; Lőrenthey I. 1905; Vitális I. 1905a, 
b; Lóczy L. 1913).

Cholnoky J. (1918) a Lóczyval kidolgozott  elméletében a Tapolcai-me-
dence tanúhegyeinek „pannon-pontusi”, sivatagi defl ációval történt kialakí-
tásáról értekezik. Az alacsonyabb magasságon fekvő, tufából és kevés bazalt-
ból álló vulkánok (Sitke, Kis-Somlyó stb.) és a magasabb felszínekre kiömlő 
bazaltok között i magasságkülönbségből az utóbbiak idősebb és az előbbiek 
fi atalabb voltára következtetett  (Lóczy L. 1913). A két vulkáni működés között  
jelentős lepusztulást (sivatagi defl áció) feltételezhető.

Bulla B. (1962) a Lóczy–Cholnoky-féle sivatagi defl ációt tagadva (azt csak 
a pleisztocénben vélte elképzelhetőnek) a tanúhegyek kialakítását „felsőpliocén 
és pleisztocén eróziós-denudációs”, poligenetikus folyamatként értelmezte.

Góczán L. (1960) szerint a Tapolcai-medence magasan fekvő bazaltlává-
inak feküje „a legutoljára előrenyomult, alig sós vizű tónak az üledéke”, ennél 
fi atalabb csökkent-sósvízi, pannóniai üledék a medencében nem fordul elő, emiatt  
a bazaltok feküje felsőpannon. A terület felszínfejlődését szolifl ukcióval és defl á-
cióval (glaciális) jellemezte. Későbbi munkájában (Góczán L. 1962) a Somló K-i 
és Ny-i lábánál az ős-Duna hordalékát erodáló Ős-Rába kavicsokat említ.

Pécsi M. (1962) szerint a Pannon-tenger visszahúzódását követően eny-
hén hullámos, főleg folyóvíz által formált felszínen kezdődtek meg a kitörések. 
Majd az asti homok lerakódását követően eróziós, korráziós, defl ációs folya-
matokkal pucolódott  ki a Marcal-medencéből minimum 150–160 m pliocén 
üledék. A kitörések korkérdése kapcsán már csak felfogásbeli különbségekről 
és nevezéktani eltérésekről ír. 

Sok értékes adatt al gazdagított a a dunántúli bazaltvulkanizmusról 
alkotott  földtani ismereteket Jugovics L. (1969). Megállapítja, hogy a vulkaniz-
mus a pliocén végén kezdődött  és még a pleisztocénbe is átnyúlt, a tufaszórást 
ismételt „híg-folyós”bazaltláva ömlések követt ék. A kitörési centrumok felett  
rétegvulkáni szerkezetek épültek, később tanúhegyek formálódtak. 

Dudich E.–Hőriszt Gy. (1964) szakirodalmi adatokra támaszkodva a 
Congeria balatonica lerakódása és a pleisztocén közé teszi a Somló rétegvulkán 
jellegű működését. A pleisztocénben intenzív emelkedéssel számol, ekkor 
pusztultak le a pliocén üledékek.

Bokor P. (1965) szerint a Somló környékén a fi atalabb pannóniai üle-
dékek a Congeria ungula caprea-s rétegig lepusztultak, ill. a bazaltpajzs alatt  fel-
sőpannóniai üledékek húzódnak (fl uviolakusztrikus üledékeken fekszenek a 
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vulkanizmus első termékei, amelyeknek egy része szárazföldre, míg más része 
vízbe hullott ). Későbbi tanulmányában (1992) tanúhegyeink kialakulását az utób-
bi kétmillió évre datálja, s a főbb formákat morfometriai tulajdonságaik alapján 
szél által kialakított  képződményként írta le. Létrejött ükben nagy szerepet tulaj-
donított  a kezdetben D-i, majd É-ias (jégkorszaki) szeleknek (Bokor P. 1992).

A 20. sz. utolsó harmadában megjelenő radiometrikus kormeghatáro-
zások jelentősen befolyásolták a bazaltvulkánjainkról kialakult nézeteket is. A 
módszer fejlődésével az egyes vulkánok korát egyre idősebbnek feltételezték 
(Balogh, K. et al. 1982, 1987; Borsy Z. et al. 1986; Pécskay, Z. et al. 1995; Wĳ brans, 
J. et al. 2007). A geomorfológusok igyekeztek ezeket az adatokat fi gyelembe ven-
ni és felszínfejlődési rekonstrukciójukat is ezekre alapozták. Sokszor a remek 
lehetőségeket szalasztva el azok pontatlansága miatt  (Bokor P. 1988). 

