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1. Bevezetés  

 

Földünk felszínének (a Világóceánnal borított területeket is beleértve) leggyakoribb kızet-

típusa a bazalt, melyek döntı hányada hígan folyós és rövid idı alatt nagy területeket beborító 

pahoehoe típusú lávafolyások formájában ömlik a felszínre. A bazaltban a kihőlése során, és 

azt követıen is, néhány cm-es nagyságrendtıl a több km-ig terjedı nagy méretben, különféle 

módokon, változatos formakincső üregek és barlangok képzıdnek. Izlandi nyelven a 

pahoehoe típusú lávamezıket – igen találóan - „helluhraun”-nak nevezik, ami magyarra for-

dítva: „barlangosláva” (hellir=barlang, hraun=láva).  

A nem karsztosodó kızetek után a bazaltlávákban alakulnak ki a legnagyobb gyakoriság-

ban, és méretekben változatos formakincső barlangok, illetve barlangrendszerek (THOMAS, D. 

S. G. – GOUDIE, A. 2006). A bazaltláva-barlangok a karsztos területek barlangjaihoz képest 

igen rövid idı alatt keletkeznek, és kialakulásukban az oldódásnak nincs számottevı szerepe. 

Bár képzıdésüket tekintve különböznek egymástól, mégis, érdekes módon, formakincsükben, 

valamint hidrológiai viszonyaik tekintetében sok hasonlóság fedezhetı fel közöttük.  

A bazaltlávákban kialakult barlangok legnagyobb gyakoriságban és formagazdagságban a 

viszonylag fiatal (≤ 500 000 év) bazaltvulkáni területeken, például Izlandon, a Hawaii-

szigeteken, Észak-Amerikában (Kalifornia, Arizona, Új-Mexikó, Idaho, Oregon és Washing-

ton államokban), Mexikóban, az Azori- és a Kanári-szigeteken, az Etna oldalában, Jordániá-

ban, Szaúd-Arábiában, Kenyában, Ausztráliában (az Undara vulkánon és Victoria államban), 

Japánban (a Fuji-san oldalában), Dél-Koreában (Csedzsu-szigeten) és a Húsvét-szigeten talál-

hatóak. Az eróziós hatásokra kialakult barlangok, valamint a hasadékbarlangok azonban bár-

mely az elıbbieknél jóval idısebb bazaltlávával borított területeken, így Magyarországon is 

elıfordulnak. 

A vulkano-szpeleológia a magmás és vulkáni kızetekben található barlangok kutatásával 

foglalkozó tudományág. A bazaltlávában kialakult barlangoknak a kialakító folyamataik és az 

ebbıl következı formájuk alapján még nem rendszerezték kellı részletességgel, illetve több 

morfogenetikai típusának ismertetése csak elvétve, vagy egyáltalán nem található a szakiroda-

lomban. Mivel a bazaltláva-barlangok eddigi kutatásai döntıen a lávaalagút barlangok vizsgá-

latára irányultak, ezért a többi – kisebb mérető és ritkábban elıforduló – szintén változatos 

kialakulású és formakincső típusok részletesebb kutatása még sok új eredményt hozhat.  

Az izlandi pajzsvulkánok, hasadékvulkánok, pahoehoe és aa típusú lávamezık, bazaltba 

mélyített kanyonok, és a sziklás óceáni tengerpartok kiváló kutatóterületet jelentenek a bazalt-

láva-barlangok morfogenetikai kutatásához. 1997-óta évi rendszerességgel végzek terepi 



 7 

vizsgálatokat e szigeten gyakran több hónapig tartó, többnyire gyalogos terepbejárásaimon. 

Izlandon kívül eddig még Japánban a Fuji-san oldalában, Csedzsu-szigeten (Dél-Korea) és 

Magyarország bazaltláváin végeztem kutatásokat. Munkámmal szakmai példaképem BALÁZS 

DÉNES e területen végzett munkásságát is szeretném megismertetni (GADÁNYI P. 2007a, 

2008a) és ezúton folytatni. 

 

2. A bazaltláva-barlangok kutatástörténete 

 

E fejezet egy rövid történeti leírást ad a bazaltláva-barlangok vizsgálatát is magában fog-

laló vulkano-szpeleológia fı kutatási területeirıl, kiemelve – a teljesség igénye nélkül – azok 

kutatóit és eredményeit. A bazaltláva-barlangok további, legfrissebb kutatási eredményeit az 

egyes barlangtípusok részletesebb tárgyalásakor, az adott témakörön belül tüntetem fel. 

A tudományos feltárásuk elıtt már számos bazaltlávában kialakult barlang ismert volt az 

emberek elıtt, melyeket fıként lakóhelyként, búvóhelyként, vallási célokra, illetve víznyerı 

helyként használtak (BALÁZS D. 1985, 1987). 

Az egyik elsı írásos beszámoló a Krisztus elıtti I. századból az Etna barlangjairól szól, 

Titus Lucretius Carus tollából, aki „szilikát barlangokról” ír „tele széllel és levegıvel” 

(HALLIDAY , W.R. 2004a). 

A Fuji-san oldalában az ott található lávaalagutakról és fa-öntıforma-barlangokról már 

1203-ból, majd 1678-ból ismeretes részletes leírás. A Japán barlangkutatás a II. Világháborút 

követıen jelentısen megerısödött. A bazaltláva-barlangok kutatását a Japán Szpeleológiai 

Szövetség, valamint a Fuji-san barlangjait kutató egyesületek szövetségének (Association for 

Study of Lava Caves Mount Fuji) barlangcsoportjai végzik (BALÁZS D. 1995).  

A vulkano-szpeleológia, azon belül a bazaltláva barlangok kutatása területén szerzett leg-

fontosabb eredmények Hawaii-szigeteken születtek a XVIII-XIX. századtól kezdve. Az elsı 

igazán geológiai alapokon álló kutatások itt 1849-tıl J. DANA  nevéhez főzıdnek (COTTON, C. 

A. 1952). 1912-ben T. JAGGAR megalapította a Hawaii vulkanológiai megfigyelı állomást 

(Hawaii Volcano Observatory), amelytıl kezdve rendszeresen alapos tudományos vizsgálato-

kat végeztek a szigetek bazaltláva-folyásain (WENTWORTH, C. K. – MACDONALD, G. A. 1953) 

és a bennük található barlangokban, nemzetközi kutatók és kutatócsoportok részvételével 

(például: GREELEY, R. 1987, WALKER, G.P.L. 1991, KEMPE, S. et al. 1993, PETERSON, D.W. et 

al. 1994, HON, K. et al. 1994, KAUAHIKAUA , J. et al. 1998, ALLRED, K. - ALLRED, C. 1998, 

2005, SELF, S. et al. 1998, HALLIDAY , W.R. 2008, BUNNELL, D. 2008. A hawaii-i eredmények 

mellett itt kell megjegyezni a szintén az Egyesült Államokhoz tartozó Oregon, Dél-Idaho és 
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Washington államokban történt kutatásokat (GREELEY, R. – HYDE, J. H. 1972, SKINNER, C. E. 

1993, LARSON, C.V. 1993, BUNNELL, D. 2008), melyek szintén nagyban elımozdították e tu-

dományterület fejlıdését.  

Izlandon a IX. századtól az elsı telepesek lakóhelyként és vallásos szertartások helyeként 

is használták az ottani bazaltláva-barlangokat. A Surtshellir lávaalagútról az izlandi sagákban 

is olvashatunk és errıl a barlangról készült az eddig ismert legrégebbi, lávaalagutat ábrázoló 

térkép 1753-ból (HRÓARSSON, B. 2006). Több, a szigetet bejáró felfedezıút között külön emlí-

tendı a francia P. GAIMARD  vezette 1835-36 évi expedíció, melynek során több izlandi bar-

langot bejártak, melyekrıl több valósághő metszetet is készítettek (GAIMARD , P. 1842). A XX. 

Század elsı felében dán térképészek felmérték Izland teljes területét és megrajzolták 

1:100000 méretarányú térképét. E hatalmas munka során számos, addig fel nem fedezett lá-

vabarlang helyét tárták fel és jelenítették meg a pontos helyüket a térképeken. Az 1989-ben 

alakult Izlandi Barlangkutató Társaságnak a „Hellarannsóknafélag Íslands” jelenleg csak né-

hány fıs aktív tagja van. A Társaság tagjai a „Surtur” nevő folyóiratukban publikálják leg-

újabb eredményeiket. B. HRÓÁRSSON kétkötetes, 672 oldalas, gyönyörő fotókban gazdag 

munkája nagyszerően érzékelteti az izlandi lávaalagutak szín és formagazdagságát, bár a ki-

alakulásukat nem részletezi (HRÓARSSON, B. 2006). Ugyanebben a könyvben minden egyes 

barlangnak a szerepel a pontos GPS koordinátája, ami több barlagkutatató szerint veszélyt 

jelent a különösen érzékeny, törékeny barlangi képzıdmények számára az akarva, illetve aka-

ratlanul azokat pusztító, megnövekedett számú látogató miatt. Az ilyen esetek miatt is ÁRNI 

B. STEFÁNSSON fı feladatának a feltárt, igen törékeny épségő barlangok megırzését és vé-

delmét tőzte ki (STEFÁNSSON, A. B. 2008). Az angliai „Shepton Mallet Caving Club” barlang-

kutatói 1969-ben kezdtek kutatásokat az izlandi Raufarhólshellir lávaalagút barlangban, 

melynek során kezdett kirajzolódni a lávaalagutak keletkezésének egyik új modellje (MILLS, 

M. T. – WOOD, C. 1976). E kutatócsoport Izlandon a lávaalagút-barlangok feltárásával foglal-

kozott (MILLS, M. T. - WOOD, C. 1971, 1972, 1977, MCKAIN , K. 1989), de az újabb kutatások 

is e lávabarlang típushoz tartozó barlangrendszerek feltárását tőzték ki célul (WOOD, C. et al. 

2003, WATERS, E. 2008).  

Az izlandi lávabarlangokra vonatkozó magyar kutatási eredmények közül VERESS M. 

(1999) munkája ismeretes, aki a lávaüregek és a felszíni pszeudokarsztos formák genetikai 

összefüggéseit vizsgálta, valamint e dolgozat szerzıjének tanulmányai (GADÁNYI P. 2007b, 

2008b, 2008c, 2008d, 2008e, 2008f, 2008g, 2008h, 2009a, 2009b). 

1972-ben a National Speleological Society (NSS) rendezésében tartották meg az elsı 

nemzetközi Vulkánszpeleológiai Szimpóziumot White Salmonban (HALLIDAY W. R. 1976). 
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Ezután újabb szimpóziumok következtek 1975-ben (Catania), 1982-ben (Bend, Oregon), 

1983-ban (Catania), 1986-ban (Izunagaoka, Japán), 1991-ben (Hilo, Hawaii), 1994-ben (Ka-

nári-szigetek), 1998-ban (Nairobi, Kenya), 1999 (Catania), 2002-ben (Izland), 2004-ben 

(Azori-szigetek), 2006-ban (Mexikó) és 2008-ban (Csedzsu-sziget, Dél-Korea). A szimpózi-

umok után megjelent, az elıadások témájában megírt tanulmányokat tartalmazó összefoglalók 

bemutatják a vulkano-szpeleológia legfontosabb nemzetközi tudományos eredményeit 

(HALLIDAY W. R. 1976, 1993, LICITRA, G. et al. 1983, 1999, OGAWA T. et al. 1988, OROMÍ, P. 

1996, REA, G. T. 1991, FORTI, P. 1998, ESPINASA, R. – PINT, J. 2008).  

1993-ban megalakult a Nemzetközi Szpeleológiai Szövetség (UIS) keretein belül a Vul-

kán-barlang Bizottság (Comission on Volcanic Caves) W. R. HALLIDAY , majd J. P. VAN DER 

PAS vezetésével. A J. P. VAN DER PAS által küldött hírlevelekben (New(s)letter) a tagok rend-

szeresen hozzájutnak a legfrissebb információkhoz e témakörben. 

A fentiekben megemlített kutatások döntıen a szingenetikus (elsıdleges) kialakulású ba-

zaltláva-barlangokkal foglakoznak, azokon belül is nagyrészt a lávaalagút-barlangokkal, míg 

az egyéb módokon kialakult - kisebb – barlangmérető üregek, mint például a kürtı-barlangok 

(SKINNER, C. E. 1993), hornitó-barlangok (HONDA T. 2008a), nyomásplató-barlangok 

(HALLIDAY , W.R. 2008), tumulusz-barlangok (WALKER, G.P.L. 1991) és gázhólyag-barlangok 

kutatásával foglalkozó publikációkkal csak elvétve találkozhatunk. 

A posztgenetikus (másodlagos) barlangok, mint például a tengeri abráziós barlangok 

morfogenetikai kutatása szintén méltatlanul elhanyagolt, fıként a tömör bazaltlávákban kiala-

kuló barlangok esetében. Az abráziós barlangok kutatásánál – bár a bazaltlávában kialakult 

üregekkel csak érintılegesen foglalkoznak - MOORE, D. G. (1954) és BUNNELL, D. (2004) 

munkái lehetnek irányadóak. A folyóvízi erózióval bazaltlávában kialakult barlangokkal nem-

zetközi szintő tanulmányok még nagyobb mértékben hiányzanak. A hasadék-bazaltláva-

barlangokkal – a természeti adottságoknál fogva – a legmagasabb szintő kutatási eredmények 

Közép-Európában születtek (HALLIDAY , W. R. 2004b, ESZTERHÁS I. 1986, 2003, 2007, 

MARGIELEWSKI et. al. 2007).  

 

2.1.  A bazaltláva-barlangok morfogenetikai csoportosításának kérdése 

 

A bazaltlávákban kialakuló barlangok részletes morfogenetikai csoportosítását, sem 

magyarországi sem pedig nemzetközi szinten, eddig nagyobb részletességgel még nem végez-

ték el.  
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C. WOOD (1976) munkájában a vulkáni kızetekben kialakult barlangokat osztja fel 

„endogén”, vagyis a földkéreg belsejében kialakuló barlangokra: „nyomásgerinc-barlangok”, 

„fröccs-kúp-barlangok”, „gázhólyag-barlangok”, „kürtıbarlangok” és „hasadék-barlangok”, 

illetve a „földkérgen kívülrıl származó” tufarétegekben és agglomerátumokban kialakuló 

„exogén” eredető barlangokra. A bazaltláva-barlangok közül a lávaalagút-barlangok 

morfogenetikai csoportosításával J. W. HARTER (1976), GREELEY, R. (1987), és D.W 

PETERSON et al. (1994) foglalkoztak nagyobb részletességgel. B. HRÓARSSON (1991) az izlan-

di bazaltláva-barlangok között lávaalagút-barlangokat, kürtıbarlangokat, gázhólyag-

barlangokat, úgynevezett „pszeudokráter-barlangokat” (valójában hornitó-barlangok - a szer-

zı), tengeri-barlangokat, folyó vájta barlangokat és hasadékbarlangokat különít el. LICITRA, 

G. M. (1993) a vulkáni kızetekben kialakult barlangokat a kialakulásuk szerint 3 fı csoportra: 

folyásos eredető felszíni reogén („Rheogenetic Surface Caves”), pl. lávaalagutak, gázkiterje-

déses eredető robbanásos („Pneumatogenetic Explosive Caves”), pl. hornitó-barlangok, vala-

mint gázkiterjedéses eredető tágulásos („Pneumatogenetic Expansion Caves”), pl. gázhólyag-

barlangok. E felosztáson túl e típusokról további morfogenetikai jellemzést nem ad, illetve a 

bazaltláva-barlangokat a vulkáni barlangokkal egy csoportban tárgyalja. PALMER, A. N. 

(2007) a bazaltláva-barlangokat lávaalagút-barlangokra, tumulusz-barlangokra, lávakéreg-

emeléses barlangokra, kürtı-barlangokra, láva-öntıforma-barlangokra és vulkáni hasadékbar-

langokra osztja, e típusok fı morfogenetikai jellemzıinek rövid leírásával. 

A magyar kutatók közül kiemelendı Balázs Dénesnek a Fuji-sanon végzett kutató-

munkája, melyrıl a „Földrajzi Közlemények”-ben megjelent „Lávaüregek keletkezése, típusai 

és formakincse” címő munkájában olvashatunk (BALÁZS D. 1974) Ez a magyar szakirodalom 

mindezidáig legrészletesebb, a megjelenéséig hiánynak számító vulkano-szepeleológiai ta-

nulmánya. BALÁZS D. (1974) a lávabarlangokat „szingenetikus” (a láva kihőlése elıtt kiala-

kult) és „posztgenetikus” (a láva kihőlése és megszilárdulása után kialakult) típusokra osztot-

ta. A szingenetikus bazaltláva-üregeknek négy típusát különíti el „lávafolyosó”, „lávaak-

na/lávazsomboly”, „gázhólyagüreg/gázüreg”, „falenyomatüreg” és részletes morfogenetikai 

jellemzést is ad róluk. A lávaüregek képzıdményeit – figyelembe véve a kitöltı anyagok ge-

netikáját – két fı csoportra (autochton, allochton) és azokat további alcsoportokra osztotta, 

valamint azok jellemzı példáit – több új szakszóval – a tanulmányában részletesen ismertette. 

SZENTES GY. (1971) a vulkáni kızetekben kialakult barlangokat elsıdleges (primary) és má-

sodlagos (secondary) kialakulási típusokra osztotta (szingenetikus és a posztgenetikus típusok 

megfelelıi).  ESZTERHÁS I. kéziratában a „nemkarsztos barlangok” osztályozását, a bazaltlá-

va-barlangokat is besorolva egy ábrán jeleníti meg. A szingenetikus barlangokon belül a ba-
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zaltban, vagy a bazalttufából kialakultakat „exhalációs”, „robbanásos: gázkifúvásos, hornito, 

gızrobbanásos”, „lávahólyag”, „kráterakna: lávadóm-hasadék, kürtıakna, katlankráter”, „lá-

vaboltozat”, „lávacsı: nyílt árokból, kéreg alatti” és „falenyomat” - genetikai típusokra külö-

níti, de a kialakulási módjukat és formakincsüket csak kevésbé részletezi. ESZTERHÁS I. a ba-

zaltlávában kialakult magyarországi hasadékbarlangok kialakulását, típusait és formakincsét 

viszont nagy részletességgel tárgyalja (ESZTERHÁS I. 1986, 1997, 2003, 2007). A 

posztgenetikus barlangokat azok genetikája alapján sorolja típusokba, de az azokat a bezáró 

kızetanyaguk szerint (pl. bazaltláva) nem különíti el.   

 

 

3. Célkitőzés  

 

A dolgozat célja a bazaltlávákban kialakult barlangok keletkezési módjának (genetiká-

juk), illetve az ebbıl következıen eltérı formai jegyeik (morfológiájuk) sokszínőségének be-

mutatása, az ezek alapján történı csoportosítása, valamint az egyes morfogenetikai barlangtí-

pusok, valamint azok felszíni kapcsolatának részletes ismertetése, az új kutatási eredmények 

kiemelésével.  

