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Fotó: Kovács Attila

A zömében cseres-kocsánytalan tölgyesekkel és akácosokkal borított, lágyhajlású cserháti dombok egy-egy kiemelkedõbb tetõpontjáról körbetekintve, merész fantáziára vall, ha visszafelé repülve a földtörténeti korok
millió éveinek sorában, magunk elé próbáljuk idézni a
táj egykori arculatát. Ha engedünk a képzeletünknek és
a geológusok szinte oknyomozó precizitású feltáró munkája során megszületett ismeretterjesztõ leírásokat is
hajlandóak vagyunk tanulmányozni, egyedi értékeket fedezhetünk fel a nógrádi erdõtömbök mélyén.
Szanda-vár vagy a Bercelihegy meredek hegykúpjától
keleti irányba húzódó, alacsony középhegységi hegysorok alapján nem gondolnánk, hogy e barátságos
dombok valamikor heves vulkáni tevékenység során jöttek létre. 15-17 millió
évvel ezelõtt izzó lávaárak, forró gáz- és
porfelhõk kitörései, kürtõkbõl, hasadékokból kirepülõ-pörgõ vulkáni kõbombák jelentették e táj mindennapjait. E
mai békés környezet koránt sem hasonlít arra a sekélytengerrel borított és aktívan mûködõ vulkáni szigetekkel tarkított földrajzi képre, melyet a miocén kori Cserhát jelentett, s melynek emlékei
ma is tanúskodnak errõl az izgalmas
idõszakról. Leginkább a Tirrén-tenger
déli részén fekvõ Lipari-szigetekrõl ér-
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demes képeket nézegetnünk (vagy, ha tehetjük oda elutaznunk), ha vizuálisan megfoghatóvá akarjuk tenni e hajdan
volt környezetet.
A már régen szunnyadó nógrádi vulkánok világa nemzetközi szinten is jegyzett, Európában egyedülálló földtani kuriózumot tartogat mind azoknak, akik hajlandóak Bér községtõl néhány kilométert elgyalogolni a Nagy-hegy andezit
kúpjáig. Az egymásba fûzõdött réteken és legelõkön túlhaladva az erdõ mélyén bújik meg a hazánkban méltatlanul kevéssé ismert, de a világban nagyon is számon tartott páratlan
természeti képzõdményünk: a béri andezitömlés. Egyedi különlegessége a megszilárdult vulkáni kõzetanyag hosszan kifelé hajló oszlopos szerkezetében rejlik.
Jól ismerjük azt a jelenséget, amikor nagyobb esõzések után
az agyagos iszap kiszárad és összerepedezik, felületén öt, hat,
hétszögletû síkidomok alakulnak ki. Ugyanez a rajzolat jelenik
meg a kihûlõ félben lévõ vulkáni kõzetek felületén is, melyet a
hõmérséklet csökkenése során fellépõ zsugorodási feszültségek okoznak. Ez az erõ olyan nagymértékû, hogy a felszínen
túl, az adott kõzettest mélyébe hatolva, szabályos repedéshálózatot alakít ki. A fizika alaptörvényeinek megfelelve az elválási
felületek illesztés-mentesen, hatszögû oszlopokba rendezõdnek, hasonlóan a méhviasz sejtjeinek alakjához.
A Balaton-felvidék híres tanúhegyeit sokan ismerjük. Az ott
égbetörõ hatszöges oszlopok szép példáit a tüzes borukról is
méltán nevezetes Badacsonyon vagy a Szent-György-hegyen
sokszor megcsodálhattuk már. De e tanúhegyek bazalt kõzetbõl épülnek fel, amiben sokkal gyakoribb, már-már általános e
jelenség. Béren pedig nem elég, hogy eltérõ kõzetféleségbõl,
andezitbõl épül fel a földtani képzõdmény, de a szikrapattintóan merev kõzetanyag, mint a gyerekgyurma, kifelé hajló páratlan ívességet, hajlítást is mutat. Ebbõl pedig a Földön csak
négy hasonlót (a leghíresebb a Devils Tower - Ördög-torony
az Egyesült Államokban) ismer a tudomány. Európában pedig
ilyen szép kifejlõdésût egyáltalán nem! S ha mindez nem lenne elég, az andezitömléstõl szinte kõhajításnyi távolságra – a
jégkorszaki fagyhatásoknak köszönhetõen – hatalmas kiterjedésû, kisebb-nagyobb kõzetdarabokból, blokkokból álló kõtenger jött létre. A kõsivatag ma is képzõdik és mozog, a kõfolyás folyamatosan pótlódik a hegytetõt alkotó andezitbõl, így a
csupasz felszínen még a pionír fajok sem
képesek megtelepedni.
A béri kõcsúszda népies elnevezése
nagyon plasztikus. Valóban úgy tûnik,
mintha a Föld gyomrában tüzes kemencéket izzító kis földtani ördögöcskék a maguk szórakoztatására hozták volna létre e
méltán híres hazai természeti kincsünket.
Nagy László
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