A már említett  relatív kormeghatározás alapjául szolgáló puhatestűek 
kortani besorolása, az azokra épített  bonyolult – és sokáig vitatémaként szol-
gáló – sztratigráfi a napjainkra jelentős és előremutató változásokon esett  át 
(Magyar, I. et al. 1999). A 20. sz. elején született , majd sokáig tagadott  elméle-
tek nem csak a puhatestű rétegtan (Magyar I. 2004), hanem a geomorfológia 
oldaláról is újra bebizonyosodtak, ill. további adatokkal gazdagodnak.

A Lóczy–Cholnoky-féle pannon-pontusi sivatagi elmélet szellemisé-
gének újraértelmezése és az ehhez kapcsolódó adatgyűjtés mellett  megtörtént 
a Pannon-tenger feltöltődését követő időszakoknak, azok paleoklímájának, 
geokronológiájának stb. újszerű megközelítése (Schweitzer, F.–Szöőr, Gy. 
1992, 1997; Schweitzer, F. 1993, 2000, 2001, 2004; Fábián, Sz.Á. et al. 2001, 2002, 
2004a,b; Varga G. et al. 2003; Varga G. 2005; Kovács, J. 2003, 2007, 2008).

A Somló vulkanizmusának kora és a hegy korai felszínfejlődése

A Somló ÉK-i lábánál, 165 m tszf.-i magasságban, az ún. „Földi-gödörben” 
találjuk meg a Congeria ungua capreas homokot, amely a Pannon-tengerben hal-
mozódott  fel (1. ábra). Képződése dinofl agellata koradatok alapján a Spiniferites 
paradoxus biochron idején történt (Magyar, I. et al. 1999). A congeriás homok 
lerakódása után még hozzávetőlegesen 130 m vastag pannóniai üledék2 halmo-
zódott  fel, majd csak erre települ – 280–300 m-es tszf.-i magasságban – a vulkáni 
felépítmény. Ezek szintén a Spiniferites paradoxus üledékekkel egykorúak (tehát 9 
és 9,5 millió év közé tehetőek), hiszen ezt követően a Kisalföld e részén már nem 
történt tengerelöntés (Magyar, I. et al. 1999, 2007). A Pannon-tenger felé ÉNy-ról 
DK-re előrenyomuló deltalejtők mögött  fl uviolakusztrikus tórendszer alakult ki 
(Schweitzer F. 1993; Magyar, I. et al. 2007), és fl uviolakusztrikus, sekélyvízi kör-
nyezetben tarkaagyagok rakódtak le (Schweitzer F. 2001).

² Lőrenthey I. (1905) klasszikus meghatározásának megfelelően pannóniai üledékekként kezelem a 
Pannon-tengerben, annak visszahúzódásáig keletkezett  tengeri üledékeket.
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Terepbejárásaim során a visszahúzódó Pannon-tenger beszáradásá-
ból származó, kemény, meszes beszáradási rétegeket találtam a hegy Ny-i 
oldalán, 240 m-rel a tszf. A feltárás egy fosszilis csuszamlásba mélyült, így 
a beszáradási rétegek eredeti helyzete kérdéses. A 0,1–1,0 m vastag rétegek 
gyakori váltakozása a tó többszöri visszahúzódását és újbóli elöntéseit jelzik. 
További puhatestűek által szolgáltatott  adatok nem állnak rendelkezésünkre 
a vulkanizmus korának pontosításához, mivel a Somló bazaltjának fekvőjét 
annak feltáratlansága miatt  nem ismerjük.

A vulkáni felépítmény anyagi összetétele miatt  a Somló esetében is ré-
tegvulkáni működéssel kell számolnunk. A homokos, agyagos pannóniai (eset-
leg pliocén3) üledékekre az első kitörések során bazaltt ufa települt. Feltehetően a 
kráter körül gyűrű alakban helyezkedett  el. A bazaltpajzs-perem hátrálásakor ez 
volt kitéve először a külső erők munkájának. Maradványait csak az É-i idős völgy-
ben lelhetjük fel, ahol a bazalt alól bukkan a felszínre. A vulkanizmust a Somlón 
kevésbé lehet tanulmányozni, mint pl. a Ság-hegy esetében, így Harangi R. (2002) a 
Ság-hegyi vulkanizmust magyarázó ábráját és folyamatleírását a Somló esetében is 
elfogadhatónak tartom. Erre az analógiára enged következtetni az általam legfelső 
tetőfelszínként értelmezett  hopoka is, amely az utolsó kitörések alkalmával jött  
létre. Harangi R. (2002) szerint stromboli és hawaii típusú kitörések formálták, ezt 
támasztja alá az azt felépítő hólyagos bazalt és a nagy mennyiségű salakanyag is4. 

