
 

Kirándulás a Szemlő-hegyi barlangban 

A környezetvédelmi szakkör keretén belül 2011. december 14-én látogattuk meg a Szemlő-hegyi 

barlangot, amely Budapest II. kerületében, a Pusztaszeri út 35. szám alatt található. 

 

A Szemlő-hegyi barlang bejárata 

A jelenleg 2200 méter hosszban feltárt, fokozottan védett barlang Budapest egyik legértékesebb 

természeti kincse. Több, tágas folyosóból áll. Látványos formakincsű, ásványkiválásokkal gazdagon 

díszített. 

 

A hosszú folyosó 



 

A 250 méter hosszú túraútvonalat kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhattunk be, s a 

barlangjáratok arculatát, képződményeit érzékeltető hatás - világítás mellett megismerhettük a 

falakat gazdagon borító, Európában ritkaságnak számító borsókő-kiválásokat és 

gipszkristályokat. 

 

Borsókő 

A barlangtúrát idegenvezető segítségével tekintettük meg, melynek során megismertük a 

barlang történetét.  
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A barlangot 1930 őszén fedezték fel. A mai Barlang utca 10. szám alatt, kőfejtés közben szűk, 

mélybe vezető nyílásra bukkantak. A feltárási munkák során váltak ismertté a falakat a hazai 

barlangokban nem látott mértékben borító kőrózsák, borsókövek. Ezeknek a 

képződményeknek az anyaga nem a cseppkövekből ismert kalcit, hanem aragonit, mely 

melegvízből válik ki. Ez, valamint a gipszkristályok jelenléte bizonyította a barlang hévizes 

eredetét. A barlang ünnepélyes megnyitására 1986. október 23-án került sor. 

 

A Tű fokán keresztül jutva (középen látható nyílás) lehetett felfedezni a barlangot 

 



 

 

 

 

Virágos kert 

 

 



 

 

Apósnyelv 

 

Tellér 



 

A boszorkány alakzat 

A klimatológiai vizsgálatok bebizonyították, hogy a barlang klímája rendkívül alkalmas 

légzőszervi betegségek, főleg bronchitisz és asztma gyógyítására. A gyógyítás lényegében 

azon alapszik, hogy a barlangban rendkívül magas a relatív nedvességtartalom, igen tiszta, 

pormentes a levegő. A barlang jó levegője, a vízcseppek zenéje, a képződmények harmóniája 

pedig testet-lelket gyógyító ajándéka a természetnek mindenki számára. 

 

 



A barlangtúra után a vetítőteremben több budapesti barlang természeti kincseit bemutató 

filmet láthattunk. A kialakított interaktív kiállítás jó lehetőséget biztosított arra, hogy 

kipróbálhassuk a barlangi kötéltechnikákat, átmászhassunk a Tű fokán és egy fénykép erejéig 

mindenki barlangásszá válhatott. Aki pedig jobban el szeretett volna elmélyedni a szakmai 

ismeretekben, az érintőképernyős tudástárban kedvére böngészhetett. 

 

Biztonságos körülmények között kipróbálhattuk, milyen a barlangászás 

 

 

 



 

 

Februárban egy szombat délelőtt túrát szervezünk a Szemlő-hegyi barlangba. 

Jelentkezni Laczkovszki Csaba tanár úrnál a 117-es tanáriban lehet. 

Az egyéni érdeklődőknek: 

Honlap: www.szemlohegyi.hu 

Egész évben, kedd kivételével minden nap, 10-16 óráig nyitva. 
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