 

4. Kutatási területek  

 

4.1. Izland 

 

 Az Atlanti-óceán északi aljzatán húzódó - az Észak-amerikai és az Eurázsiai kızet-

elemezek határát képezı - vulkanikusan aktív Reykjanes-hátság, és egy hot-spot egyesülésé-

bıl származó megnövekedett magmaképzıdésnek köszönhetıen az óceán szintje fölött épülı 

Izlandot 20-25 millió éve élénk vulkáni folyamatok jellemzik. Az Atlanti-óceán északi részén 

található, 103 000 km2 területő sziget tömegét döntıen hasadékvulkáni kitörésekbıl származó 

bazaltláva-folyások vastag sorozata, valamint a közéjük települt magmás benyomulások építik 

fel (GUÐMUNDSSON, A. T. – KJARTANSSON, H. 2007). A vulkánkitörések során kiömlı, hatal-

mas területeket beborító bazaltlávákban különféle módokon, változatos formakincső üregek 

képzıdtek.  

Izlandon csaknem valamennyi típusát megtalálhatjuk a bazaltlávában kialakult barlan-

goknak, ezért e sziget kiváló kutatóterülete e jelenségeknek. A szingenetikus eredető bazaltlá-

va-barlangok kialakulási típusai legnagyobb változatosságban, számban és méretben az utolsó 
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jégkorszak után kiömlött, 10-13 ezer évnél fiatalabb (holocén) lávafolyásokban találhatóak az 

Izlandot ÉK-DNY-i irányban átszelı - nagyjából 10 000 km2 területő - aktív törészóna kör-

nyezetében. Lávaalagút-barlangokat Izlandon eddig hozzávetıleg 100 km összhosszúságban 

tártak fel. A 118 legnagyobb lávaalagút összesen 55 km hosszúságú. Ezen felül még további 

400 lávaalagút-barlang ismert, melyeknek átlagos hossza 115 m, összhosszúságuk pedig 45 

km (HRÓARSSON, B. 2006). A posztgenetikus eredető, bazaltlávában kialakult barlangok, mint 

az abráziós barlangok a sziklás tengerpartokon, a folyóvízi eróziós barlangok az izlandi ha-

talmas jégtakarókból táplálkozó gleccserfolyók aktív és mára már elhagyott medrében, vala-

mint hasadékbarlangok szintén nagy számban találhatók a szigeten. 

 A dolgozatban elıforduló izlandi kutatási területek helyei  az 1. ábrán szereplı térké-

pen láthatók. A kutatási területek közül a Hallmundarhraun lávamezı, az Aðaldalshraun lá-

vamezı, Dyrhólaey sziklás tengerpartja és a Jökulsárgljúfur kanyon az adott téma tárgyalása-

kor részletesebben kerülnek bemutatásra.  

 

 
1. ábra. A disszertációban szereplı bazaltláva-barlangok kutatási területeinek elhelyezkedése Izlandon. 

1. Aðaldalshraun  2.Arnarstapi, Hellnar  3.Dritvík  4.Dyngjufjöll  5.Dyrhólaey  6.Gjábakkahraun  
7.Hallmundarhraun  8.Heimaey  9.Hljóðaklettar  10.Hraunsvík  11.Illahraun  12.Ísafjörður 

13.Jökulsárgljúfur  14.Kotagil  15.Leirhnjúkur, Leirhnjúkshraun, Krafla-kaldera  16.Laxárdalur  17.Mygludalir 
18.Raufarhólshellir  19.Reynishöfn  20.Stromparharun  21.Þingvallahraun  22.Þríhnúkahraun 

23.Trölladyngja  24.Valahnúkar  25.Vogahraun 
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4.2. Fuji-san, Japán 

 

864-ben, a Fuji-san egy parazitakráterének kitörése során kb. egyharmad km3 nagy 

mennyiségő hígan folyós bazaltláva (TSUYA H. 1971, BALÁZS, D. 1974) öntötte el a vulkáni 

kúp ÉNY-i oldalán elterülı erdıségeket. Az ekkor keletkezett fa-öntıforma üregek számos 

példája megfigyelhetı Kawaguchiko város közeli erdıkben. A Kawaguchiko Field Center 

látogatóközpont környezetésben a fıbb fa-öntıforma-barlangok - a dolgozatban részletezett - 

legfıbb típusai viszonylag kis területen megtalálhatók. 

 

4.3. Csedzsu-sziget, Dél-Korea 

 

Csedzsu-szigete (másképpen írva: Jeju, vagy Cheju) a Sárga-tengerben, a Koreai-

félszigettıl 100 km-el Délre található. Az 1825 km2 területő szigetet 1,8 millió évtıl 0,8 - 0,4 

millió éves, egymáshoz kapcsolódó hidrovulkáni kitörések anyagai alkotják, melyeket a ten-

ger szintje felett bazaltláva-folyások, trachitos lávák és ezek piroklasztjai borítottak be (SOHN, 

Y. K. et al. 2008). Az ovális alakú sziget központjában az 1950 m magas Halla-san vulkáni 

kúp magasodik, melynek palástján és szerte a szigeten - a lávafolyások forrásaként is szolgáló 

- mintegy 300 salakkúp található. 

A barlangokat is magukban foglaló bazaltláva-folyások kora 800 ezer - 30 ezer év 

(TAMANYU , S. 1990, LEE, M.W. et al. 1994). Csedzsu vulkáni szigete és bazaltláva-barlangjai 

2007 óta az UNESCO Világörökség listájának részét képezik. 

Terepbejárásaimon a Manjanggul (7400 m), Susan (4520 m), Socheon (3100 m), 

Yongcheon (2500 m) Waheul (1600 m), Handeul (1500m), Ssanyong (390 m), Hyeopjae 

(100m), Hwanggeum (180 m) lávaalagút-barlangokban, valamint Biyangdo és Udo-myeon 

szigeteken abráziós barlangokban végeztem vizsgálatokat. 

 

 

5. Kutatási módszerek  

 

 A bazaltláva-barlangok felkutatásához, a formakincsüket kialakító folyamatok feltárá-

sához és ezek alapján e barlangok típusokba sorolásához a természetföldrajz csaknem vala-

mennyi ágának összefüggı ismerete szükséges.  

 A bazaltláva-folyásokból, illetve a bennük - szingenetikusan - létrejövı barlangok ki-

alakulási módja és formakincse nagyban függ a lávafolyások által elborított eredeti felszín 
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környezeti tulajdonságaitól. Ezek például az egyes területek különféle domborzati adottságai, 

a lávafolyásnak a forrásától (kürtı, vagy hasadék) való távolsága (mely a lávafolyás viszkozi-

tását befolyásolja), illetve a lávafolyások által elborított aljzat anyaga vagy annak víztartalma. 

A hasadékokon és kürtıkön felnyomuló bazaltlávák - a bennük oldott gáztartalmuktól függı-

en is - más-más módon jutnak a különféle felszíni adottságú területekre, és ebbıl következıen 

különbözı módokon különbözı morfológiájú üregeket zárnak magukba. Ezért az egyes bar-

langok felkutatásakor feltétlenül szükséges annak ismerete, hogy adott környezeti feltételek 

mellett, mely barlangtípus kialakulása a legvalószínőbb. Így már a terepbejárás elıtt elıre 

sejthetı, hogy a bazaltláva-barlangoknak mely morfogenetikai típusa található egy adott terü-

leten. 

 A bazaltláva-barlangok posztgenetikus típusainak felkutatásakor szintén jól kell is-

merni a barlangok kialakulásához szükséges környezeti feltételeket, különösen azt, hogy azok 

mely területeken találkoznak a legideálisabban a barlangképzıdés szempontjából. A bazaltlá-

vában kialakuló tengeri abráziós barlangok különbözı típusainak felkutatásához elızetesen 

tanulmányozni kell az adott sziklás partszakaszok hullámzásnak, illetve a tengeráramlásoknak 

való kitettségét, az árapály mértékét, a partvidék helyi és szélesebb környezetének tektonikai 

viszonyait, és a sziklás partfal térben helyenként hirtelen változó kızetszerkezeti adottságait 

(pl. repedések sőrőségét és azok irányait). Az abráziós barlangok helyének felkutatásakor sok 

esetben a helyi halászok rendelkeznek a legtöbb információval. A folyóvízi eróziós barlan-

goknál elızetesen tanulmányozni kell az egyes folyószakaszokon a folyó erózióképességét, 

összevetve a bazaltlávából álló sziklás partfalak kızetszerkezeti tulajdonságaival, de fontos 

ismerni a folyó rendszeres, vagy idıszakos, hirtelen megjelenı áradásainak (pl. jökulhlaupok) 

jellegzetességeit, okait, és mértékét is.  

A bazaltláva-barlangok egyes meghatározott morfogenetikai típushoz tartozó képvise-

lıjének célzott felkutatásában elengedhetetlen segítséget nyújtanak a lávabarlangok feltétele-

zett környezetérıl szóló részletes topográfiai és geológiai térképek és leírások, illetve a jó 

felbontású, részletgazdag légi és mőhold felvételek is. E dolgozat megírásához szükséges ku-

tatómunkám során az Izlandi Nemzeti Földmérési Hivatal (Landmælingar Íslands) által ki-

adott 1:250000-es méretarányú geológiai térképeket, a Dán Nemzeti Földmérési és Kataszte-

rezési Hivatal munkatársai által felmért és 1:100000, illetve 1:50000 méretarányban megszer-

kesztett, a Landmælingar Íslands által kiadott topográfiai, a Landmælingar Íslands által ki-

adott új, 1:100000 méretarányú topográfiai térképszelvényeket, valamint a  Landmælingar 

Íslands akranesi központjában beszerezhetı ortofotókat, illetve a belılük készített 1:27000-es 

és 1:15000-es méretarányú, részletgazdag fotótérképeket használtam fel.  
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A megfelelıen elvégzett elıtanulmányokkal a terepen legtöbbször csak korlátozottan 

rendelkezésre álló idı és energia eltékozlását elızhetjük meg, és azokat inkább a gyakran több 

napig tartó, lávamezıkön át történı gyaloglással, zord idıjárási viszonyok között megközelít-

hetı területeken végzendı hatékony, célirányos terepi munkára használhatjuk fel. 

 A barlangok megtalálása után azok típusokba sorolása csak részletes helyi vizsgálatok 

után lehetséges, azon geológiai, vízrajzi, vulkánológiai, stb. ismeretek birtokában, melyeket 

elızetesen megszereztünk az adott területrıl.  

 A bazaltláva-barlangok felmérésének elsı lépése a részletes bejárás és megfigyelés, 

melynek során a barlang elhelyezkedését, (pl. GPS segítségével a földrajzi helyzetét), a bar-

lang kialakulása szempontjából fontos jelenségeket írott és vázlatrajzos formában jegyzı-

könyvbe kell venni, valamint több nézıpontból fényképfelvételt készíteni is szükséges róluk. 

Digitális fényképeket szinte korlátlan mennyiségben készíthetünk, amelyek nagy részét a ha-

zaérkezés után értékeljük ki.  

 A szingenetikus bazaltláva-barlangokban megfigyelhetı formák a láva fokozatos kihő-

lésével beállt állapotának mintegy fényképszerő képét mutatják. Amennyiben ismerjük az 

egyes részek kihőlési sorrendjét (a relatív korukat) úgy kialakíthatjuk a lávabarlang kialakulá-

sának történetét. Az egyes barlangi részletek relatív kormeghatározásában segítséget jelente-

nek a láva lehőlésekor kialakuló összehúzódásos eredető (kontrakciós) hasadékok, vagy az 

omlások során feltárult barlangfal-keresztmetszetek. 

 A posztgenetikus bazaltláva barlangok elızetes felmérésekor a jegyzıkönyvben a re-

pedések irányultságát, a kialakulásuk eredetét, valamint az egyes lávarétegek dılésirányát és 

dılésszögét fontos megjeleníteni, melyek alapján – például az abráziós barlangok esetében – 

megállapíthatjuk a barlang kialakulásához szükséges, helyileg koncentrált, a környezeténél 

nagyobb hatásfokú erózió okát. E kızetszerkezeti tényezık meghatározzák a köztük kialakuló 

barlangok morfológiáját. A dılésszögeket Recta DS56 tájoló beépített dılésszögmérıjével 

mértem. 

A barlang elızetes bejárása és leírása után a következı munkafolyamat a részletes tér-

kép készítése céljából való felmérés. Egy barlangot igazából annak - esetenként több napig 

tartó - feltérképezése során ismerhetünk meg. A térképezési felméréskor ugyanis még sok új, 

a barlang keletkezési története szempontjából igen lényeges részletekre bukkanhatunk. 

Izlandon 22 bazaltláva-barlang részletes térképezési célú felmérését végeztem el. A 

felméréseket egyedül végeztem Leica Disto D5 lézeres távolságmérı mőszer segítségével (I-

II. mellékletek). E mőszer használatával a térképezési felmérés nem igényel mérılécet, vagy 

prizmát sem. A felmérés így egyedül végezhetı, és a pontok felvétele is gyorsabb a hagyomá-
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nyos mérılécet is igénylı módszernél. A lézersugár eljut a barlangok olyan részeibe is, ahová 

ember már nem fér be. A barlang bármely pontjának a mőszertıl mért ferde és vízszintes tá-

volsága egy gombnyomással meghatározható, mm-es pontossággal. E mőszerrel egy állás-

pontból megmérhetı a barlang egyes részeinek (két pontjának) függıleges távolsága is. Leica 

Disto D5 ±50o-ig dılésszög mérésre is használható 0,1 o –os pontossággal, amely fontos a 

barlangi kereszt- és hossz-szelvények megalkotásakor. Az ennél nagyobb dılésszögek méré-

sét a mőszerhez illesztett Recta DS56 tájolóval, annak beépített dılésszögmérıjével végeztem 

1 o -os pontossággal.  

A bazaltlávákban kialakult barlangok térképezési felmérésekor az irányszögek mérése 

a bazalt vastartalmának erıs eltérítı (deviációs) hatása miatt tájolóval nem lehetséges. Az 

ilyen eredető eltérések a ±10-15o -ot is gyakran elérik, fıként a barlangfalak, vagy omladékok 

közelében. Ez a probléma úgy oldható meg, hogy a barlang bejárata közelében látható és a 

térképen is szereplı tereptárgy és a barlang bejárata elıtt felállított mőszert összekötı egyenes 

lesz az irányszög-mérések kezdı 0-360 o-a. A térképezési alappontokat összekötı 

poligonhálózat szögértékeit ehhez az irányhoz képest mértem. A szükséges eszköz egy, a tá-

volságmérı mőszert tartó állványra szerelhetı 360 o-os beosztású mőanyag körlap, amely fe-

lett a mőszer elforgatási szögét jelzı, alumíniumból készült leolvasó-jel forog (II. melléklet). 

Ezzel a módszerrel a bıven elégséges 0,5 o-os pontosság elérhetı. Újabb mőszerállások esetén 

mindig az elızı mőszerhely lesz a kiinduló 0-360 o. 

A Leica Disto D5 lézeres távolságmérıt abráziós és folyóvízi eróziós barlangok felmé-

résekor, és azok környezetének felmérésekor, nappali világosságban is használhattam. Ez a 

mőszerbe épített 4X-es zoomos kamerával lehetséges, melynek segítségével a mőszer 2,4"-os 

képernyıjén jól látszik a lézerpont helyzete. Így egyéb segédeszköz (pl. lézerfény-visszaverı 

céltábla) nélkül fényes nappal, az álláspont 100-150 m-es körzetében lehet e kamera segítsé-

gével ferde és vízszintes távolságokat mérni. Így a megszerkesztett szögmérı segítségével a 

hornitók területi eloszlását, illetve az abráziós, vagy folyóvízi eróziós barlangok bejáratának, 

illetve az otthonukat jelentı sziklafalak 20-50-60 m-es magasságát is meg lehetett mérni. 

Az izlandi bazaltláva-barlangok térképezési felmérésekor már az elızetes terepbejá-

ráskor elkészítettem a leendı poligonhálózat fı alappontjait. Ezt egy-egy kavicsra, vagy kıda-

rabra tekert piros szigetelıszalaggal végeztem. A keresztszelvények helyét a barlangi aljzaton 

szintén ilyen jellel láttam el. A keresztszelvények felmérésekor a nagyobb pontosság érdeké-

ben távolság- és dılésszög-méréseket is alkalmaztam (III-IV. mellékletek). A keresztszelvé-

nyek rajzolatát még pontosabbá akarván tenni, egyes keresztszelvények helyén a barlangfalra 

piros ragasztószalagot helyeztem fel, majd azt lefotóztam és a térkép rajzolásakor figyelembe 
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vettem. Azokban az esetekben ahol a barlangi formája szempontjából a barlangot magában 

foglaló kızet szerkezetei tulajdonságai különösen fontosak (pl. a Dyrhólaey-ben felmért abrá-

ziós barlangnál), ott a térképen a barlangfalak váltakozó összetételő és anyagminıségő kızet-

anyagát és repedésirányait is megjelenítettem (V-VI. mellékletek). 
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6. Barlangok kialakulása és formakincse bazaltlávában 

  

A bazaltláva-folyásokban kialakult barlangokat a lávafolyás korához viszonyított képzı-

dési idejük alapján két fı csoportra - szingenetikus és posztgenetikus - lehet osztani:  

1. Szingenetikus (BALÁZS D. 1974), vagy elsıdleges (SZENTES GY. 1971) típusba tartoz-

nak azok a bazaltláva-barlangok, amelyek kialakulása a lávafolyásban, annak megszilárdulá-

sával egy idıben zajlott.  

2. Posztgenetikus (BALÁZS D. 1974), vagy másodlagos (SZENTES GY. 1971) típusba sorol-

hatók azok a bazaltláva-barlangok, amelyeknek képzıdése a lávafolyásban, annak teljes kihő-

lése és kikristályosodása után történt. 

 

6.1.  Szingenetikus bazaltláva-barlangok 

 

. A szingenetikus bazaltláva-barlangok a befogadó lávafolyással egyidısek, az ıket 

magukban foglaló láva megszilárdulásával egy idıben annak teljes kikristályosodásáig és 

lehőléséig kialakulnak. E barlangok a karsztos barlangoktól eltérıen - néhány óra, vagy nap 

alatt kialakulnak. Gyakoriságuk, méreteik, valamint fantasztikus formagazdagságuk miatt e 

csoport legfıbb elemei a lávaalagút-barlangok. 

A felszínre ömlı bazaltláva-folyások típusai közül a pahoehoe lávákban alakulnak ki a 

legnagyobb gyakoriságban és mérettartományban szingenetikus barlangok.  

A szingenetikus, vagy elsıdleges lávabarlangok morfológiáját a folyóvízi- és jégerózió, az 

újabb lávafolyások magas hımérséklete által elıidézett eróziója, a különbözı mállási folya-

matok, valamint a barlangok allochton (pl. jég, vagy kvarcitkitöltés) képzıdményei (BALÁZS 

D. 1974) a kialakulásuk után tovább módosíthatják.  

 

6. 1. 1. Kiürüléssel (lecsapolódással) keletkezı bazaltláva-barlangok 

 

Az anyagi felépítésükben sokféle (több komponenső) bazaltlávák alkotó anyagai nem egy 

idıben egyszerre kristályosodnak ki, hanem a teljes kikristályosodás egy szélesebb hımérsék-

leti sávban történik, melynek következtében a magasabb olvadáspontú részek elıbb, míg az 

alacsonyabb olvadáspontúak késıbb, alacsonyabb hımérsékleten szilárdulnak meg. 