További fontos adatot szolgáltatnak a hegy felszínfejlődésének megértésé-
hez a várhegytől K-re felnyíló völgy alatt i csuszamláson talált fénymázas (lakkos) 
kavicsok is. Jelenlétük – az algériai és mogyoródi sivatagi kérgek párhuzamosítása 
alapján – 130 mm/évnél szárazabb, 16–24 °C évi középhőmérsékletű, sivatagi-fél-
sivatagi környezetre enged következtetni (Schweitzer F.–Szöőr Gy. 1992; Varga G. 
2005). A Kárpát-medencében ilyen szélsőségesen száraz éghajlat kialakulásának 
a feltételei a Bérbalataváriumban (6,3–5,3 millió év) voltak adott ak. 

Feltehetően a Bérbaltavárium félszáraz-forró időszakában jött ek 
létre a Somló bazaltplatóján található (később deráziós völgyekké fejlődő) 
mélyedések. Lapos, sekély, tál alakú képződmények, amelyekről alaktani 

³ A vulkáni felépítmény fekvőjét nem ismerjük.
⁴ Zákonyi F. (1989) a „hopokáról” különböző lávamegmerevedési formákat írt le (fonatos és kötélláva).

1. ábra. Földtörténeti események és korbeosztás a Somló példáján (szerk.: Kovács I.P. 2008). 
– 1 = Congeria Ungula caprae rétegek lerakódása; 2 = fl uviolakusztrikus vízrendszer  ki-
alakulása; 3 = bazaltvulkanizmus; 4 = hegylábfelszín-képződés; 5 = defl ációs mélyedések 
kialakulása; 6 = bazaltorgonák képződése; 7 = defl ációs mélyedések felszakadása; 8 = csu-
szamlások; 9 = hegylábfelszínnél alacsonyabb magasságon képződő formák; 10 = periglaciális 
                           formák; 11 = fi atal deráziós völgyek; 12 = talajképződés

Geochronological events and chart to sudy Somló Hill (ed.: Kovács I.P. 2008). – 1 = Congeria 
Ungula Caprae; 2 = fl uviolacustric sedimentation; 3 = basalt volcanism; 4 = pedimentation; 
5 = defl ation hollows; 6 = columnar basalt; 7 = V-shaped old derasion valleys; 8 = landslides; 
  9 = pleistocene landforms; 10 = periglacial forms; 11 = young derasion valleys; 12 = soils

←
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sajátosságaik alapján feltételezem, hogy defl ációs mélyedések. Továbbá a 
hopoka ÉNy felé ívesen lealacsonyodó gerincét, az idős völgyek között i 
keskeny (É–D irányba megnyúlt) bazaltfelszíneket maradékgerincekként is 
értelmezhetjük (ex verbis Schweitzer F.). Az egykori D-ies szelek jelenlété-
re, szerepére. (1988) szélcsatorna segítségével végzett  kísérletei során már 
rámutatott . Ezt bizonyítják szerinte többek között  a bazaltpajzs D-i oldalán 
jelentkező bazaltorgonák, amelyek a Somló esetében, ha kevésbé jól fejlett en 
is, de jelen vannak. Bokor P defl ációval magyarázta a tanúhegyek É-i oldalán 
a bazaltplatóba mélyen bevágott  völgyek kialakulását is (1. ábra).

A Bérbaltavárium gazellákkal, ugróegerekkel (Meriones sp., Epimeriones 
sp.) és egyéb szélsőségesen forró-száraz területeken előforduló faunával jelle-
mezhető klímáján (Kormos T. 1911a,b; Kretzoi M. 1952) zajlott  a legintenzívebb 
pedimentáció, amely során a tipikus hegylábfelszínek kialakultak (Schweitzer 
F.–Szöőr Gy. 1992; Schweitzer F. 1993, 2001; Fábián Sz.Á. et al. 2002; Varga G. 
et al. 2003). A Somlón két – 210–240 m, valamint 250–290 m tszf-i magasságban 
elhelyezkedő, 15–20 m széles, 4–5º lejtésű – hegylábfelszín maradványt látha-
tunk (1. kép). Finomszemcsés felépítő kőzeteiket az időszakosan hulló csapadék-
vízből összegyűlő, torrens vízfolyásokban hirtelen lefolyó vizek egyengett ék el. 
Felszínükön foltokban terresztrikus vörösagyagot (jelentős mennyiségű bentonitt al 
keverve) találtam, amely a tipikus hegylábfelszínek korrelatív üledéke (Schweitzer 
F. 1993; Schweitzer, F.–Szöőr, Gy. 1997; Kovács, J. 2003, 2007, 2008). A Somló a 
Bérbaltaváriumtól a környező üledékek későbbi lealacsonyodásáig itt  kapcsolódott  
a körülött e elterülő allúviumhoz. Ily módon tehát a Somlónak a Bérbaltavárium 
végéig (5,3 millió év) a mai 210–290 m-es szintfelületig ki kellett  preparálódnia.

Az 1980-as évektől folyó radiometrikus mérések – amelyek a bazaltok ko-
rát hivatott ak tisztázni – igen jelentős átalakuláson mentek keresztül. Korábban 
azt 3–3,5 millió év között i időpontokban határozták meg (Balogh, K. et al. 1982, 
1987; Borsy Z. et al. 1986; Pécskay, Z. et al. 1995). Az újabb adatokat a Somló 
esetében sajnos eddig még nem publikálták, azonban számos bazaltvulkán 
pontosabb korát már ismerjük. Pl. a Ság-hegy esetében 5,5 millió évet mértek 
(Wĳ brans, J. et al. 2007), és további vulkánjaink „lett ek idősebbek”, akár millió 
évekkel is. A Somló vulkanitjainak radiometrikus kora 3,5 millió év (Harangi R. 
2002), amely időkeret alapján nem tudnánk megmagyarázni, fejlődési sorba meg-
felelően illeszteni az egyes formák és üledékek létrejött ét, úm. a hegylábfelszín-
maradványokat, defl ációs mélyedéseket, maradékgerinceket, vagy vörösagya-
gokat és lakkos kavicsokat. Ezekről a felszínformákról tudjuk, hogy szemiarid 
(félsivatagi) klímán jött ek létre, azonban ilyen klíma kialakulásához csak 6,3–5,3 
millió éve, vagy korábban voltak megfelelőek a feltételek (Kretzoi, M. 1952, 
1953, 1961, 1969, 1983, 1985, 1987; Schweitzer, F. 1993, 2001, 2004; Fábián Sz.Á. 
et al. 2001a,b). Így a Somló vulkáni működésének 5,3 millió év előtt  be kellett  
fejeződnie, úgy, hogy még elég idő álljon rendelkezésre ahhoz, hogy az említett  
– 210–290 m felett  fekvő – bérbaltaváriumi formakincs kialakulhasson.
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A Somló Bérbaltaváriumot követő felszínfejlődésének vázlata

A bérbaltaváriumi, egymillió éves forró-száraz időszakot egy hasonlóan hosszú, 
átmeneti időszak (Ruscinium, 5,3–4,2 millió év) vezett e át a Csarnótánum (4,2–3 
millió év) szubtrópusi monszun klímájába. A fokozatos beerdősülés a Hippa-
rionok, orrszarvúk visszaszorulásán, majd eltűnésén túl új állatfajok (Spalaxok, 
Avicolidae, Gliridák, Tapirus sp. stb.) megjelenését eredményezte (Jánossy D. 
1979; Kretzoi, M. 1953, 1962, 1969, 1983, 1985; Kretzoi, M.–Pécsi, M. 1979).

A megnövekedett  csapadékmennyiség és a továbbra is magas hőmérséklet 
intenzív málláshoz vezetett . Ekkor keletkeztek azok a típusos vörösagyagok, ame-
lyek az egykori hegylábfelszíneket – ma már csak foltokban – borítják. Korrelatív 
üledékek, amelyek segítenek meghatározni hegylábfelszíneink korát (Schweitzer 
F. 1993; Schweitzer, F.–Szöőr, Gy. 1997; Kovács, J. 2003, 2007, 2008). 