A bazaltláva-folyások hőlése a felszínüktıl a belsejük felé zajlik, melynek következtében 

kialakul egy külsı, merev, törékeny kéreg, beljebb fokozatos átmenettel egy 

kváziplasztikus/plasztikus zóna, majd szintén fokozatosan befelé haladva folyékony halmazál-
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lapotú a láva. Amennyiben a folyékony lávarészek különválnak (lecsapolódnak) a 

kváziplasztiku/plasztikus, illetve a szilárd lávarészektıl, úgy a helyükön barlangmérető üre-

gek alakulhatnak ki, és maradhatnak meg a láva teljes lehőlése után.  

A különbözı vulkáni folyamatoktól függıen a szilárd, a kváziplasztikus/plasztikus, 

valamint a folyékony lávazónák egymáshoz viszonyított változatos térbeli megjelenése és az 

egymáshoz viszonyított változatos térfogatarányuk következtében, a folyékony zóna változa-

tos módokon történı eltávozásával (kiürülésével) egymástó eltérı, változatos morfológiájú 

barlangok alakulnak ki. 

 

6. 1. 1. 1.  Lávaalagút-barlangok (reogén bazaltláva-barlangok) 

 

A lávaalagút barlangok, más néven lávafolyosó barlangok (BALÁZS D.1974), Földünk leg-

nagyobb mérető, legösszetettebb és egyben leglátványosabb pszeudokarsztos jelenségei.  

A nagyobb, már barlangmérető, gyakran kilométeres hosszúságú lávaalagutak képzıdésé-

hez több napig tartó, adott idıegység alatt nagymennyiségben felszínre ömlı, kis gáztartalmú 

pahoehoe típusú lávafolyás szükséges (GREELEY, R. 1987). A nagy hozamú lávafolyások ha-

sadékvulkánokból, pajzsvulkánok központi krátereibıl vagy azok oldalán nyíló hasadékokból 

származnak.                             

A lávaalagutak folyásban levı lávából alakulnak ki. Ez meghatározza e barlangok hosz-

szanti, enyhén kanyargós rajzolatát, de a barlangi formák is arra utalnak, hogy folyó lávából, 

vagy annak hatására képzıdtek. Ezért a lávaalagút-barlangok és morfológiájuk folyás-eredető, 

reogén.   

A lávaalagutakban a lávafolyások igen kismértékő (10 km-enként átlagban 0.5 – 1 oC –os) 

hıveszteséggel nagyobb távolságokig juthatnak el, mint a felszínen (HALLIDAY , W. R. 2004). 

A lávalagutakon keresztül így nagy mennyiségő izzó láva juthat el nagy távolságokra, mely-

nek következtében e barlangtípusoknak jelentıs szerepük van a pajzsvulkánok és bazaltplatók 

kialakításában 

Lávaalagutak többféle módon alakulhatnak ki. A képzıdési módjuk alapján az alábbiak-

ban ismertetett genetikai típusokat lehet elkülöníteni. 

 

6. 1. 1. 1. a.  Nyílt lávacsatorna befedésével kialakult lávaalagút-barlangok 

 

A lávaalagutak kialakulásának ez a legszélesebb körben ismert módja. Eszerint a bazaltlá-

va-folyás a már megszilárdult lávában kialakított, enyhén kanyargó csatornájában folyik, mi-
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közben felsı zónájának hőlésével kialakul egy fokozatosan megszilárduló kéreg. Amennyiben 

az így kialakult szilárd burkolat saját súlyát is megtartani képes, úgy a láva késıbbi lecsapo-

lódásával létrejöhet alatta egy felszín alatti folyosó, vagyis a lávaalagút.  

A lávabarlangok alapjául szolgáló lávacsatornák nagyobb eséllyel alakulnak ki a keske-

nyebb völgyekben (WOOD, C. 1976), de az egykori, beszakadt lávaalagutak, illetve szakadék-

lávauvalák (lásd késıbb) hosszanti mélyedéseiben is (BALÁZS D.1974). 

Attól függıen, hogy a csatornában folyó izzó láva felszínén milyen módon alakul ki a le-

endı lávaalagút boltozatát alkotó felszíni kéreg, úgy PETERSON, D.W. et al. (1993), 

KAUAHIKAUA , J. et al. (1998) és HON, K. et al.(1994) kéreg kialakulásra vonatkozó megfigye-

lései alapján az alábbiakban ismertetett három genetikai altípust különíthetünk el: 

 

A lávacsatorna peremekrıl kiindulóan, fokozatos kéregnövekedéssel befedıdı lávaalagút- 

barlangok 

 

Amikor egy hosszabb, közel egyenes, vagy enyhén kanyarodó lávacsatornában áramló 

láva szintje hosszabb idı alatt nem változik, akkor a lávacsatorna peremein, ahol a láva sebes-

sége a legkisebb, megindul a kéregképzıdés, majd egyre beljebb hatol a sodorvonal irányába, 

amíg a peremekrıl indult kéregrészek összeérnek. Ezt követıen a kéreg további vastagodása 

alulról történik úgy, hogy a lávafolyásból újabb lávák hegednek hozzá. A kéreg ezen kívül 

folyásirányban lefelé is terjed, melynek következtében a lávafolyót a rajta kialakuló kéreg - 

mint ahogy a zipzárral egyberögzítjük a ruhánk két felét - folyásirányban lefelé haladva a lá-

vacsatorna egyre nagyobb hányadát fedi be. Amennyiben az így kialakult kéreg kellıen meg-

vastagszik, úgy a folyékony láva szintjének lesüllyedése után is megmarad. Erre legnagyobb 

esély a folyásirányban felfelé esı kéregrészleteknél van, ahol több idı áll rendelkezésre a ké-

reg alulról történı megvastagodáshoz.  

 

Úszó kéregtáblák összeforradásával befedıdı lávaalagút-barlangok 

 

A lávafolyás felszínén kialakult lávakérget a megemelkedett hozamú és magasabb szintő 

lávafolyó alulról újra táblákra törheti fel, majd továbbsodorhatja. Amennyiben valamilyen 

akadály (például meder elágazás, vagy beszőkülés) a lávatáblákat feltorlaszolja, úgy azok 

egymás alá, illetve fölé tolódva egy újabb, még vastagabb kéreggé forrhatnak össze. Az így 

kialakult kéreghez alulról újabb lávák forrhatnak, tovább vastagítva és erısítve azt. 
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Lávagátak íves összeforradásával befedıdı lávaalagút-barlangok 

 

A lávagátak a váltakozó hozamú, ezért ingadozó szintő lávafolyások peremén alakul-

nak ki. A magas szinten levı lávafolyó peremérıl a partjára újabb és újabb, még félig képlé-

keny lávadarabok ragadnak, illetve a lávafolyó túlcsordulásai is újabb ráfolyt lávával növelik 

a gátak magasságát (FRANCIS, P.1981). Amennyiben a magasra felépített gátak között áramló 

folyó szintje hirtelen süllyedni kezd, akkor a még félig képlékeny lávagátak egymásra borul-

nak, és összeforrnak a lávafolyó medre felett. Az ilyen típusú boltozatok kialakulásának felté-

tele – a hirtelen lecsökkenı lávahozam mellett - a kellıen szők a lávafolyás-meder, amely 

felett a lávagátak összeérve ívet képesek formázni.  

 

6. 1. 1. 1. b. Tektonikai, vulkano-tektonikai hasadékban kialakult lávaalagút-barlangok 

 

Nagyobb tektonikai hasadékok, amennyiben képesek elvezetni adott hozamú lávafo-

lyást, úgy annak medrévé válhatnak. Ez csak rövidebb szakaszon lehetséges, ugyanis a na-

gyobb hasadékok is általában néhány száz méter után beszőkülnek. Amennyiben a lávafolyó 

szintje a hasadékban huzamosabb ideig nem változik, úgy a fentiekben ismertetett módok 

valamelyikével kialakulhat a korábbi hasadékot befedı, késıbbi barlangi boltozat (HARTER, J. 

W. 1976). 

 A hasadékban áramló lávából a hővösebb hasadékfalakhoz hegedı lávák mintegy ki-

bélelik a lávafolyó hasadék-medrét. A hasadék falaihoz hegedt lávabélések által a meder – a 

késıbbi lávaalagút – formája már nagymértékben eltérhet, mint a lávafolyást korábban elve-

zetı hasadéké, bár az így kialakult lávaalagutak négyzetes, vagy állított téglalap alakú ke-

resztmetszetőek, követve a hasadék falaihoz hozzáhegedı lávával még nem kibélelt, korábbi 

hasadék keresztmetszeti formáját. 

 

6. 1. 1. 1. c. Felduzzasztott pahoehoe láva belsejének részleges kiürülésével kialakuló 

lávaalagút-barlangok 

 

A felduzzasztott pahoehoe lávából felépülı lávamezıkben a lávaalagutak fentiektıl elté-

rıen nem egy korábban meglévı csatorna befedésével képzıdnek.  A felduzzasztott lávamezı 

(lásd: 6. 1. 1. 4. fejezet) belsejében, a hőléssel kialakult felszíni kéreg alatt a hajlékony, ru-

galmas (plasztikus-kváziplasztikus) belsı részek között, a magasabb hımérséklető folyékony 

részek a nagyobb lejtéső részeken, enyhén kanyarogva áramlanak, míg a kisebb lejtéső terüle-
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teken szétágaznak. Amennyiben a felduzzasztott lávafolyás peremét átszakítva a belsı folyé-

kony láva lecsapolódik, miközben a plasztikus-kváziplasztikus rész helyben marad, úgy a 

felszíni, már eleve meglévı kéreg alatt egy fához hasonló ágrendszerő alagútrendszer keletke-

zik a korábban áramló láva helyén. A nagyobb átmérıjő járatok (a fa törzse) a nagyobb lejtéső 

részeknél, míg a kisebb, elágazó, gyakran labirintusszerő járatok (a fa ágai) pedig a kisebb 

lejtéső területeken alakulnak ki. 

 

 

6. 1. 1. 1. d. Felszíni lávaalagút-barlangok  

 

A felszíni lávaalagutak, mint ahogy a nevük is utal rá, nem a felszín alá bemélyülı, nagy 

mennyiségő lávát átbocsájtó lávacsatornák, vagy hasadékok befedésével alakulnak ki, hanem 

a felszínre ömlı, kisebb hozamú, hígan folyós, pahoehoe lávafolyások felszínen szétágazó 

lávaágaiban. A felszín síkjából kiemelkedı boltozattal rendelkezı felszíni lávaalagutak bar-

langjai 1-2 m, vagy ennél is kisebb átmérıjőek, keresztszelvényük általában félkör alakú. 

Megfigyeléseim szerint, felszíni lávaalagutak továbbá az alábbi helyzetekben alakulnak ki: 

A lávaszökıkutakból származó lávafolyások azon részeibıl, amelyek nem terelıdnek lá-

vagátak közé ebbıl következıen a felszínen kis vastagságban szétterülve, kanyarogva foly-

nak, majd a hőléssel kialakuló külsı kérgük alól kifolynak (1. kép). 

Hornitók és fröccs-kúpok (lásd: 6.1.1.2. fejezet) oldalában a kilökıdött, még képlékeny 

lávadarabok (láva-agglutinátok) megfolyásával, majd a felszínük bekérgezıdését követıen a 

folyékony magjuk a lecsapolódásával (2, 3. képek). 

A pajzsvulkánok krátereiben mőködı lávatavaknak a kráterperemeken történı túlcsordu-

lásaiból, a vulkán enyhe lejtıjén kanyarogva kiinduló kisebb lávanyelvek belsejének lecsapo-

lódásából (4. kép). 

A felszíni lávaalagutakat a kialakulásuk után újabb lávaelborítás érheti. Az ilyen módon 

felszín alá került felszíni lávaalagutak tektonikai hasadékok falaiban (5. kép), vagy pajzsvul-

kánok kráterfalaiban azonban gyakran feltárulnak. 

 

 



 23 

 
1. kép. Lávaszökıkútból kiindult lávafolyásban képzıdött felszíni lávaalagút Izlandon, a háttérben látható 

Trölladyngja pajzsvulkántól 15 km-el Délnyugatra.  
 
 
 

 
2. kép. Az izlandi Gjábakkahraun lávamezın található Tintron kürtıbarlang agglutinátból felépülı kúpjának 

oldalán lefolyó lávából kialakult felszíni lávaalagút (a fehér nyíl jelzi). 
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3. kép. A 2. képen látható felszíni lávaalagút belülrıl. Legnagyobb magassága 60 cm. Az aljzatán az alagút által 
elvezetett utolsó lávafolyás maradványa látható. A vörös színt az oxigénben gazdagabb környezetbe ömlı láva 

oxidálódott vastartalma adja. 
 

 
 

4. kép. A Strompar vulkán kráterperemén feltárult felszíni lávaalagút. Magassága 50 cm.  
Stromparhraun lávamezı, Izland. 
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5. kép. 12 m magas tektonikai hasadékfal oldalában feltáruló egykori felszíni lávaalagút, melyet újabb lávafolyá-

sok borítottak be. Þingvallahraun lávamezı, Þingvellir Nemzeti Park, Izland 
 

 

A lávaalagút barlangok morfológiai jellegzetességei 

 

A lávaalagút-barlangok, bár az egyes típusaik eltérı módon alakulnak ki, mégis a ben-

nük hosszabb-rövidebb ideig áramló bazaltlávák által kialakított formakincsük hasonló módon 

formálódik ki. A lávaalagút-barlangok morfológiai változatosságát LARSON, C.V. (1993) és 

BUNNELL, D. (2008) munkái jól összefoglalják. Az alábbiakban a fı morfológiai jellegzetes-

ségeket mutatom be, melyeken belül a kutatásaim során feltárt újabb eredményeimet részlete-

sebben ismertetem. 

A bazaltláva-folyásokban kialakuló lávaalagút-üregek hossza igen változó, és a cm-es 

nagyságrendtıl a több 10 km-es hosszúságú barlangrendszerekig terjedhet (GREELEY, R. 

1987). Szélességük, valamint magasságuk a hosszúságukhoz képest kicsiny és pár cm-tıl 10-

20 m-ig változik.  

 A lávaalagút-barlangok jellegzetes formai elemei az álaljzatok – nevezhetjük álbolto-

zatnak, illetve álmennyezetnek is – több szintre tagolhatják a barlangjáratokat. Az álaljzatok a 

lávafolyosók keresztmetszetét csak részben kitöltı lávafolyások felsı, hőléssel bekérgezıdött 

részébıl jöhetnek létre. Ez akkor lehetséges, ha a kéreg olyan vastag, hogy az alatta húzódó 

képlékeny láva lecsapolódása után sem omlik le, hanem a barlang két széle közötti teret át-

ívelve fennmarad. Az, hogy az álaljzatok milyen vastagságban alakulhatnak ki, az a lávafo-

lyosó szélességétıl is nagyban függ. Az álaljzatok – lávaalagút mennyezetéhez hasonlóan – 
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egyes szakaszaikon, vagy akár teljes hosszúságukban is beomolhatnak. A beszakadt részek 

között az álaljzatból lávahidak (6. kép), illetve az aljazatnak a barlang oldalaihoz forrott vas-

tagabb, peremi részeibıl pedig lávaerkélyek jönnek létre (6, 7. képek).  

 

 
6. kép. Lávahíd a Manjanggul lávaalagút-barlangban. Csedzsu (Jeju)-sziget, Dél-Korea. 

 

 
7. kép. A Surtshellir (Hallmundarhraun-lávamezı, Izland) poligenetikus lávaalagút-barlang részlete. Jelmagyará-
zat: 1. fiatalabb lávaszínlık 2. fiatalabb lávaalagút torkolati nyílása 3. a fiatalabb lávafolyás magas hımérsékle-

tébıl adódó (termális) eróziója által lerombolt egykori lávaalagút mennyezet-maradványai (lávaerkélyek). A 
leomlott mennyezet anyagát a lávafolyás elszállította 4. idısebb lávaalagút felnyílt meder-oldalain a fiatalabb 
lávafolyás által kialakított lávapárkányok 5. a fiatalabb lávaalagút leomlott mennyezetének szakadásfala 6. a 

leomlott mennyezet tömbjei  
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Az egyes lávaerkélyeknek legtöbbször megtaláljuk a párját a barlang átellenes oldalfalán (6, 

7. képek). Az alagutakban áramló lávafolyások lassúbb, alacsonyabb hımérséklető peremi 

részei kérgezıdnek be hamarabb és hozzáforrnak a barlangok oldalfalaihoz. Az így létrejövı 

lávapárkányokat (7. kép) az egyes lávafolyások szintjelzıinek tekinthetjük. A láva szintjének 

szakaszos süllyedésével a párkányok egymás alatt, párhuzamosan sorakoznak (7. kép).  

 

 
8. kép. A Langihellir (Stromparharun-lávamezı, Izland) egyszerő monogenetikus lávaalagút-barlang részlete.  

A kép jobb oldalán a barlang teljes keresztmetszetében látható. 
Jelmagyarázat: 1. lávaszínlı 2. vonszolódási nyomok 3. hőléses eredető kontrakciós hasadék  

 

 

A lávaalagút-barlangok oldalfalainak jellegzetes formái a lávaszínlık, amelyek a forró lávafo-

lyás visszaolvasztó hatású, termális eróziója által alakulnak ki. Gyakran szabályos félkörívben 

mélyülnek a kanyargó barlangfalakba, és legtöbbször a kanyarok homorú oldalán mélyebbek 

(7. kép). Szintén gyakoriak jelenségek az egymással párhuzamos lávakarcnyomok, amelyeket 

a lávafolyások már megszilárdult szemcséi, illetve tömbjei véstek a még félig képlékeny bar-

langfalba, legtöbbször a lávaszínlıkbe. A lávafolyások peremérıl a barlangok falához hozzá-

kenıdött, még képlékeny lávát a lejjebb süllyedt, de még áramló lávarészek magukkal húzzák, 

amely vonszolódási nyomokat hagy az oldalfalakon a lecsapolódás után, mutatva az egykori 

lávafolyás áramlási irányát (8. kép). A lávafolyásokból a barlangfalakhoz forradó újabb láva 

gyakran teljes kerületében, a mennyezetet is beleértve kibéleli az üreg falait (9. kép). 
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9. kép. Környezetük leszakadásával feltárult lávabélések (B), a Surtshellir lávaalagút-barlang egyik oldalágában. 
Az újabb lávafolyások a szőkebb (a képen 1,6 m magas) járat mennyezetéhez is hozzáhegedtek, majd egy részük 

leomlott, feltárva az így kialakult lávabélések vastagságát. 
 

  

Azokon a helyeken, ahol a lávaalagút járata kiszélesedik, ott a részlegesen még olvadt ál-

lapotban levı, még hajlítható mennyezet a megnövekedett szélességő járatszakaszon meg-

süllyedhet. 