A Somló ÉNy-i oldalán, 240 m-es magasságban fekvő – a hegylábfel-
színre kifutott  fosszilis csuszamlás csúszópályájául szolgáló – vörösagyagból 
több mintát vett em. A vörösagyag-minták szemcseeloszlás vizsgálatát a Pécsi 
Tudományegyetem természetföldrajzi laboratóriumában, Fritsch Analisett e 
22 műszerrel végeztem el. A minták előkészítésének menete a következő volt: 
2–5 g porított  mintát hőálló edénybe helyeztem, 10 ml 30%-os H2O2 hozzá-
adásával oxidáltam a szervesanyag-tartalmat, 10 ml 10%-os sósavval (HCl) 
eltávolított am a minta karbonátt artalmát, az oldatot desztillált vízzel tovább 
higított am, majd ehhez 10 ml diszpergáló anyagot [(NaPO3)6] adtam. Az így 
kapott  szuszpenziót vizsgáltam tovább (2. ábra).

A megnövekedett  csapadék a hegylábfelszínek feldarabolódását ered-
ményezte, valamint a korábbi defl ációs mélyedések is felszakadtak. A bazalt-
plató központi részén még mindig őrzik sekély, tál alakú formájukat, azonban 
a plató letörésénél – felszakadásuk következtében – hirtelen V-alakúvá válnak. 

2. ábra. Hegylábfelszínen talált vörösagyag szemcseeloszlása (szerk.: Kovács I.P. 2008)

Grain size analysis of the red clay from the pediment of Somló Hill (ed.: Kovács, I.P. 2008)
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Az É-i óriásvölgy kivételével függővölgyszerűen jelennek meg. A nedves klíma 
– az agyagrétegekkel átszőtt  pannóniai üledékek, valamint a bazaltplató által 
kifejtett  terhelés – kedvezett  a csuszamlások kialakulásának. Ezeket a külső 
erők felszínformálásának és a jelentős antropogén tevékenységnek köszönhe-
tően ma már csak feltárásokban találhatjuk meg. 

A Somló „szoknyáját” felépítő üledékek könnyen erodálódnak, így a 
bazaltpajzs pereméről – alátámasztásukat elvesztve – gyakran jelentős méretű 
bazaltos kőzett estek szakadhatt ak le és kerülhett ek alacsonyabb helyzetbe, 
ezekre először Bokor P. (1988, 1992) hívta fel a fi gyelmet.

A Somló környezetében elhelyezkedő üledékek a Csarnótánumtól 
napjainkig átlagosan 150 m tszf.-i magasságon lévő allúviumig pusztultak le 
(3. ábra). Az erre rendelkezésre álló 3 millió év alatt  jelentős klimatikus változá-
sok következtek be. A Villányium (3–1,8 millió év) alsó részén (Beremendium, 
3–2,4 millió év) már csak vöröses agyagok képződtek és fokozatosan (ismét) 
szemiariddá vált a terület éghajlata. A Kislángiumban (2,4–1,8 millió év) folyta-
tódott  a hegy formáinak további degradációja és az erózióbázis fokozatosan ala-
csonyabb szintre került (Jánossy D. 1979; Kordos L. 1992; Kretzoi M. 1969).

Az ezt követő legjelentősebb, szemmel látható változások a pleisztocén 
(2,4–0,01 millió év) glaciálisokban és interglaciálisokban történtek, főleg a 
bazaltpajzsperem letörésénél alacsonyabb területeken. Fontos szerepet tulaj-
donítok a periglaciális klímán létrejövő geliszolifl ukciónak, krioturbációnak, 
areális eróziónak, valamint a homokékek, ún. bezsákolódások képződésének 
(Dylik, J. 1963; Ádám L. et al. 1969; Székely A. 1983; Pécsi M. 1997; Fábián 
Sz.Á. et al. 2000; Kovács J. et al. 2007). E folyamatok által létrehozott  formákat 
számos feltárásban megfi gyeltem.

A pleisztocénben folytatódott  (a Csarnótánumot követően meginduló) 
deráziós völgyek (fi atal deráziós völgyek) és a köztük húzódó völgyközi hátak 
újabb generációjának kialakulása (Somogyi S. 1962; Marosi S. 1965; Szilárd 
J. 1965). A glaciálisokban jelentkező inszolációs aprózódással magyarázható 
a bazaltorgonák további fejlődése, valamint a lábuknál húzódó – periglaciális 
blokkfáciesként értelmezhető kő és törmelékfolyások megjelenése. A pleiszto-
cén nedvesebb időszakaira tehető a csuszamlások újabb generációinak kiala-
kulása. Szakadásfrontjuk általában a hegylábfelszíneken nyomozható, innen 
csúsztak alacsonyabb helyzetbe. Az interglaciálisokban képződött  talajok lejtős 
folyamatok (pl. geliszolifl ukció), valamint a krioturbáció hatására jelentősen 
átkeveredtek (Pécsi M. 1962a,b).