A magas hımérsékleten áramló lávafolyások eróziós munkájukkal számottevı átformálást 

végeznek a lávaalagutakban. A befogadó szilárd lávaalagút, esetleg tektonikai eredető hasa-

dék kızetanyagának alacsonyabb olvadáspontú összetevıit egy beáramló magas hımérséklető 

(1000-1200 oC), újabb lávafolyás meglágyíthatja, illetve szelektíven meg is olvaszthatja. Ez 

lehetıséget biztosít a láva úgynevezett hımérsékleti (termális) eróziójára (GREELEY, R. 1987). 

Az így meggyengített szövető lávafalból a lávaár akár méteres darabokat is kiszakíthat és so-

dorhat el (7. kép). 

 A lávafolyás lecsapolódása után a barlang falai hőlni kezdenek, összehúzódnak, és 

ennek következtében kontrakciós eredető hasadékok nyílnak rajtuk (8. kép). Az így kialakult 

hasadékok mentén a barlang mennyezetérıl és oldalairól nagyobb, akár méteres tömbök is 

kiszakadnak, és az aljzatra hullnak (10. kép).   
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10. kép. Hőléses eredető kontrakciós hasadékok mentén, az oldalfalakról levált 40-60 cm-es tömbök. Az „a” 

képen a leválás és a kihullás a barlangnak csaknem a teljes lehőlését követıen történt, míg a „b” képen a levált 
tömb és az oldalfal elválási felületét a még forró barlang falain lecsorgó lávák vonták be, illetve lehőlve részben 

visszaforrasztották az oldalfalhoz. Viðgelmir lávaalagút-barlang, Hallmundarhraun lávamezı, Izland. 
 

 
11. kép. A barlangfalról az izzó lávafolyóba hullott, ott kerekre visszaolvadt, majd a láva lehőlésével a lávakör-

nyezetébe belefagyott lávatömb. Átmérıje 45 cm. Susan lávaalagút-barlang,  
Csedzsu (Jeju)-sziget, Dél-Korea. 
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Amennyiben a falakról ily módon levált kıtömbök még áramló lávafolyóba hullnak, 

akkor peremeik újraolvadásával egyre inkább lekerekített formát vesznek fel, míg végül meg-

rekednek a kihőlı és megszilárduló lávafolyóban (11. kép). Ezek a kıtömbök a lávafolyón 

úszni képesek, ugyanis a belılük korábban kivált gázok miatt hólyagosabb szerkezetőek és 

így kisebb fajsúlyuak, mint a szállító közegüket jelentı barlangi lávafolyás.  

 A barlangfalakon kialakuló hőlési (kontrakciós) hasadékok a kisebb hımérséklető bar-

langi levegıt a barlangfalak belsejébe vezetik, melynek következtében a környezetüket alkotó 

kızetrészek gyorsabban hőlnek le és szilárdulnak meg, miközben a kontrakciós hasadékoktól 

távolabb esı kızetrészek még közelebb vannak az olvadt halmazállapothoz, illetve egyes ré-

szeik még olvadt állapotban vannak. Ennek következtében a repedések nagyobb mértékben 

kikristályosodott kızetkörnyezetei (ez általában egy 5-10 cm-es sáv), fıként a mennyezeten 

fokozatosan, a falakból 5-15 cm-re kinyúló gerinceket formálva kiemelkednek a barlangfa-

lakból. A kontrakciós hasadékoktól távolabb esı, részlegesen olvadt halmazállapotú falrészle-

tekrıl az olvadt láva a gerincek felé folyik, csordogál, ami tovább növeli a hasadékot tartal-

mazó gerincek és a többi falrészlet közti relatív magasságkülönbséget. A hőlési hasadékok a 

lávaalagutak falain gyakran hálószerő elrendezésben alakulnak ki. Ezeken a helyeken a temp-

lomok kazettás mennyezetének gerinceihez hasonlóan, hálószerően alakulnak ki a fentiekben 

ismertetett szerkezetek (13-16. képek).  

   

  
        13. kép.                 14. kép. 

 
13. kép. A hőléses eredető hőlési (kontrakciós) hasadékok környezetében gyorsabban kikristályosodott mennye-

zeti részletek gerincszerően kiemelkednek a környezetükbıl. A hasadékoktól távolabb esı, hőlı falrészletek 
hosszabb ideig voltak olvadt állapotban, így belılük több láva csorgott el a gerincek irányába.  

Susan lávaalagút-barlang, Csedzsu (Jeju)-sziget, Dél-Korea. 
14. kép. A hőlési hasadékok közül kihullt a mennyezet egy 60X70 cm-es darabja, feltárva, hogy valóban a hasa-

dékok környezetében alakulnak ki a gerincvonulatok.  Lásd még a 13. képet.   
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E gerincszerkezetek a falakon csordogáló lávát összegyőjtik (lásd lejjebb „lávagyőjtık” né-

ven), melybıl adódóan rajtuk alakulnak ki legnagyobb eséllyel függı lávacseppkövek, a 

lávasztalaktitok. 

 

 
15. kép. A környezetükhöz képest, kis területen belül - a hőlési hasadékok helyén kialakult - a barlangfalból 
jelentısen (8-10 cm-el) kiemelkedı gerincszerkezetek alkotta „kazettás” mennyezet. A „kazetták” 20-40 cm 

átmérıjőek.  Lásd még a 13, 14. képeket.  Susan lávaalagút-barlang,  
Csedzsu (Jeju)-sziget, Dél-Korea. 

 

 
16. kép. A kontrakciós hasadékok által bezárt kızetek belsı zónájának részlegesen megolvadt részei lecsepegtek, 
bemélyedéseket alakítva ki a mennyezeten. A világosbarna színő részek omlásos eredető elválási felületek. Lásd 

még a 13, 14, 15. képeket.  Susan lávaalagút-barlang, Csedzsu (Jeju)-sziget, Dél-Korea. 
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A lávaalagutak jellegzetes barlangkitöltı elemei a lávacseppkövek. A bazaltláva-

cseppkövek a mészkı-cseppkövektıl eltérı módon, néhány óra leforgása alatt létrejöhetnek, 

azonban formailag a két kızettípus cseppkövei gyakran igen hasonlóak lehetnek egymáshoz.  

Az alábbiakban a lávacseppkövek kialakulását és formai jellegzetességeit az izlandi 

Viðgelmir lávaalagút-barlangban szerzett kutatási eredményeim alapján, részletesebben muta-

tom be. 

 

A Viðgelmir lávaalagút-barlang lávacseppkövei 

 

A Viðgelmir lávaalagút-barlangot magában foglaló Hallmundarhraun lávafolyás Iz-

land nyugati részén helyezkedik el (5/a ábra), a Langjökull jégtakarótól Északnyugatra (5/b 

ábra). A lávamezı területe közel 200 km2, míg térfogata 2-3 km3 (HRÓARSSON-JÓNSSON 

1991). Kora 14C-es kormeghatározások alapján 1190±100 év (S 1966), amelyet 

tefrakronológiai vizsgálatok is igazoltak (JÓHANNESSON, H. 1989). A Hallmundarhraun láva-

folyás forrását jelentı hasadékvulkán krátersora közvetlenül a Langjökull jégtakaró peremén 

húzódik, részben jégborítás alatt. A Viðgelmir lávaalagút-barlang bejárata innen 33 km-rel 

nyugatabbra található (5/b ábra). A barlang nagy valószínőséggel már a kialakulásakor, egy 

lávakéreg-felboltozódás beszakadásakor felnyílt (WOOD, C. et al. 2003). Az ekkor keletkezett 

beszakadások 20-40 m átmérıjőek. Ezek alatt, kb. 15 m mélyen található, összeszőkülı járat-

szakaszon áthaladva juthatunk be a tágas barlang 1585 m hosszú fı járatába.  

 

 
5. ábra. a: Izland mőholdképe b: a Langjökull jégtakarótól Északnyugatra elterülı Hallmundarhraun lávamezı  

és rajta a Viðgelmir-barlang felnyílási helye 
 

A Viðgelmir lávaalagút térfogata 148 000 m3, átlagos magassága 9,2 m, legnagyobb 

magassága 15,8 m, átlagos szélessége 10,2 m, legnagyobb szélessége 16,5 m (HRÓARSSON, B. 

2006).  A Viðgelmir a hosszúságához képest a legtágasabb lávaalagút-barlang a Földön 
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(HRÓARSSON, B. – JÓNSSON, S. 1991). A barlang bejáratát a közelmúltig egy jégdugó zárta le, 

ami egyben védelmet is nyújtott az itt található igen látványos lávacseppkövek számára.  

 A Viðgelmir-barlang láva-sztalaktitjainak és láva-sztalagmitjainak típusait a barlang-

ban található különbözı képzıdési környezetük szerinti csoportosításban mutatom be.  

A lávasztalaktitok (függı lávacseppkövek) különbözı morfogenetikai típusai a láva-

alagút mennyezetén valamint az oldalfalakon is találhatóak. Elıfordulási helyük és alakjuk a 

barlangjárat magasságától, szélességétıl és az oldalfalak tagoltságától függıen változik. 

A Viðgelmir lávaalagút-barlang fı járata helyenként 2-3 m magasságúra és 2-4 m szé-

lességőre szőkül (17. kép, 6, 7. ábrák).  

 

 
17. kép. A Viðgelmir lávaalagút 2-3 m magasságig szőkülı szakaszán a boltozat nem omlott le, ezért 

megmaradtak a külsı lávamáz megfolyásával létrejött lávasztalaktitok („lávamáz-sztalaktit”) 
 

 Ezeken a járatszakaszokon a jobb megtartású, kisebb távolságot átívelı boltozat ké-

sıbb sem omlott le, ezért az alacsonyabb barlangjáratok boltozatának külsı oldalán kialakult 

gáztalanabb réteg, az úgynevezett lávamáz is fennmaradhatott. Ennek következtében a még 

forró lávamáz egykori – gravitációs - megfolyása során keletkezett lávasztalaktitok („láva-

máz-sztalaktitok”) ma is láthatóak (17. kép). Az így kialakult függı lávacseppkövek hossza 

általában 1-4 cm. Háromszög keresztmetszetőek, lefelé keskenyedı, félgömbben végzıdı, 

zömök alakúak és közöttük gyakran kisebb kupolaszerő formák jönnek létre.  
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6. ábra. A Viðgelmir-lávaalagút-barlang elméleti hosszmetszete, erıs magassági torzítással. A lávacseppkövek 
különbözı jellegzetes képzıdési környezeteit, illetve az I-IV. sz. keresztszelvényeinek helyeit római számok 

jelzik (lásd: 7, 8, 9, 10. ábrákat).   Jelmagyarázat: 1. a lávabarlang bezáró kızete, falai 2. a lávabarlangon 
keresztülhaladó utolsó lávafolyás 3. a barlang-mennyezet omlása(i)kor felhalmozódott kıtömbök 4. kismérető 

lávasztalaktitok 5. láva-szalmasztalaktitok és csöves változataik 6. lávasztalagmitok 7. keresztszelvény sorszáma 
 

 
 

7. ábra. A Viðgelmir lávaalagút alacsony (két tágasabb járat között) beszőkülı részének I. számú elméleti 
keresztmetszete (lásd 6. ábra), a jellegzetes lávacseppkı képzıdési helyekkel. Jelmagyarázat: 1. a lávabarlang 

bezáró kızete, falai 2. a lávabarlangon keresztülhaladó utolsó lávafolyás 3. a mennyezeti lávamáz megfolyásával 
létrejött kismérető lávasztalaktitok  

 

Az ilyen típusú lávasztalaktitok nagyobb hosszúságban történı megszilárdulását az alacso-

nyabb lávaalagút-szakaszokban a közvetlenül alattuk áramló, a keletkezésükért is felelıs aktív 

lávafolyás magas hımérsékletének visszaolvasztó hatása akadályozza meg. A keskenyebb 

járatokban a lávafolyás hozamának növekedésekor a folyós láva a mennyezethez érhet, majd 

attól leválva, az elválási felületen is keletkezhetnek hasonló formájú lávasztalaktitok. A láva-

máz alatt az így kialakult lávamáz-sztalaktitok belsı szerkezete legtöbbször hólyagos, illetve 

üreges, ami azzal magyarázható, hogy a kihőlt és gáztalanodott lávamáz már megakadályozza 

a barlangfal belsı részeiben felhalmozódott gázok kijutását a barlangi légtérbe, így azok a 

falon belül halmozódnak fel. Egyes esetekben az így összegyőlt gázok nagyobb buborékjai a 

falakból az izzó és képlékeny lávamázat felfújva és szétdurrantva elıtörhetnek. A lávabarlang 

falain az ilyen gázkirobbanások helyét a megszilárdulás után jellegzetes formájú „sebhelyek”, 

úgynevezett gázhólyaghegek jelzik (BALÁZS D. 1974).  

 Az alacsonyabb járatokat nem teljesen kitöltı lávafolyások, valamint a belılük ki-

áramló gázok, magas hımérsékletükkel a boltozat anyagát és a rajtuk a korábban kialakult 
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lávasztalaktitokat újraolvaszthatják, így azok alakja és anyagi összetétele is jelentısen módo-

sulhat (CORSARO, R. A. et al. 2005).  

 A Viðgelmir-barlang széles, tágas járatában a mennyezet lávasztalaktitjai megnyúltabb 

formájúak (6, 8, 9. ábrák). Hosszuk 5 - 10 - 50 cm. Átmérıjük, viszont csak 0,5 – 1 cm, ami-

ért illik rájuk a láva-szalmasztalaktit (vagy láva-szalmacseppkı) elnevezés. Keletkezésükkor a 

barlang boltozatán a még olvadt állapotban levı láva a mennyezet gerincszerő vonulataira 

(lásd feljebb a „lávagyőjtık” kialakulását) áramlott, ide győlt nagyobb mennyiségben, aminek 

következtében ezeken a helyeken nagyobb sőrőségben, hosszabbra nıhettek a 

lávasztalaktitok. Ehhez hozzájárult az is, hogy - a járat nagyobb magassága miatt – a képzı-

dési helyüktıl (mennyezet) az aljzaton áramló, vagy csak éppen leállt izzó lávafolyás is távo-

labb (lejjebb) volt (6, 8, 9. ábrák) és ezért nem olvasztotta vissza a lefelé növekvı láva-

szalmasztalaktitokat.  

 A láva-szalmasztalaktitok belseje sokszor egy, csaknem összefüggı, keskeny csı. 

Ezen a csövön keresztül jelentıs mennyiségő láva áramlik (LARSON, C.V. 1993), amelynek 

lecsepegett darabjaiból a barlang oldalain és aljzatán lávasztalagmitok képzıdhetnek. A csö-

ves lávasztalaktitokon keresztüláramló láva a lávabarlang bezáró kızetének hőlése során, an-

nak alacsonyabb olvadáspontú anyagaiból származik. Ezeket a hőléssel már korábban, maga-

sabb hımérsékleten kikristályosodó kızetrészek préselik ki maguk közül a 1070 és 1000 oC-

os hımérséklet-tartományban (ALLRED, K. – ALLRED, C. 1998). A csöves lávasztalaktitok és a 

bennük átfolyó lávából lejjebb felépülı lávasztalagmitok – a barlangfalakból ílymódon „kiiz-

zadt” – anyaga ezért eltér a lávabarlang falának anyagi összetételétıl.  

 A csöves szerkezető lávasztalaktitok lehetnek egyenesek, de gyakran girbe-gurba, 

elágazó, elhajlott és megtört alakúak (18, 19. képek), amelyet a lávaalagútban, a még áramló, 

izzó lávából származó gázok heves lökései is kialakíthatnak (BALÁZS D. 1974). A csöves 

lávasztalaktitok belsejében csordogáló láva mindig a kisebb ellenállású részek felé törekszik, 

ezért gyakran változtatja irányát. Abban az esetben ugyanis, amikor a cseppkı alsó része job-

ban elzáródik (megszilárdul), akkor a láva nem lefelé, hanem oldalirányban folytatja útját. Ez 

a csöves lávasztalaktitok girbe-gurba, megtört irányú alakjának másik magyarázata (18. kép). 
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18. kép. Csöves láva-szalmasztalaktitok a Viðgelmir lávaalagút oldalfalának beöblösödésében. Képzıdésükkor 

az alsó rész elzáródásakor a bennük folyó láva többször nem lefelé, hanem oldalirányban bukkant elı (az 
irányváltásokat a fekete nyilak jelzik). Az így keletkezett, gyakran derékszögő hajlatok adják a csöves láva-

szalmasztalaktitok változatos, girbe-gurba alakját. 
 

 

8. ábra. A Viðgelmir lávaalagút magas, széles, omlásos mennyezető részének II. számú elméleti keresztmetszete 
(lásd 6. ábra), a jellegzetes lávacseppkı képzıdési helyekkel. A lávacseppkövek kétszeres nagyításban vannak 

ábrázolva. Jelmagyarázat: 1. a lávabarlang bezáró kızete, falai. 2. a lávabarlangon keresztülhaladó utolsó 
lávafolyás. 3. a barlang-mennyezet omlása(i)kor felhalmozódott kıtömbök. 4. lávamáz. 5. láva 

szalmasztalaktitok és csöves változataik 6. lávasztalagmitok az oldalfalakon és az aljzaton. 7. a lávamáz 
megfolyásával és a lávaerek folytatásaként létrejött lávasztalaktitok az oldalfalakon. 8. omlással felfelé 

harapódzó mennyezet. 9. lávapárkány 10. lávaszínlı 11. lávaerkély 12. a barlangi meander belsı oldala 13. 
„lávagyőjtı”  
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9. ábra. A Viðgelmir lávaalagút magas, aránylag keskenyebb részének III. számú elméleti keresztmetszete (lásd 
6. ábra), a jellegzetes lávacseppkı képzıdési helyekkel. A lávacseppkövek kétszeres nagyításban vannak 
ábrázolva. Jelmagyarázat: 1. a lávabarlang bezáró kızete, falai. 2. a lávabarlangon keresztülhaladó utolsó 

lávafolyás. 3. láva szalmasztalaktitok és csöves változataik 4. lávasztalagmitok az oldalfalakon és az aljzaton. 5. 
a lávamáz megfolyásával és a lávaerek folytatásaként létrejött lávasztalaktitok az oldalfalakon. 6. lávapárkány 7. 

lávaszínlı  8. lávaerkély 9. a barlangi meander belsı oldala 10. „lávagyőjtı” 
 
 

 
 

19. kép. A Viðgelmir lávaalagút fokozatosan beszőkülı elvégzıdésénél (lásd a 6, 10. ábrákat) nagy sőrőségben  
kialakult csöves lávasztalaktitok 
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A barlangmennyezet egyes részein, amelyeket kisebb mértékben tagolnak folyékony 

lávát „győjtı” gerincszerő kiemelkedések, ott a láva-szalmasztalaktitok illetve csöves változa-

taik nagyobb sőrőségben, de kisebb átlagos hosszúságban fordulnak elı (8, 9. ábrák). 

 A lávaalagút elvégzıdésénél, a beszőkülı keresztmetszető barlang mennyezetén a 

lávasztalaktitok elıbb leírt típusai a 30-50 cm-es hosszúságot is elérik (19. kép, 6, 10. ábrák). 

 

 
 

10. ábra. A Viðgelmir lávaalagút alacsony, beszőkülı elvégzıdésének IV. számú elméleti keresztmetszete (lásd 
6. ábra), a jellegzetes lávacseppkı képzıdési helyekkel. 

Jelmagyarázat: 1. a lávabarlang bezáró kızete, falai. 2. a lávabarlangon keresztülhaladó utolsó lávafolyás.  
3. láva szalmasztalaktitok és csöves változataik 4. lávasztalagmitok az aljzaton 

 

 

A barlangfolyosó alján áramló lávafolyásnak egy idı után fokozatosan lecsökken a 

hozama, azonban még így is órákig, vagy több napon át biztosíthatja a lávabarlang cseppkı-

alakzatainak kialakulásához szükséges magas hımérsékletet, ezért azok nemcsak a lávabar-

lang mennyezetén, hanem az oldalfalain is képzıdhetnek.  

 A lávaalagutak oldalfalain keletkezı lávamáz jellegzetes megszilárdult folyási formái 

a lávaerek (20. kép). Ezek, az ember kidudorodó ereihez hasonló folyási egységek az oldalfa-

lak legnagyobb dılésszögével párhuzamosan futnak. Átmérıjük 1 – 5 cm, hosszúságuk pedig 

néhány dm-tıl több méterig változik. A lávaerek belsı szerkezete – a csöves láva-

szalmasztalaktitokhoz hasonlóan - gyakran csıszerően üreges és helyenként igen nagy sőrő-

ségben helyezkednek el, és egymásra is települnek, illetve a hőléssel járó viszkozitás növeke-

dés miatt lefelé, cseppalakban kiszélesedhetnek (20. kép).  

 Az oldalfalak bármely kiugró, kiemelkedı részén, például a lávapárkányok, és lávaer-

kélyek oldalsó és alsó felén a lávaerekbıl és a lávamáz szélesebb felületi megfolyásaiból - 

azok folytatásaként – az oldalfalak bemélyedései felett gyakran cseppalakban kiszélesedı 

lávasztalaktitok, csöves lávasztalaktitok, illetve láva-szalmasztalaktitok alakulnak ki (20, 21. 

képek, 8, 9. ábrák).   
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20. kép. Sőrőn egymásra települt lávaerek melyek helyenként cseppalakban kiszélesednek, illetve ilyen alakú 
lávasztalaktitok formájában folytatódnak az oldalfalak beöblösödı részein. A kép jobb szélén egy, a hőlés során 

létrejött összehúzódásos eredető (kontrakciós) hasadék látható. Viðgelmir lávaalagút-barlang, Izland. 
 

 
 
21. kép.  A lávaalagút oldalfalainak jellegzetes lávacseppkı formái. A lávaerekbıl és a szélesebb felszíni láva-

megfolyásokból a lávapárkányokon lávasztalaktitok épülnek. A lávasztalaktitokból lecsepegı lávákból a 
lávaszínlıkön a vöröses színő környezetüktıl eltérıen kevésbé oxidált, szürkés színő 10-20 cm magasságú  

lávasztalagmitok (fehér nyilak jelzik) sorozata alakul ki. Viðgelmir lávaalagút-barlang, Izland. 
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Lávasztalagmitok (álló lávacseppkövek) az oldalfalakon, illetve legnagyobb számban 

és mérettartományban a lávaalagút aljzatán képzıdtek. 

Az oldalfalakon lecsordogáló lávákból nemcsak lávaerek, illetve a velük összefüggı 

lávasztalaktitok alakulhatnak ki, hanem az alattuk elhelyezkedı oldalfalak kiálló részein, a 

róluk lecsepegı lávákból gyakran lávasztalagmitok is felépülnek. Az oldalfalak láva-

sztalagmitjai ilyen módon a lávapárkányok és a lávaerkélyek felsı illetve a lávaszínlık alsó 

részein halmozódnak fel (21, 22. képek, 8, 9. ábrák). Magasságuk a Viðgelmir-barlangban 1-2 

cm-tıl 30-40 cm-ig változik.  

A lávaalagút kanyarulatain, a domború oldalak fél-kúppalást alakú formáinak felszí-

nén az oldalfalakról lecsepegı lávákból már a lávaár teljes elvonulása elıtt is képzıdhetnek 

lávasztalagmitok, néhány méter távolságra oldalirányban a még aktív lávafolyástól (8, 9. áb-

rák). 

Lávasztalagmitok képzıdése lehetséges már a stagnáló, vagy igen lassan áramló láva-

folyások bekérgezıdött, szilárd felszínén is (BALÁZS D. 1974, ALLRED, K. – ALLRED, C. 

1998), azonban legnagyobb számban és méretben közvetlenül az utolsó lávafolyó leállását 

követıen épülnek fel a lávaalagutak aljzatán. A még forró barlangban a mennyezetrıl és az 

oldalfalakról az aljzatra ekkor csepeg le nagyobb mennyiségben olvadt láva, amelyet már nem 

szállít tovább lávafolyás. Ezt egyértelmően bizonyítja az, hogy közvetlenül a lávasztalagmitok 

fölötti mennyezetrészeken függenek azok a csöves lávasztalaktitok, amelyekbıl a lecsepegı 

láva az álló láva-cseppköveket felépítette. Az aljzat lávasztalagmitjai tehát a lávafolyó már  

 

 
 

22. kép.  Lávasztalagmit (30 cm magas) az oldalfal olvadt lávamáz-megfolyásai által erısen 
 átalakított formájú keskeny lávaszínlın. Viðgelmir lávaalagút-barlang, Izland. 
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megállt, a hőlés során bekérgezıdött felszínére települtek, amely alatt a lávafolyás belsı ré-

szei még hosszabb ideig izzón folyós állapotban maradhatnak. Ezt bizonyítják a belsı részek 

hőlésekor keletkezett és a felszíni lávakéregre átöröklött kontrakciós hasadékok is, amelyek 

több esetben keresztezik az aljzat lávasztalagmitjait (23. kép, 11. ábra). A lávafolyás további 

hőlésekor képzıdött ilyen kontrakciós hasadékok tehát egyértelmően jelzik a lávasztalagmitok 

csak néhány órával fiatalabb relatív korát, a talapzatukat jelentı lávafolyáshoz képest (23. 

kép, 11. ábra). A forró és fokozatosan hőlı barlangi térben, rövid idı (néhány óra/nap) alatt 

létrejövı lávacseppkı-képzıdmények relatív korának meghatározásakor ezért nagy segítséget 

jelentenek a barlangban található hőléses összehúzódással létrejött kontrakciós hasadékok 

különösen az aljzat láva-sztalagmitjainak vizsgálatakor.  

A lávaalagút boltozatának és oldalfalainak belsı részei hosszabb idı alatt hőlnek le, 

ezért a lávafolyás leállását követıen a lávasztalagmitok inkább a csöves lávasztalagtitok alatt, 

a belılük kicsepegı lávából fognak felépülni (a barlangfal magasabb olvadáspontú, kipréselt, 

mintegy „kiizzadt” anyagából; lásd a csöves lávasztalaktitoknál leírtakat).  

 A felülrıl hulló lávacseppek gyakran már félig megszilárdulva forradtak hozzá az alj-

zaton folyamatosan növekvı lávasztalagmitokhoz. A lehulló lávaszemcsék lehetnek 1-2 cm 

átmérıjő lávagömböcskék, de a láva-szalmasztalagtitokból leszakadt néhány cm-es „lávagi-

liszták” is alkothatnak úgynevezett fonatos lávasztalagmitokat (BALÁZS D. 1974). Az ilyen 

típusú lávasztalagmitok belseje sok olyan kicsi üreget tartalmaz, amelyet a lehulló még félig 

képlékeny lávaszemcsék zártak maguk közé. 

 

 
 

23. kép. A Viðgelmir.lávaalagút aljzatán húzódó hőléses eredető kontrakciós hasadék középen kettészelte a 
képen látható lávasztalagmitot. Ebbıl az következik, hogy olyan, belül még izzó, illetve folyó lávafolyás felsı 
megszilárdult kérgére települt, amelynek csak néhány órával a lávasztalagmit képzıdése elıtt állt le teljesen a 

mozgása. Lásd még a 11. ábrát. 
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11. ábra. a: Lávasztalagmit kialakulása a lávafolyás álló, bekérgezıdött felszínén. b: A lávafolyás belsı 
részeinek lehőlésekor, a 23. képen látható lávasztalagmitra átöröklıdött kontrakciós hasadék képzıdése 
Jelmagyarázat: 1. a lávaalagút mennyezete 2. a lávafolyás szilárd, kihőlt része 3. izzón folyós láva 4. a 

mennyezet kikristályosodott anyagától elkülönült kızetrészek migrálási iránya 5. csöves láva-szalmasztalaktit  
6. lávasztalagmit (a b szelvényen kontrakciós hasadék által kettéhasítva) 

 

 A Viðgelmir-barlang aljzatán a lávasztalagmitok igen változatos alakban és méretben 

alakultak ki (23, 24, 25. képek). A lávafolyás egykori sodorvonalának közelében, a lávafolyás 

nagyobb vastagságának és sebességének következtében a lávaalagút aljzatának középsı zóná-

jában alakult ki legkésıbb szilárd kérgő felszín. Ebben a zónában a lávasztalagmitok 

növekedéhez kevesebb idı állt rendelkezésre, aminek következtében azok átlagmagassága 

kicsi (24. kép, 9. ábra).  

 
 

24. kép. A lávaalagút aljzatának középsı zónájában a lávasztalagmitok átlagos mérete kisebb (4-6 cm magasak), 
azonban a képen látható módon, nagy sőrőségben is kialakulhatnak. A felépítı anyaguk a mennyezeten sőrőn  

elhelyezkedı csöves láva-szalmacseppkövekbıl csepegett le. Körülöttük az aljzaton ezek 
 letöredezett darabjai láthatóak. Viðgelmir lávaalagút-barlang, Izland. 
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25. kép. Lávasztalagmitok erdeje az aljzaton lávaalagút oldalfalának közelében. Átlagos magasságuk 20 cm, a 
nagyobbaké a 60-70 cm-t is eléri. Viðgelmir lávaalagút-barlang, Izland. 

 

 

 A Viðgelmir-barlang nagyobb mérető, magasabb lávasztalagmitjai (20-40-70 cm) az 

oldalfalak közelében alakultak ki, ahol már a láva visszahúzódásának kezdetén leállt a lávafo-

lyás mozgása (25. kép, 8, 9. ábrák). Ezeken a helyeken a lávasztalagmitok stabilabb körülmé-

nyek között, hosszabb idı alatt épülhettek fel. Az aljzat peremi zónájában felépülı 

lávasztalagmitok nagyobb méretéhez nemcsak a mennyezetrıl, hanem az aljzat fölé hajló ol-

dalfalakról a nagyobb mennyiségben összegyőlı és lecsepegı és hozzájuk hegedı lávák is 

hozzáadódnak, ami a nagyobb átlagos magasságuk másik magyarázata (25. kép, 8, 9. ábrák). 

 A lávaalagút elvégzıdésénél, ahol az utolsó lávafolyás lezárta a barlang további foly-

tatását, a beszőkülı keresztmetszető barlang mennyezetén bıségesek a hosszabb (30-50 cm) 

lávasztalaktitok és az aljzaton hozzájuk kapcsolódó lávasztalagmitok is. Ez a lávaalagutat 

lezáró utolsó lávafolyás leállásával magyarázható. Itt a járat beszőkül, ezért a láva nagyobb 

vastagságban visszaduzzad. Így az elvégzıdésnél, az aljzaton felhalmozódott, nagyobb vas-

tagságú izzó láva lehőléséhez is hosszabb idı kellett, miközben több hıt bocsájtott ki magá-
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ból, mint a két tágasabb járat közötti járatszőkület aljzatán maradt, vékonyabb láva. Az elvég-

zıdésnél, az aljzaton felhalmozódott vastagabb és fokozatosan hőlı láva ugyanakkor már egy-

re kisebb mértékben olvasztotta vissza a lefelé növekvı láva-szalmasztalaktitokat, illetve csö-

ves-lávasztalaktitokat. Így azok hosszabbra nıhettek, az aljzaton alattuk felépülı 

lávasztalagmitokkal együtt. Ezért a lávaalagút peremi részei mellett az elvégzıdésnél a 

lávasztalaktitok és a lávasztalagmitok lávacseppkı-oszlopokká való összekapcsolódása is 

lehetséges. 

 

 

6. 1. 1. 1. e.  Monogenetikus és poligenetikus lávaalagút-barlangok 

 

Egy-egy lávaalagút a létrehozó lávafolyások száma és azok relatív kora szerint lehet 

monogenetikus (egyszerő) és poligenetikus (összetett).  

Monogenetikus a lávaalagút akkor, ha egy lávafolyás hoz létre egy összefüggı járatot (8. 

kép).  

Poligenetikus az a lávaalagút, amely több, egymásra települt, különbözı korú lávafolyás 

eltérı korú járatainak egybenyílásával jött létre, amikor a lávaalagutat magában foglaló láva-

folyásra késıbb, akár jóval a megszilárdulása után újabb lávafolyás ömlik.  (7. kép, 12. ábra). 

A ráömlı láva a magas hımérsékleténél fogva az alatta levı barlang mennyezetét részle-

gesen újraolvaszthatja, melynek következtében az a felette húzódó lávatömeg súlyánál fogva 

megsüllyed, lehajlik. A lehajló mennyezetben a kihőlése során lefelé széttartó irányú kontrak-

ciós hasadékok képzıdnek, melyek közül a mennyezet darabjai nagyobb eséllyel hullanak ki, 

feltárva a felettük húzódó, a mennyezet lesüllyedésért felelıs lávafolyást is (26. kép). Ameny-

nyiben a még izzón folyós láva szakítja át az alatta húzódó barlang mennyezetét, úgy a felül-

folyó láva zuhatagszerően beleömlik az alatta húzódó lávaalagútba (12/b ábra, 27. kép). 

Több, a dolgozat következı oldalain ismertetett lávabarlang típus is (pl.: kürtıbarlangok, 

hornitó-barlang, gázhólyagüregek) gyakran kapcsolódik - azoknak egy részét képezve - a na-

gyobb mérető lávaalagutakhoz.  

 

 

 

 

 

 



 45 

 
12. ábra. Összetett (poligenetikus) lávaalagutak kialakulásának két módja. a: az alul elhelyezkedı idısebb láva-

alagút boltozata a felsı, fiatalabb lávaalagút kialakulását  követıen , a hőléses eredető összehúzódás és behasa-

dozás következtében néhány órával, vagy akár több ezer év elmúlta után omlik be. b: a lávaalagutak egybenyílá-

sa a fiatalabb (felsı) lávaalagút kialakulásával egy idıben történik, melynek során az idısebb lávaalagút meny-

nyezetét átszakítja a ráömlı, és már kellı mértékben megvastagodott kérgő lávacsatornában áramló lávafolyás.  



 46 

 
26. kép. Többszintes, poligenetikus lávaalagút-barlang idısebb, alsó járatának mennyezete, egy szakaszon - ott, 
ahol kiszélesedik - leomlott. Az omlást az idısebb barlangjárat boltozatára ráömlı újabb lávafolyás okozta (lásd 
a piros színő lávakibukkanást az omlás felett). Az omlást elıtt a mennyezet megsüllyedt, és a lehajlása következ-
tében lefelé széttartó irányú repedések keletkeztek benne, így elıidézve az omlást. Az omlással feltárult az újabb 

lávafolyás alja, amely a benne levı vas oxidációja miatt vörös. A fokozottabb oxidáció az alsó, már korábban 
lehőlt, levegıs, oxigénben gazdagabb járattal való érintkezés eredménye. Az omlás a felsı láva nagy részének 

kikristályosodása után történt, ugyanis nem ömlött bele az alsó járatba. 
 Manjanggul lávaalagút-barlang. Csedzsu (Jeju)-sziget, Dél-Korea. 

 

 
27. kép. Többszintes, poligenetikus lávaalagút-barlang felsı, fiatalabb járatszakaszából az ott ömlı láva, lávazu-

hatagként az alsó járatba ömlött. A lávazuhatag megszilárdulásával egy 7,6 m magas lávaoszlop jött létre. 
Manjanggul lávaalagút-barlang. Csedzsu (Jeju)-sziget, Dél-Korea.  
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6. 1. 1. 1. f.  A lávaalagút-barlangok feltárulása és kapcsolatuk egyes felszíni lávafor-

mákkal 

 

A lávaalagutak felnyílása többféle módon történhet: 

 A szélességükhöz képest vékonyabb kéregbe zárt barlangoknak, már kis idıvel a ki-

alakulásuk után, a hőléssel járó összehúzódás következében létrejövı (kontrakciós) hasadékok 

mentén is leomolhat a boltozata. A vastagabb, 2-4 méteres mennyezet-anyagának egyre fel-

jebb harapódzó omlásai folytán a felszín felé nyitott lávazsombolyok alakulhatnak ki (BALÁZS 

D. 1974). A lávaalagutak boltozata nagyobb felületen is elvékonyodhat és saját súlya alatt 

beszakadhat (28. kép). Ilyen eredető omlások több száz, vagy ezer éves lávaalagutakat is fel-

tárhatnak. A lávaalagutak egymáshoz közeli természetes eredető beszakadásainak összenövé-

sekor láva-szakadékuvalák jönnek létre (29, 30. képek). A láva-szakadékuvalák egyes esetek-

ben több száz méter hosszan felnyithatják a kanyargó lávaalagutakat. Az így létrejövı csator-

nák földi megfelelıi lehetnek a Hold és a Mars hasonló eredető felszíni jelenségeinek 

(ATKINSON A. - ATKINSON V. 1995).  

 

 
28. kép. A Raufarhólshellir lávaalagút-barlang felszínig hatoló mennyezeti omlásai.  

Az így kialakult nyílások 10-15 m átmérıjőek. Izland, Reykjanes félsziget. 
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29. kép. Láva-szakadékuvala az izlandi Þríhnúkahraun lávamezın. A fehér nyíl a láva folyásirányát és az egykori 

lávaalagút fennmaradt boltozatát (lávahíd) jelzi (lásd még a 30. képet).  
 

 
30. kép. A 29. képen látható, 8,5 m fesztávú lávahíd a láva egykori folyásirányában lefelé fényképezve.  

 

A lávaalagutak omlásos feltárulását elıidézhetik földrengések, valamint az emberi tevékeny-

ség is, például a manapság igen nagy iramban fejlıdı izlandi útépítések során. A dél-koreai 

Csedzsu (Jeju) - szigeten található Yongcheondonggul lávaalagút egy útépítés során egy vil-

lanyvezeték-tartó oszlop alapzatának fúrásakor tárult fel (31. kép). 

 A feltárult lávaalagutak hossza csak egy töredéke a még rejtett, tényleges barlangrend-

szerek hosszúságának és Izland szabályos alakú pajzsvulkánjait is valószínőleg lávaalagutak 

rendszere hálózza be. A bejárható lávaalagutak összeszőkülı szakaszait legtöbbször a bennük 
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utoljára folyt lávák tömítették el, illetve a barlangok mennyezetének beomlásai akadályozzák 

meg a további kutatásukat.  