A holocén preboreális időszakban (10 000–9000 év) fokozatos beerdő-
sülés jellemezte a Somlót. A csapadékosabbá váló éghajlat intenzív lineáris 
eróziót eredményezett  (Schweitzer, F. 2004). A fi atal, egyre nagyobb ütemben 
hátráló deráziós völgyeket és a pannóniai térszínt (a Somló „szoknyáját”) 
vízmosások darabolták fel. A preboreális, továbbá az atlanti (8000–5000 év), 
a szubboreális (5000–2500 év) és a szubatlanti (2500– ) időszakok csapadékos 
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klímája újból kedvezett  a csuszamlások kialakulásának (Schweitzer F. 1993; 
Szabó J. 1996). A legépebben megőrződött  csuszamlások valószínűleg ezen 
időszakok valamelyikében képződtek.

A Somló holocén felszínfejlődésének menetébe jelentős változást a 
területen a bronzkorban megjelenő ember hozott . A 13. sz.-tól intenzívvé váló 
szőlőművelés hatására alakultak ki a csapadékvíz útját – így a lineáris erózió 
irányát is – meghatározó mélyutak. A támfalak építése és a művelt terültek 
teraszosítása csak a 18. sz. közepétől történt meg (Csoma Zs. 1989).

Összegzés

Az újabb kutatási – abszolút kormeghatározási, geokronológiai, geomorfo-
lógiai stb. eredmények alapján szükségesnek tartom újraértékelni a Somló 
geomorfológiai fejlődéstörténetét. Az egyes felszínformák (hegylábfelszínek, 
defl ációs mélyedések stb.), radiometrikus koradatok változása, szedimento-
lógiai bizonyítékok (vörösagyagok, fénymázas kavicsok) mind alátámasztják 
azt, hogy a bazaltvulkáni működésnek a Somló esetében még a Bérbaltavárium 
vége előtt  (5,3 millió év) be kellett  fejeződnie. 

A vulkáni felépítmény először a Bérbaltavárium forró-száraz klímáján 
formálódott . Ekkor alakultak ki a hegylábfelszínek, defl ációs mélyedések és 
a köztük húzódó maradékgerincként értelmezhető hátak stb. Ezt követően a 
Csarnótánum szubtrópusi klímája hatott  intenzíven a területre (vörösagyagok, 
csuszamlások, felszakadó völgyek stb.). 

A pleisztocén jégkorszakban kezdtek el fejlődni a puha pannóniai üle-
dékbe vágódó deráziós völgyek, ekkor nyerték el végső formájukat a bazaltor-
gonák és képződtek a hegy periglaciális üledékei. A holocénben megnöveke-
dett  csapadékmennyiség a csuszamlások ismételt megjelenésén túl a lineáris 
erózió felgyorsulását is eredményezte. A területen a bronzkorban megjelenő 
ember környezetre gyakorolt hatása csak a 13. sz.-ban kezdődő szőlőtelepíté-
sekkel válik egyre nagyobb és meghatározó mértékűvé. 

3. ábra. A Somló 1:10 000-es méretarányú geomorfológiai térképe. (szerk.: Kovács I.P. 
2005). –1 = lejtők általában; 2 = legmagasabb tetőfelszín (hopoka); 3 = alacsony tetőfelszín 
(bazaltplató); 4 = magas hegylábfelszín-maradvány; 5 = alacsonyabb hegylábfelszín-ma-
radvány; 6 = völgyközi hát; 7 = allúvium; 8 = bazaltorgonák; 9 = kő- és törmelékfolyások; 
10 = törmelékkúpok; 11 = vízmosások; 12 = eróziós árkok; 13 = fi atal deráziós völgyek; 
                           14 = idős deráziós völgyek; 15 = csuszamlások; 16 = mélyutak

Geomorphological map of Somló Hill (ed.: Kovács, I.P. 2005). – 1 = slopes undistinguished; 
2 = top of the mesa; 3 = mesa; 4 = higher level of pediment; 5 = lower level of pediment; 
6 = interfl uve; 7 = alluvium; 8 = columnar basalt; 9 = debris fl ow; 10 = debris cone; 11 = gully; 
   12 = ravine; 13 = young derasion valley; 14 = old derasion valley; 15 = landslide; 16 = defi le

←
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