 

 
31. kép.  A Yongcheondonggul lávaalagút-barlang bejárata egy villanyoszlop alapjának  

fúrásakor nyílt fel. Csedzsu (Jeju)-sziget, Dél-Korea 
 

A korábban folyékony lávával kitöltött, nagyobb szélességő és magasságú alagutak is, 

több esetben már a vulkáni mőködés idején, a kiürüléskor lezáródtak. Erre azokon a járat-

szakaszokon volt nagyobb esély, ahol az elvezetı üreg belsı térfogata nem volt elégséges egy 

újabb, illetve megnövekedett hozamú lávaár elvezetéséhez. Ezekben az esetekben a nagy nyo-

mással az alagútban áramló lávafolyó csak úgy tud „kilépni” felszínalatti medrébıl, ha feltöri, 

majd kisebb-nagyobb mértékben megemeli (olykor tíz-tizenöt méter magasságban és 200-300 

méteres hosszúságban) a felette húzódó akár több méter vastagságú szilárd lávakérget. Ez a 

szilárd kéregrész az alatta húzódó láva kiürülésekor, azzal egyidejőleg - a kiemelésekor kiala-

kult törési zóna mentén - lesüllyed, egészen a felszínalatti lávacsatorna aljzatáig. Így csak 

kisebb, egymástól elzárt üregek jöhettek létre, vagy azok sem. Az utóbbi esetben a lesüllyedt 

mennyezet és az aljzat közti üregeket a közéjük préselıdött láva tömíti el.  

A vastag mennyezető lávaalagutak a bennük áramló láva kiürülésével egy idıben is 

föltárulhatnak, azokon a helyeken, ahol a mennyezet a belsı lávamennyiség túlnyomása miatt 

elıbb megemelkedik, majd a kiürüléskor lesüllyed.  Így tárult fel és alakult ki a bejárata a 

Surtshellir barlang egyik fı járatszakaszának is, amikor a folyásirányban felette elhelyezkedı 

lávakéreg lesüllyedt, miközben a folyásirányban lefelé esı kéregszakasz fennmaradt (32-34. 

képek).  
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32. kép. A Surtshellir lávaalagút-barlang bejárata (B), a lávakéreg folyásirányban felfelé esı szakaszának (L) 

lesüllyedésével tárult fel. A kép középsı része Nyugat felé látható. Hallmundarhraun lávamezı, Izland. 
 

 

 
33. kép. A Surtshellir lávaalagút-barlang bejárata (B) a lesüllyedt kéregrész mögött, Dél felé fotózva. 

Hallmundarhraun lávamezı, Izland. 
 

 
34. kép. A Surtshellir lávaalagút-barlang egyik (a 32, 33. képeken „B” jellel látható) 12 m széles és  

6,2 m magas bejárata. Hallmundarhraun lávamezı, Izland. 
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Amennyiben egy korábban kialakult lávaalagút boltozatát egy beléje ömlı újabb láva-

folyás töri fel, akkor posztgenetikus boltozat-feltörés és az azt követı beszakadásos lezáródás 

történt. Az elıbbi folyamat impozáns felszíni megnyilvánulásai az esetenként több tíz, illetve 

száz méter hosszú és fele ilyen széles, egykori szilárd lávafelboltozódások ovális, győrő ala-

kú, 10-15 méter magas peremő beszakadásos formái az úgynevezett törésgyőrők, melyek szép 

példáit találjuk a Hallmundarhraun lávamezın (35-38. képek). A törésgyőrők létezése szoros 

kapcsolatban állhat a felszínalatti nagy lávaalagút barlangok rendszerével, amire példa lehet a 

Surtshellir barlang egyik fı bejáratának a megemelkedett, majd lesüllyedt felszíni kéreg általi 

történt feltárulása is (32-34. képek). 

 

 
35. kép. Mőholdkép két törésgyőrőrıl (a és b jellel) az izlandi Hallmundarhraun lávamezın.  

Átmérıjük 100-120 m. Forrás: Landmælingar Íslands. 
 

 
36. kép. A 35. képen látható „a” jelő törésgyőrő a lávamezı felszínének síkjából 13 m-el emelkedik ki. 

Hallmundarhraun lávamezı, Izland. 
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37. kép. A 35. képen látható „b” jelő törésgyőrő a lávamezı felszínének síkjából 15 m-el emelkedik ki. 
Hallmundarhraun lávamezı, Izland. 

 

 

 

 

 
 

38. kép. A 37. képen látható (a 35. képen „b” jelő) törésgyőrő belsı, visszasüllyedt központi része. 
Hallmundarhraun lávamezı, Izland. 
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6. 1. 1. 2. Kürtı-bazaltláva-barlangok     

 

A kürtıbarlangok vertikális kiterjedése meghaladja hosszúságukat és szélességüket. A 

bazaltvulkáni vulkáni mőködés során felnyomuló bazaltláva, vagy a piromagmának (a 

piromagma COTTON, C. A. (1952) szerint a magma közvetlenül a felszínre kerülése elıtt) a 

kürtıbıl történı visszahúzódásával, illetve a piromagma/lávából felhalmozódott gázok kifú-

jódásával jönnek létre, az alábbi módokon és formában:  

Stromparharun (stromp=kémény) lávafolyásban kialakult Djúpihellir (magyarul=mély 

barlang) a lávaalagút-barlangok és a lávakürtı-barlangok érdekes ötvözıdését testesíti meg. 

220 m összhosszúságú járatai három egymás felett elhelyezkedı szintre tagolódnak. Az alsó 

szint két nagyobb mérető fıüregbıl áll. A tágasabb üreg mennyezete a felharapódzó omlások 

miatt egy helyen zsombolyszerően felnyílt. E terembıl egy szők átjárón keresztül jutunk abba 

az üregbe, amelyben egy 14 m magas kürtı található, és amelyrıl a barlang is a nevét kapta 

(39. kép).  

 
39. kép. A Djúpihellir 14 m magasságú kürtı-barlang felsı, felnyílás alatti részlete.  

Stromparharun-lávamezı, Izland 
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A kürtıbarlangok egyik kialakulási módja, amikor a nagyobb, aktív lávaalagút-

barlangokból, a lávahozam emelkedéskor, a láva felfelé bepréselıdhet egy, a lávabarlanghoz 

kapcsolódó, hasadékba, vagy törési zónába és azt a - karsztos forrásbarlangokhoz hasonló 

formájúra – magas hımérsékletével és mechanikus eróziójával folyamatosan tágítja. Ez tör-

ténhetett a Djúpihellir esetében is. Ezen vertikális barlangtípus érdekessége, hogy a lávaalag-

útból felnyomuló láva a felszínre nem ömlött ki, legalábbis semmilyen erre utaló jel erre nin-

csen. Valószínő, hogy a felfelé táguló járatból újra és újra visszaáramlott a láva a tápláló láva-

folyosóba, hogy a helyére onnan friss, forró láva folytassa felfelé a kürtı tágítását. A barlang 

késıbbi feltárulása az elvékonyodott mennyezet beomlásával történt.  

 A kürtı-barlangok közé sorolhatók az úgynevezett gázkifúvásos lávazsombolyok is, 

amelyek BALÁZS D. (1974) szerint akkor képzıdnek, amikor a lávaalagút üregterében forró 

gázok préselıdnek össze és felszakítják a kéreg legkevésbé ellenálló részét. A robbanásszerő-

en kifújódó gáz függıleges, vagy kissé ferde, illetve kanyargó járatot alakíthat ki, amelynek 

felsı szakasza a gázkifúvás során már a kidobált, még képlékeny lávadarabok által felépített 

kúp részét képezi. A felszínig hatoló kürtıformájú, esetenként kanyargó, csıszerő barlangokat 

létrehozó, nagy sebességgel kifújódó gızök és gázok a lávaelborítás alá került nedves rétegek, 

de akár még fatörzsek víztartalmából is származhatnak (HONDA T. 2008b). 

A kürtı-barlangok másik változatának képzıdésekor a kialakító, majd visszahúzódó 

láva forrása nem lávaalagutakból származik, hanem az közvetlenül a magmakamrából, hasa-

dékokon keresztül nyomul fel. Erre példa a Þríhnúkahellir barlang, melynek elsı sikeres fel-

mérése még csak néhány éve történt. Az elsı izlandi telepesek megjelenése után, 874-ben 

zajlott le az a hasadékvulkáni kitörés, amelynek során a felnyomuló láva kibocsájtása három 

egymás mellett, sorban elhelyezkedı központra különült. Így alakult ki az a három vulkáni 

salak/fröccskúp a Þríhnúkar („Háromcsúcs-hegy”) amelynek északkeleti, a környezetébıl 36 

m magasságban kiemelkedı tagja egy nagymérető, igen mély barlangot a Þríhnúkahellir-t rejti 

maga alatt. A Þríhnúkahellir kialakulásakor a salak/fröccskúpon keresztül a felszínre törı láva 

- utánpótlása megszőntével - nagyobb mélységekbe húzódott vissza és egy nagymérető üreget 

hagyott maga után. A Þríhnúkahellir tehát egy olyan, valódi vulkáni kürtı, a hozzá csatlakozó 

felszínközeli magmatároló üreggel, amelynek a magma/láva utánpótlása egy mélyebb 

vulkano-tektonikai hasadékból zajlott (STEFÁNSSON, Á. B. 1991).  A kráternyílástól lefelé 

palack formájúvá kiterebélyesedı hatalmas barlang úgy ırzıdhetett meg mai állapotában, 

hogy a salak/fröccskúpot is fenntartó boltozata a jó megtartó képességének köszönhetıen nem 

omlott be. A Þríhnúkahellir a Földön eddig megismert legmélyebb bazaltvulkáni kürtıbar-

lang. Felszíni nyílása egy salakból, illetve kidobódásukkor még képlékeny lávafoszlányokból, 
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majd összehegedt agglutinátitból álló kúp krátere, ahonnan a láva/magma egészen nagy mély-

ségig húzódott vissza (40-42. képek). 

 

 
40. kép. A Þríhnúkahellir felett elhelyezkedı 40 m magasságú üreges salak/agglutinátit kúp. Þríhnúkar, Izland. 

 

 
41. kép. A 40. képen látható üreges salak/agglutinátit kúp krátere, amely a 204 m mély Þríhnúkahellir kürtıbar-

lang bejárata. Átmérıje 5 m. Þríhnúkar, Izland. 
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42. kép. A Þríhnúkahellir kürtıbarlang faragott térképe a barlang bejáratánál.  

A képen Hjalti Kristgeirsson látható (lásd még a 9. fejezetben). Þríhnúkar, Izland. 
 

A barlang mélysége a bejárat alatt függılegesen mérve 121 m, majd ezután egy ha-

rántirányban becsatlakozó szőkebb vulkáni tápcsatornában ferdén tovább mélyül 204 m-ig 

(STEFÁNSSON, Á. B. 1991). A Þríhnúkahellir szélessége a bejárat alatt elıször 15 m, majd lej-

jebb a barlang 50 m átmérıjőre terebélyesedik. A barlang mennyezetén két nagyobb vakkürtı 

is található. Az egyik kb. 10 m átmérıjő és barlang 60 m mélyen található mennyezeti részén 

nyúlik felfelé bizonytalan magasságig. A másik vakkürtı a lenti, kiürült tápcsatorna-járat kb. 

170 m mélységő pontjából nyílik felfelé és csaknem 40 m magas. A Þríhnúkahellir eddig fel-

tárt járatainak össztérfogata 150 000 m3 (STEFÁNSSON, Á. B. 1991). A Þríhnúkahellir felsı 

kürtıjének falait illetve a felsı barlangfalak felületét az utolsó lávafelnyomulás mennyezethez 

ragadt részei borítják, majd 75 m mélység után az oldalfalak már idısebb, hasadozott lávaré-

tegek váltakozó sorából állnak. 90 méteres mélységben az északkeleti barlangfalon egy söté-

tebb színő bazaltlávával kitöltött függıleges vulkáni hasadék (dájk) tárul fel, amely szépen 

bizonyítja Þríhnjúkar hármas kúpjának hasadékvulkáni eredetét.  

A Þríhnúkahellirhez hasonló módon alakult ki a Caldeirinha do Pero Botelho kürtıbar-

lang is az Azori-szigetekhez tartozó Graciosa-szigeten (COSTA, M. P. ET AL. 2008). 

 Szintén közvetlenül a magmakamrából származó bazaltláva alakította ki az izlandi 

Krafla-kalderában található Leirhnjúkur hasadékvulkán kürtıit is, amelyeken keresztül na-

gyobb mennyiségő láva is a felszínre jutott 1984-ben (tehát igen fiatal formák). Az itt kiala-

kult kürtık felszíni nyílásai kisméretőek 1-2 m szélesek, de lefelé kiszélesednek. Függılege-

sen 4-5 méter kiterjedésőek. Egymáshoz közel, sorban helyezkednek el a hasadékban, illetve 
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az felett, a kitörés során felhalmozódott salakos agglutinátitban (42, 43. képek). A kürtık fel-

színi nyílásai több esetben közel vannak egymáshoz. Ebbıl arra lehet következtetni, hogy a 

lefelé 

 
43. kép. A Leirhnjúkur hasadékvulkán „kiapadt” lávaszökıkútjai. Krafla kaldera, Izland.  

 

44. kép. A Leirhnjúkur hasadékvulkán lávaszökıkútjából visszahúzódott láva/piromagma helyén kialakult bar-
lang 2,2 m széles bejárata.  A barlangból még forró levegı árad kifelé. Krafla kaldera, Izland. 
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kiszélesedı üregek néhány méterrel a felszín alatt egymásba is nyílhatnak. Skinner az oregoni 

Cascade-hegységbıl, írt le hasonló genetikájú vulkáni környezetben, a mélyben összefüggı 

rendszert alkotó barlangokat (SKINNER, C. E. 1993). Leotta és Liuzzo figyelt meg a kiürült 

tápláló-hasadékrendszerükkel összefüggı kürtıket az Etnán (LEOTTA, A. - LIUZZO, M. 1998). 

Ezek ismeretében a Leirhnjúkur hasadékvulkánban a következık szerint alakulhattak ki a kür-

tıbarlangok (13. ábra) Az 1984-es kitöréskor a hasadékból felszökı lávafüggöny (13/a ábra) 

egyes részei hamarosan egymástól különálló lávaszökıkutakká összpontosultak. A lávaszö-

kıkutak a hasadék felsı részén egymástól válaszfalakkal elkülönített kürtısort hoztak létre, 

miközben a hasadék többi részeit a visszahulló piroklasztok befedték (13/b ábra). A kitörés 

utolsó szakaszában azokon a helyeken, ahol lokálisan hirtelen szőnt meg a magma-utánpótlás 

ott a láva visszahúzódott a hasadék mélyebb zónájába és a korábbi lávaszökıkutat tápláló kis 

kürtık üresen maradtak (13/c ábra). Az így kialakult, lefelé palack alakban kiszélesedı verti-

kális üregek mélyebben valószínőleg egybenyílnak és egymással összefüggı rendszert alkot-

nak. Kis méretük és rossz állékonyságuk miatt (omlásokkal viszonylag hamar betemetıdnek) 

csak fiatalabb lávafolyásokon figyelhetünk meg hasonló keletkezéső függıleges kiterjedéső 

barlangokat. 

 

 
13. ábra. A kürtı-barlangok keletkezése hasadékvulkáni kitörés során. 

Jelmagyarázat: 1. felnyomuló bazaltláva és mozgási iránya 2. lávaszökıkút 3. a hasadékot részben eltömítı és 
befedı piroklasztitok (agglutinátit és salak) 4. a láva visszahúzódásával létrejött vertikális kürtı barlangok 

 



 59 

6. 1. 1. 3. Bazaltdájk részleges kiürülésével kialakult barlangok 

 

A hasadékvulkáni kitöréseket tápláló, a hasadékokat kitöltı folyékony magma, illetve 

piromagma egy bizonyos hányada a kitörés végeztével visszahúzódik a nagyobb mélységek-

be, a magmakamra irányába. A visszahúzódott magma helyén így üregek és barlangok ala-

kulnak ki. E barlangok fala gyakran párhuzamos a hasadékfalakkal, de a kiürülés helye csı-

szerő is lehet. A bazaltdájk kiürüléssel keletkezı barlangok feltárulása ritka. A felszín közelé-

bıl visszahúzódott piromagma helyén ilyen módon kialakult barlangok a fröccs-kúpok és 

fröccs-sáncok alatt tárulnak fel (45. kép). LEOTTA, A. és LIUZZO, M. (1998) az Etnán, hasa-

dékkitörés felett sorakozó fröccs-kúpok kürtıinek közvetlen mélységi folytatását jelentı, a 

kitörés tápcsatornájául szolgáló kiürült dájkot fedezett fel. 

 A mélyebb dájkrészletek visszahúzódásával kialakult barlangok példája a tengeri ab-

rázióval hátráló sziklás tengerpartján feltárult Fajanita-barlang a Kanári-szigetekhez tartozó 

La Palma-szigeten  (SOCORRO J. S. - MARTÍN, J. 1991) 

 
45. kép. Összehegedt kidobott lávadarabok (agglutinátit) alatt feltáruló kiürült bazalthasadék.  

Leirhnjúkur hasadékvulkán. Krafla kaldera, Izland. 
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6. 1. 1. 4. Kéregalatti bazaltláva-barlangok felduzzasztott pahoehoe-típusú láva-

mezıkben 

 

A kiömléskor 1000-1200 oC hımérséklető pahoehoe bazaltláva-folyásoknak a hőlés 

során fokozatosan vastagodó felszíni kérge több különbözı folyamat eredményeként meg-

emelkedhet. Ezek közül a legfontosabb a „felduzzadás”, amikor a fokozatosan hőlı és vasta-

godó felszíni kéreg alá - annak kialakulásával egyidejőleg - folyékony láva nyomul, ott fel-

halmozódik, felgyülemlik, miközben a kérget több méter magasságban megemeli. A 

pahoehoe-lávafolyások tehát a kéreg alatt belülrıl növekedve érik el a késıbb is látható vas-

tagságukat - a felszínre ömlésük helyétıl több km távolságban. Az ily módon vastagodó láva-

folyás elnevezése az angol nyelvő szakirodalomban az „inflated pahoehoe”, amelyre „felduz-

zasztott pahoehoe” elnevezést javaslom. Az utóbbi két évtizedben a bazaltláva-folyások terü-

letén zajlott kutatások legérdekesebb eredményei döntıen e folyamat tanulmányozása során 

születtek. Az „inflated basaltic lava”, vagy „felduzzasztott bazaltláva” immár egyre szélesebb 

körben elfogadott, sok bizonyítékkal alátámasztott tényként kezelhetı (CHITWOOD, L. A. 

1994, PETERSON, D.W. et al. 1994, HON, K. et al. 1994, SELF, S et al. 1998, KAUAHIKAUA , J.- 

et al. 1998, HON, K. et al. 2004, GRIMES, K. 2008) és új megvilágításba helyezi azon 

szingenetikus bazaltláva-barlangok kialakulását is, melyek e folyamat során, annak követ-

kezményeként jönnek létre.  

A hawaii Kilauea és Mauna Loa pahoehoe típusú bazaltláva-folyásainak felszínre öm-

lési módja, valamint formakincsük tekintetében nagy hasonlóságot mutatnak az izlandi láva-

folyásokkal (HON, K. et al. 1994). Ezért a felduzzasztott lávafolyások kutatásának Hawaii lá-

vamezıin elért új eredményeit a kialakulásuk és formakincsük tekintetében hasonló izlandia-

kon is alkalmazhatjuk.  

 

A felduzzasztott pahoehoe típusú bazaltláva-folyások általános jellemzıi  

 

A pahoehoe láva felszínre ömléskor a kezdetben kisebb, különálló folyási egységek 

egyesülésébıl kialakul a lávamezı. Ily módon az esetek többségében néhány km-es hosszúsá-

gú és több 100 m széles (de lehet jóval kiterjedtebb is) úgynevezett „lepelláva” („sheet flow”) 

formálódik (HON, K. et al. 1994, HALLIDAY , W.R. 1998, SELF, S et al. 1998, HON, K. et al. 

2004). A lepellávák átlagos vastagsága az általuk beborított területükhöz képest kicsi - a vas-

tagság/befedettség arányszáma 1/100, vagy annál is kisebb (WALKER, G.P.L. 1973). 
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Közvetlenül a kiömlés után az izzón folyós bazaltláva hőlni kezd, de a legkülsı kérge 

kezdetben még vékony, nyúlós, plasztikus. Ez a legkülsı zóna néhány óra alatt fokozatosan 

szilárd burokká alakul és a hőléses eredető összehúzódás következtében törik, reped, hasad, 

de mindig csak az alatta húzódó plasztikus zónáig. A folyékony zónából felfelé migráló bubo-

rékok a kéreg alsó plasztikus zónájában, valamint ez felett a szilárd kéreg alján csapdába es-

nek (illetve a szilárd kéreg hasadékain részben kijutnak a levegıbe). Ezek következtében a 

felsı kéreg buborék-zárványokban gazdagabb, kisebb sőrőségő lesz és úszik az alatta húzódó 

nagyobb sőrőségő, buborékokban szegényebb folyékony zónán (WALKER, G.P.L. 1991).  

A szilárd, törékeny, buborékosabb kéregzóna alatt a lávafolyás belseje felé haladva a 

láva halmazállapota fokozatosan változik, plasztikus, nyúlós, képlékeny, majd legbelül folyé-

kony. Ez a folyékony zóna a felduzzadás során a lávafolyás forrása felıl, belülrıl folyamatos 

utánpótlást kap, gyarapszik, győlik, melynek során megemeli a felette húzódó viszkózusabb, 

illetve szilárd halmazállapotú zónákat. Az ily módon történı belsı eredető vastagságnöveke-

dés, vagyis a felduzzadás mértéke – így a kéreg megemelésé is – jelentıs lehet.  Hon és mun-

katársai megfigyelései alapján a felszínre kiömlött híg 10-50 cm vastagságú lepelláva néhány 

nap alatt 4 m-t, de 1-2 óra alatt 1m-t is megemelkedik (HON, K. et al. 1994, 2004). A folyé-

kony láva kéreg alatti felgyülemlését általában a lávafolyás homlokzónájának továbbhaladását 

megállító, vagy nagyban lelassító, természetes gátat jelentı domborzati akadály, vagy a belsı 

folyékony láva feszítıerejének nagymértékben ellenálló, vastagabb homlokzónai kéreg okoz-

za (BALÁZS D. 1974, GREELEY, R. 1987, HON, K. et al. 1994).  

A szilárd kéreg megemelését a felszínen megbillent lávatáblák jelzik, amelyek dılés-

szöge a megemelt terület peremén, akár 70-90o is lehet. Az eredetileg közel vízszintes helyze-

tüket a felszínükön látható kötélfonatok mutatják (HON, K. et al. 1994, CHITWOOD, L. A. 

1994). A megemelés, illetve felboltozás következtében megbillent, korábban közel vízszintes 

helyzetben megszilárdult táblák - mint egy kirakós játéknál - a peremeiknél összeilleszthetıek 

(WALKER, G.P.L. 1991).  
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6. 1. 1. 4. a.  A kéregalatti bazaltláva-barlangok képzıdési feltételei  

 

A barlangképzıdés szempontjából a pahoehoe lávamezık nagymértékő lávafelduz-

zasztásnak azért van nagy jelentısége, mert minél nagyobb a felszíni kéreg alatt felgyülemlett 

folyékony láva mennyisége, annál kiterjedtebbek lesznek a lecsapolódásukkor keletkezı üre-

gek. A pahoehoe lávamezık kérgének alsó (a külsı szilárd kéregrész alatt húzódó) plasztikus 

halmazállapotú zónájának különösen fontos szerepe van abban, hogy a láva nagyobb mérték-

ben képes felduzzadni. Ez a nagy szakítószilárdságú plasztikus zóna nem törik, hanem a belül 

felgyülemlı folyékony láva nyomásával szemben tartja az alakját. A láva belsı hidrosztatikai 

nyomásának további fokozódásával is inkább hajlik, nyúlik, vagy kis mértékben folyik, mi-

közben szakadás és törés nem keletkezik benne. E tulajdonságainak köszönhetıen a plasztikus 

zóna megakadályozza az általa körbezárt felgyülemlı folyékony láva felszínre nyomulását. 

Így a folyékony láva nem, illetve csak egyes helyeken jóval kisebb mértékben préselıdik ki a 

felsı merev berepedezett zóna hasadékain keresztül a felszínre, és tovább győlve a felszíni 

kérget belülrıl tovább emeli.  

A felduzzasztás során megemelt, illetve felboltozott bazaltláva-kérgek alatt húzódó 

barlangok kialakulásakor a pahoehoe-lávafolyás felduzzadásáért felelıs és a kérgüket meg-

emelı láva még folyékony belsı magja (vagy annak egy bizonyos hányada) a környezı plasz-

tikus és szilárd zónától elválik és lecsapolódással kiürül. A lecsapolódás, vagy leeresztıdés a 

felduzzasztással, vagy felgyülemléssel ellentétes folyamat. Ez többnyire a lávafolyás azon 

részein történik, ahol a kéreg alatt felgyülemlı láva a lávafolyás kérgét átszakítva továbbfo-

lyik, viszont ezzel egyidejőleg a lávaakkumuláció utánpótlása is megszőnik (HON, K. et al. 

1994). A lecsapolódáskor a megemelt kéreg alatt a folyékony láva szintje süllyedni kezd, ami 

vertikális mozgást jelent a fent helyben maradó (vagy csak a kisebb mértékben lesüllyedt) 

kéregrészhez - vagyis a kialakuló barlang boltozatához - képest.  

Az így keletkezett barlangok átlagosan 10-50 cm-es mélységben, közvetlenül a szilárd 

felszíni kéreg alatt húzódnak ezért megkülönböztetésükre a "kéregalatti bazaltláva-barlang" 

elnevezést javaslom, amely elnevezés nincs ellentmondásban azzal, hogy az eltérı genetikájú 

fa-öntıforma-barlangok, vagy a reogén lávaalagút barlangok némely típusait (pl. felszíni lá-

vaalagút) egyes esetekben szintén hasonló vastagságú kéreg választja el a felszíntıl.  
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6. 1. 1. 4. b. A kéregalatti bazaltláva-barlangok és a lávaalagút barlangok fı morfo-

genetikai különbségei 

 

A lávaalagút-barlangok a térfogatukat jóval nagyobb mértékben meghaladó térfogatú 

és nagyrészt közel horizontálisan folyó láva elvezetését biztosítják, amely a lávaalagút medrét 

termális és mechanikus erózióval tovább is mélyíti (GREELEY, R.1987, HON, K. et al. 2004). 

Erre utalnak a lávaalagutak több száz méteres, vagy kilométeres hosszúságban elnyúló, eny-

hén kanyargó folyosószerő járatai, amelyek magassága – nagyobb mértékő bevágódás esetén - 

gyakran meghaladja a szélességüket. A nagy mennyiségő olvadt láva horizontális mozgását a 

lávaalagút-barlangok oldalfalain található vízszintes lávakarcok, vonszolódási nyomok, vala-

mint – az áthaladó lávafolyó mederbe vágódásával járó szintsüllyedését, illetve változó hoza-

mát is jelzı – közel vízszintes bevágódások, negatív formák, mint például a lávaszínlık, va-

lamint benyúló, pozitív formák, mint például a lávaerkélyek és akkréciós lávapolcok sorozatai 

mutatják. 

A megemelt, illetve felboltozott bazaltláva kérgek alatt keletkezı kéregalatti barlangok 

térfogata – ellentétben a lávaalagút barlangokkal - közel azonos a kéreg alól kiürülı láva tér-

fogatával (a kiürülés után a kéreg, alátámasztás híján, még valamennyit süllyedhet, befelé 

hajolhat, illetve berogyhat). Amennyiben a még plasztikus kéreg és a folyékony láva között 

felhalmozódó gázok végzik a kéregemelést, akkor a barlang térfogata szintén közel azonos a 

kérget felboltozó és annak nyomása alatt felgyülemlett gázok térfogatával.  

A kéregalatti bazaltláva-barlangok – a lávaalagút barlangokkal ellentétben - a lávafo-

lyás egyéb részeirıl érkezı folyékony lávát jelentıs mennyiségben nem vezetnek el, így ben-

nük nincs, vagy elhanyagolható a láva horizontális áramlása (WALKER, G.P.L. 1991). Ez az 

oka annak, hogy a barlangfalaik oldalaiban a jelentısebb horizontális lávamozgásra utaló 

nyomok, mint például a vízszintes lávakarcok, lávaszínlık és vonszolódási nyomok is hiá-

nyoznak.  Amennyiben a lecsapolódás szakaszosan történik, akkor a süllyedı, döntıen verti-

kális mozgást végzı olvadt láva a felszínének szilárdabb kéregrészeivel a még plasztikus ol-

dalfalakba inkább függıleges karcokat vájnak. 

 

6. 1. 1. 4. c.  A kéregalatti bazaltláva-barlangok morfogenetikai típusai 

 

A pahoehoe-lávafolyások felduzzadásának módját a lávafolyás által elborított felszín 

domborzati viszonyai, illetve a lávafolyás intenzitása, effúziós rátája nagyban befolyásolják 

(SELF, S. et al 1998, HON, K. et al. 1994). A lávafolyások felduzzadásának különbözı módoza-
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tai miatt bennük a folyékony láva is eltérı formákban gyülemlik fel, így ezek lecsapolódásá-

val a kéregalatti barlangok különféle morfológiájú típusai alakulnak ki (pl. nyomásplató-

barlangok, tumulusz-barlangok).  

A pahoehoe-lávafolyások kéregalatti barlangjai a felduzzasztáson kívül - kisebb gya-

korisággal – kialakulhatnak a lávafolyások felszínével közel párhuzamos irányú nyomóerı, 

valamint gázakkumuláció megemelı hatására is, amelyek során a felszíni lávakéreg - kisebb 

barlangot hozva létre – válik el a folyékony zónától. 

 

Nyomásplató-barlang 

 

Az egységnyi idı alatt jelentısebb mennyiségben (nagy effúziós rátával) a kis lejtéső, 

közel sima, vagy enyhén hullámos felszínre ráömlı pahoehoe lávafolyások általában nagyobb 

kiterjedéső területeken egységes mértékben duzzadnak fel és emelik meg a felszíni kérgüket 

(SELF, S. et al 1998). A környezetükhöz képest platóvá megemelt lávamezı-részletek közel 

vízszintes felszíne „barátságos”, helyenként csaknem sima, máshol enyhén hullámos és na-

gyobb területeken egységesen szépen kifejlıdött kötélfonatokkal mintázott. Az így megemelt 

lávamezı-részletek az úgynevezett „nyomásplatók”, angolul „pressure plateau” (CHITWOOD, 

L. A. 1994), vagy „lava rise” (WALKER, G.P.L. 1991). Átmérıjük néhány m-tıl 1-2 km-ig, 

míg felduzzadással kialakult vastagságuk (tehát a kéregemelés mértéke) általában 1m és 20m 

között változik. A szélességükhöz képest hosszú, elnyújtott, esetenként kanyargó megemelt 

kéregrészek az úgynevezett „nyomásgerincek”, melyek például a lávaalagutakat teljesen kitöl-

tı és túlnyomás alá került folyékony láva emel meg. A nyomásgerinceket egyes értelmezések 

szerint a kéregre ható horizontális nyomás hatására feltorlaszolódó kéregtáblák alakítják ki. 

Erre a szerzı szerint a helyes elnevezés a lávakéreg-turolás – lásd késıbb. 

A felduzzasztott pahoehoe típusú bazaltláva-folyások kérgei alatt kialakult nyomáspla-

tó-barlangok alacsony átlagmagasságúak (0,5-1,5 m), laposak, kissé ívelt boltozatúak. Ke-

resztmetszetük gyakran lencse alakú és a lávalecsapolódás irányában csak kis mértékben el-

nyúlt formájúak. A lapos, lencse alakú üregformák kialakulása azzal magyarázható, hogy a 

lecsapolódás elıtt a folyékony láva a nyomásplató horizontálisan nagyobb kiterjedéső felszíni 

kérge, valamint a - folyékony zóna alatt található - plasztikus/szilárd átmeneti lávazónával 

kapcsolódó lávafolyás elıtti felszín között, azok „szorításában” halmozódik fel. A felduzza-

dáskor a belsı folyékony zóna terjedése e zónákkal párhuzamos irányokban igényel kisebb 

energiát (14. ábra). Ez hasonló folyamat ahhoz, ahogy a talpunk bırrétegei között növekszik 
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a vízhólyag, csak ez „lávahólyag” és a viszkózusabb lávarétegek között, a felszíni kéreg alatt 

terjed.  

A nyomásplatók képzıdésekor a felduzzadás során az emelkedı kéreg alatt az egyes 

különálló lávanyelvek folyékony zónái fokozatosan összeérnek, majd egyesülnek és a felszín-

nel párhuzamosan nagyobb kiterjedéső kéregalatti horizontális olvadt zónát, „kiterjedt lapos 

lávahólyagot” hoznak létre (14/a,b,c ábra). Amennyiben az így kialakult folyékony zóna le-

csapolódik és ezzel egyidejőleg a felette húzódó plasztikus/szilárd kéregzóna helyben marad 

(vagy csak kisebb mértékben süllyed le) úgy alatta „nyomásplató-barlangok” képzıdnek (14/d 

ábra). A nyomásplató-barlangok nagyobb eséllyel azokon a helyeken alakulnak ki, ahol már a 

lávafolyás elıtti felszínen eredetileg is sekély, tál alakú mélyedés volt. A kéreg alatt egyenle-

tesen süllyedı folyékony láva ezeken a helyeken nagyobb mértékben eltávolodhat a kéregtıl.  

A kéreg alatti a folyékony láva lecsapolódása, süllyedése – így a barlang kialakulása – 

gyakran több szakaszban történik. Erre utalnak a nyomásplató-barlangok oldalfalain látható 

akkréciós lávapolcok, amelyek a huzamosabb ideig (néhány óráig, vagy esetleg napig) a bar-

langban stagnáló szintő láva felszínén kialakult kéregnek az oldalfalakhoz való forradásával 

képzıdtek (46. kép). A több ütemben történt lávasüllyedéssel kialakult nyomásplató-

barlangok oldalfalainak függıleges szakaszai hosszabbak (20-80 cm), így keresztmetszetük-

ben e barlangok nem lencse alakúak, hanem inkább lapos tégla alakúak (46. kép). Szintén a 

láva szakaszos süllyedésérıl árulkodnak az aljzat kérgének 10-45 o szögben a barlang belseje 

felé dılı táblái, amelyek egykor a már egy bizonyos szintig lesüllyedt folyékony láva felszí-

nén képzıdtek, majd az alattuk húzódó folyékony láva újabb süllyedésekor alátámasztás híján 

törtek össze és billentek le.  

A nyomásplatók lecsapolódása elıtt a folyékony zóna nem teljesen összefüggı, hanem 

a velük egy szintben levı viszkózusabb zónák különálló részekké tagolják. A viszkózusabb 

részek a körülöttük levı folyékony láva lecsapolódásakor helyben maradnak és belılük ala-

kulnak ki a késıbbi nyomásplató-barlangok járatainak a válaszfalai.  

A lecsapolódáskor a felsı kéreg szilárd részei egyes helyeken – alátámasztás hiányában - 

szintén lesüllyednek. A kéregsüllyedéseknél a nyomásplató-barlangok lehajló mennyezete 

helyenként összeér az aljzatával, amely egyes részeken el is zárja egymástól az ily módon 

lencse alakú elvégzıdést mutató nyomásplató-barlangokat (14/d, e ábra). Gyakori eset, fıként 

a kisebb mérető (10-30m átmérıjő) nyomásplatóknál, hogy a kiemelkedett kéregrész középsı 

része lesüllyed, és a lesüllyedt rész körül - jellegzetesen háromszög keresztmetszető - barlan-

gok csak a peremi, fennmaradt kéregrészek alatt képzıdnek (hasonló módon, mint a késıbbi-

ekben ismertetett oldalgerinc-barlangok és lávanyelvgerinc-barlangok esetében). 
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14. ábra. A nyomásplató-barlangok kialakulásának szakaszai 

Jelmagyarázat: 1. Szilárd bazalt 2. Plasztikus bazaltláva 3. Folyékony bazaltláva 
 

A nyomásplató-barlangok lapos, több irányban kifejlıdött szabálytalan alaprajzú lapos 

és széles, néhol enyhén kanyargó lencsés keresztmetszető járatrendszereinek kis magasságú 

(0,5 – 1,5 m), de a magasságukhoz viszonyítva kiterjedt, (10-15 m szélességő) termeibıl vál-

tozatos irányokban több járat ágazik el, melyek többnyire rövid távolságon belül ellaposod-

nak, beszőkülnek és elvégzıdnek. E járatok egyes esetekben azonban a nyomásplatók külön-

álló lapos termeit össze is köthetik (GRIMES, K. 2008). 
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46. kép. 180 o-os felvételi szögben készített panoráma felvétel az izlandi Illahraun-lávamezı egyik nyomásplató-

barlangjáról. A barlang feletti kéreg 30-50 cm vastag. A bejárat (B) a kép készítési helyétıl 10 m-re található, 
magassága 90 cm (kívülrıl a 46. képen látható). A barlang legnagyobb magassága 1,2 m. A folyékony láva több 

szakaszban történı süllyedését az oldalfalak akkréciós lávapolcai (P) jelzik. K : kontrakciós hasadék. 
 

A nyomásplató barlangok boltozatát alkotó felszíni kéreg – az eltérı hőlési sebességek 

miatt - nem egyenletes vastagságban fejlıdik ki (10 és 50 cm között változik).  A helyi kéreg-

megvastagodásoknak egyik oka az, hogy a kérgen a lávafolyás felduzzadása során a kéreg 

felfelé hajlítása miatt vagy a hőlésbıl eredı összehúzódás következtében hasadékok képzıd-

nek. A hasadékok, repedések környezetében a kéreg nagyobb mélységig hől le, és ebbıl adó-

dóan ezeken a helyeken vastagabb szilárd kéregrész képzıdik (14/c,d ábra), melyeket az aló-

luk lecsapolódott folyékony láva eltávozása után a hullámos mennyezet 5-20 cm-el lenyúló 

gerincvonulatai és „hullámhegyei” jeleznek (14/d,e ábra, 47. kép).  

 

 
47. kép. Átlagosan 50-80 cm magasságú nyomásplató-barlang az izlandi Stromparhraun lávamezın (bejárata 

kívülrıl a 49. képen látható). A hullámos mennyezet az eltérı mértékő kéregmegvastagodás (30-60 cm)  
eredménye. 
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A nyomásplató-barlangok mennyezetét és aljzatát a lecsapolódáskor lesüllyedı folyé-

kony láva felszíne, valamint a fennmaradó plasztikus zóna elválási felületei alkotják. E két 

zóna szétválása ahhoz hasonlítható, mint amikor szétnyitunk egy kétrétegő, belül lekvárral, 

vagy mézzel megkent kenyeret. Az elválási felületek – bár nagyobb léptékben - a nyomáspla-

tó-barlangoknál is hasonlóan formálódnak. A lecsapolódás megindulásakor a plasztikus 

mennyezetre ragadt képlékeny lávát a lesüllyedı láva részben magával ragadja és belıle 

lávasztalaktitokat „nyújt ki”, átlagosan 1-5 cm hosszúságban (46, 47. képek), amelyek azon-

ban gravitációs hatásra a lassan hőlı barlangi légtérben késıbb még tovább nyúlhatnak. A 

lesüllyedı (leendı) barlangaljzat felszínének a mennyezetrıl történı leváláskor az elızıvel 

hasonló módon megnyúlt formái nem sokkal a leválás után belesimulnak a süllyedı folyé-

kony lávafelszínbe. Amennyiben a leválását követıen a süllyedı láva felszíne (elválási felüle-

te) gyorsabban hől le (vagy a lesüllyedı láva relatíve viszkózusabb), akkor a süllyedés irá-

nyában megnyúló felszínformák is megszilárdulnak és tőhegyes (ruhát szaggató), nagy sőrő-

ségben kialakuló, apró (0,5-2 cm-es) lávasztalagmitok teszik érdessé az aljzatot is.  

A lesüllyedt lávafelszínbıl kialakult barlangi aljzat hőléses eredető térfogat-

csökkenésekor és horizontális összehúzódásakor 0,5-1 cm szélességben és akár több méter 

hosszúságban kontrakciós hasadékok képzıdnek (14/e ábra, 46. kép). A lesüllyedt, és már 

stagnáló láva függıleges irányú hőléses eredető összetömörödését az aljzat enyhén lefelé, a 

barlang középsı része felé dılı összetört lávatáblái jelzik (14/e ábra).  

A nyomásplató barlangok-feltárulása többféle módon történhet. Szingenetikusan: 1.) a 

barlangok felett húzódó vékony kéreg hőléses eredető összehúzódásakor keletkezett repedé-

sek mentén beomlik. 2.) már a lecsapolódással egyidejőleg lesüllyednek egyes kéregrészek, 

melyek a boltívesebb, statikailag jobb megtartású helyben maradt kéregrészek alatt kialakult 

barlangot így feltárják (14/e ábra, 48, 49. képek). 3.) amikor a nyomásplató-barlang lecsapo-

lódásakor a folyékony láva oldalirányban, illetve felfelé áramolva a felszínre nyomul, úgy a 

kifolyó láva felszínén – a kiömlı izzó láva súrlódásos és olvasztó eróziója miatt - csak véko-

nyabb felszíni kéreg képzıdik. Ez a vékony kéreg a lecsapolódást követıen beszakad, és így 

oldalirányból feltárja a már kiürült vastagabb kéreg-mennyezető barlangot. Posztgenetikusan: 

földrengés, fagyaprózódás, vagy emberi beavatkozás hatására beomlik. 
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48. kép. A 46. képen látható nyomásplató-barlang szingenetikus kéregsüllyedéssel kialakult bejárata az izlandi 

Illahraun lávamezın. a: fennmaradt kéregrész (a barlang boltozata). b: lesüllyedt kéregrész. 
 

 
49. kép. A 47. képen látható nyomásplató-barlang szingenetikus kéregsüllyedéssel kialakult bejárata az izlandi 

Stromparhraun-lávamezın (háttérben a Bláfjöll-hegység). a: fennmaradt kéregrész (a barlang boltozata).  
b: lesüllyedt kéregrész. 

 

 

Tumulusz-barlang   

 

Az egységnyi idı alatt aránylag kisebb mennyiségben (kis effúziós rátával) felszínre 

kiömlı pahoehoe láva felduzzadása – a nyomásplatóktól eltérıen – nagyobb területen nem 

egységes mértékő, hanem egyes helyeken intenzívebb, míg közvetlenül a megemelt részek 
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között a lávakéreg szinte alig emelkedik. A lávamezı felszíne ennek következtében kiemel-

kedésekkel és a köztük helyben maradt mélyedésekkel tagolt, dimbes-dombos lesz (SELF et al. 

1998). 

A felszíni kéreg intenzívebben emelkedı helyein, ahol repedések miatt a kéreg foltok-

ban gyengébb és/vagy vékonyabb, ott a kéreg alá benyomuló és felhalmozódó folyékony láva 

a kérget felboltozza, felpúpozza. E folyamat eredményeként úgynevezett tumuluszok képzıd-

nek (az angol nyelvő szakirodalomban ismeretes „tumulus” magyar elnevezésére leginkább a 

genetikájára jobban utaló „felpúpozódott lávahólyag” lenne). A tumuluszok kialakulásakor a 

felboltozódó felszíni kéreg a megemeléssel egyidejőleg hől és vastagodik, ezért benne - a 

nyomásgerincektıl eltérıen – nem jön létre térrövidülés (WALKER, G.P.L. 1991). A 

tumuluszok többnyire kerek, ovális, enyhén megnyúlt, illetve enyhén kanyargós alaprajzúak. 

A kéregboltozódás során a felül szilárd és megbillent kéregtáblák között kialakult törések és 

hasadékok által sugárirányban tagolt palástjuk ívesen meghajlított, kupolaformájú. Mivel a 

kéreg a felboltozásával egyidejőleg vastagodik, ezért akár közel szabályos félgömb formájú 

tumuluszok is kialakulnak. 

A kéreg felboltozásáért felelıs felgyülemlett folyékony zóna részleges, vagy teljes le-

csapolódásakor a helyben maradt kéreg-kupola alatt üreges tumuluszok - „hollow tumulus” 

(HALLIDAY , W. R.. 1998, WALKER, G.P.L. 1991) - illetve tumulusz-barlangok képzıdnek. Az 

Izlandon megfigyelhetı tumulusz-barlangok kerek, enyhén megnyúlt, illetve kissé kanyargó 

alaprajzúak. Kupolás termeik 0,5-2 m magasságúak, szélességük 2-3 m-tıl 10-20 m-es is le-

het. 

A tumulusz-barlangok létrejöttének legfıbb feltétele a megfelelı tartóerıvel rendelke-

zı kéregkupola. A lávafelduzzadással kiemelkedı kéregkupola már megszilárdult külsı pa-

lástját repedések és hasadékok tagolják, ezért a külsı szilárd és törékeny zóna alatt levı hajlé-

kony, de már kellıen jó megtartású plasztikus kéregzóna lesz az, ami megakadályozza a le-

csapolódással üregessé váló tumulusz boltozatának a beomlását. Vékony plasztikus kéregrész 

nem lesz képes megtartani a kupola külsı, szilárd hasadozott tetızetét a lecsapolódás után. A 

túl vastag plasztikus kéregzónát viszont az alsó láva-felhalmozódás nem lesz képes olyan 

mértékben felpúpozni, hogy alatta a késıbbi lecsapolódással barlangmérető üreg képzıdhes-

sen. Az ideális vastagságú plasztikus kéregrész számottevı meghajlításnál sem törik, felbol-

tozható, illetve emellett megfelelı tartóereje is van, és a lecsapolódással járó belsı lávanyo-

más (az alátámasztás) csökkenésével sem süllyed számottevı mértékben. Ezért a lávamezı 

hőlésekor a felszíni kéreg plasztikus zónájának tehát megfelelı vastagságot kell elérnie, még 

mielıtt az alatta húzódó folyékony zóna lecsapolódik.  
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Üreges, barlangos tumuluszok kialakulásához a mélyedésekkel tagolt hepehupás dom-

borzatú területekre ömlı – így egyenetlen vastagságban szétterülı – pahoehoe-lávában külö-

nösen kedvezı feltételek alakulnak ki. A felszíni mélyedésekben a láva nagyobb vastagságban 

győlik össze. Ezek a vastagabb lávarészek nagyobb belsı folyékony maggal rendelkeznek, 

ezért a környezetüknél lassabban hőlnek, miközben hosszabb idın keresztül nagyobb hı-

mennyiséget adnak át környezetüknek. Ennek következtében a mélyedésekben felgyülemlett 

vastagabb lávarészek felszíni kérge is lassabban képzıdik és a környezı kéregrészekhez ké-

pest vékonyabb lesz. A láva további felduzzadásakor, amikor a kéreg alá újabb folyékony láva 

nyomul, akkor a belsı lávanyomással szemben kisebb ellenállású vékonyabb kéregrészek a 

környezetüknél nagyobb mértékben emelkednek meg. Így tehát ahol a lávaelöntés elıtti fel-

színen mélyedés volt, ott a ráömlı és felduzzadó láva felszínén kiemelkedés, tumulusz alakul 

ki. A tumuluszok alaprajza ebbıl adódóan nagyban függ az alattuk található - lávaelöntés 

elıtti - felszíni bemélyedés alakjától. Ahol a mélyedés kör alakú volt, ott szabályos kerek 

tumuluszok képzıdnek, míg az elnyúltabb, esetleg enyhén kanyargó mélyedésben felhalmo-

zódó láva a kérget is elnyúltabb, kanyargósabb formában emeli tumulusszá (tumulusz-sorok, 

illetve hosszú, elnyújtott tumuluszok kialakulhatnak a folyékony lávától megtelt és túlcsordu-

ló lávaalagutak felett is). A korábbi felszíni mélyedések felett kialakult tumuluszok lecsapo-

lódásakor a lesüllyedı folyékony láva - az eredetileg magasabb térszínekre ömlı környezı 

lávarészekhez képest - a felboltozott kéregtıl nagyobb mértékben távolodik el, így az ilyen 

tumuluszok kérge alatt nagyobb eséllyel alakulnak ki barlangok.  

A fentiek alapján a tumulusz barlangok kialakulása a 15. ábrán látható folyamat során 

az alábbiak szerint történik. 

A pahoehoe-lávafolyás egy felszíni mélyedés felett nagyobb vastagságban halmozódik 

fel. A nagyobb hıkibocsájtása következtében a mélyedésben felhalmozódott vastagabb láva 

felszíni kérge vékonyabb a környezı kéregrészekhez viszonyítva (15/a ábra).  

A láva további felduzzadásával a mélyedés feletti kéregrész a kisebb ellenállása miatt 

gyorsabban emelkedik a környezeténél (15/b ábra), miközben a további emelkedéssel a kéreg 

folyamatosan vastagszik a hőléssel kialakul a külsı szilárd, törékeny kéregrész is (15/c ábra).  

A kisebb kéregellenálású - és a lassúbb hőlés miatt a vékonyabb - plasztikus/szilárd 

kéregrész kupolaszerően felpúpozódik, melynek során a plasztikus rész ívesen meghajlik, míg 

a külsı szilárd kéregzóna törik és lefelé szőkülı hasadékok keletkeznek benne, melyek csak a 

plasztikus zónáig hatolnak (15/d ábra).  
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15. ábra. A tumulusz-barlangok kialakulásának szakaszai  

Jelmagyarázat: 1. Szilárd bazalt 2. Plasztikus bazaltláva 3. Folyékony bazaltláva 
 

A folyékony láva további felhalmozódásával, a fokozódó belsı lávanyomás következ-

tében a plasztikus zóna is átszakadhat, felhasadhat. Ezekben az esetekben a nyomás alatt levı 
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folyékony láva a hasadékokon felpréselıdik és ráömlik a merev, repedezett, hasadozott láva-

felszínre (15/e ábra). Ezek az úgynevezett lávafelpréselıdések, de találó név rájuk a „láva-

buzgár” is. A lávakipréselıdés hatására csökken a folyékony zóna alulról történı feszítı nyo-

mása, ezért ezzel a nyomáscsökkenéssel egyidejőleg a kéreg süllyedni kezd és súlyával 

nyomva a kipréselıdést fokozza. A lávabuzgárok által a felszínre juttatott folyékony láva a 

felszínen kihől és megszilárdulva kívülrıl vastagítva hozzáforr a kéreghez, így azt statikailag 

is jelentısen megerısítheti (15/e, f ábra, 50, 51. képek). Ez hasonló ahhoz a folyamathoz, 

ahogy az inuit (eszkimó) emberek a firn- illetve jégtéglákból épített jégkunyhójuk, az igluk 

kupolás tetejére vizet locsolnak, hogy az ráfagyva eltömítse a firn/jégtéglák közti réseket és 

egységes burokként jobban szigeteljen, de ez által statikailag is jobb megtartású lesz a kuny-

hójuk.  

 
50. kép. Boltozatának süllyedésével és omlásával feltárult tumulusz-barlang bejárata az izlandi Illahraun-

lávamezın. F: lávafelpréselıdések. 
 

Amennyiben a felboltozódásért felelıs, nyomás alatt levı folyékony láva a lávafolyás 

egyéb részein talál, illetve tör utat magának, úgy megindul a láva lecsapolódása és szintjének 

csökkenése. A kéreg alatt lesüllyedı folyékony zóna elválik a kéreg plasztikus zónájától, és 

létrejön a tumulusz kéregalatti barlangja (15/f ábra, 52, 53. képek). A tumulusz-barlangok 

mennyezetén és aljzatán megfigyelhetı lávacseppkövek kialakulásukat és formakincsüket 

tekintve nagyon hasonlóak nyomásplató-barlangokéhoz.  

A felboltozódott tumulusz-barlang kupolájának a hőlésével annak plasztikus kéregzó-

nája is kikristályosodik, megszilárdul és összehúzódik, melynek következtében a benne kelet-

kezı kontrakciós hasadékok mentén helyenként leomolhat, feltárva a kéregalatti tumulusz-

barlangot (15/g ábra, 50, 52. képek). A tumulusz-barlangok a kialakulásuk után, eróziós ha-

tásra (pl. tengeri abrázió) is feltárulnak (51, 53. képek). 
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A jobb megtartású tumulusz-kupolák hasadékokkal elválasztott „építıelemei” a kupola 

boltívével párhuzamosan egymásnak feszülnek, támaszkodnak, esetleg csak lezökkennek (67. 

kép), illetve belılük csak néhány hullik ki, így a tumulusz-barlangok boltozatai a római kor 

kupoláihoz hasonlóan több ezer évig is fennmaradhatnak. 

 

 
51. kép. a: az izlandi Heimaey-sziget keleti partvonalának egymásra települı lávafolyásokból felépült, hátráló 
abráziós sziklafal peremén kb. 30m tengerszint feletti magasságban található üreges tumulusz (fekete nyíllal 

jelölve). b: az „a” képen látható tumulusz az óceán felıl teleobjektívvel fotózva. Fehér nyíl mutatja a tumulusz 
barlangjának a tengeri abrázió által elıidézett omlásos feltárulását, az „ablakát”. F: láva felpréselıdések. 

 
 

 
52. kép. Az 50. képen látható tumulusz barlangja. Hosszúsága 12,5 m, legnagyobb szélessége 5,8 m, legnagyobb 
magassága 1,6 m. A bejárat a kép készítési helyétıl 9 m-re található, magassága 1,6 m. A barlang oldalfalairól 
hiányoznak a vízszintes lávakarcok, vonszolódási nyomok, illetve az akkréciós lávapolcok. Ez arra utal, hogy a 
tumulusz lecsapolódásakor a folyékony láva vízszintes irányban jelentısebb mértékben nem áramlott, és szintje 

egy ütemben, megszakítás nélkül süllyedt le. 



 75 

 
53. kép. A 51. képen látható tumulusz barlangja, kilátással az Atlanti-óceánra. Az aljzaton szél által behordott 

lávahomok és bazaltsalak-törmelék található. A boltozat repedéseitıl körbevett kıtömb (fehér nyíl mutatja) félig 
lezökkent, majd megszorult. 

 

 

Oldalgerinc-barlang és lávanyelvgerinc-barlang 

 

A mélyedésekben felgyülemlı pahoehoe-láva a rajta kialakuló szilárd kéreg alatt na-

gyobb mértékben duzzad fel, amelynek eredményeként a lávaelborítás elıtti felszín kiemelke-

dései fölé is magasodhat (SELF, S. et al. 1998). A völgyek völgyfıinél a benyomuló pahoehoe-

lávafolyás lávanyelve a felduzzadása során a felszíni kérgét a nyomásplatókénál meredekebb 

ívben hajlítja meg (16/a ábra, 54. kép). Ez azért lehetséges, mert a völgy oldalai és völgyfıje 

korlátozza a láva elıre és oldalirányú terjedését és megemelés során oldalról megtámasztja a 

felduzzadó láva kérgét.  

A felduzzasztott lávanyelv folyékony lávamagjának a teknıvölgy lejtésirányában tör-

ténı lecsapolódásakor a felsı kéreg középsı területei alátámasztás híján besüllyednek, mely-

nek következtében a süllyedés során összetört kéregtáblák befelé dılnek. A süllyedéskor a 

lávanyelv feltört kérgének külsı, vastagabb peremi részei azonban helyben maradhatnak. E 

folyamat eredményeként a lávanyelv peremi területein a kéreg táblái egymással ellentétes 

irányban dılnek és egymásnak támaszkodnak melynek következtében úgynevezett oldalge-

rincek és lávanyelvgerincek („lateral ridges”, „toe ridges”) képzıdnek (OLLIER, C. 1988) 

(16/b ábra, 54. kép).  

Amennyiben a folyékony láva e gerincekbıl is kiürül (és a belsı kéregzóna süllyedé-

sekor nem préselıdik beléjük olyan láva, ami eltömítené ıket) úgy bennük a völgyfınél a 
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völgybe benyomuló lávanyelv elvégzıdésénél, a teknıvölgy csapásirányával közel párhuza-

mosan - a kéreg omlásaival egymástól elválasztott – lávanyelvgerinc-barlangok, míg az oldal-

gerincek belsejében oldalgerinc-barlangok sorozata alakul ki (16/b, c ábra, 54. kép).   

 

 
16. ábra. Az oldalgerinc-barlangok kialakulásának szakaszai  

Jelmagyarázat: 1. Szilárd bazalt 2. Plasztikus bazaltláva 3. Folyékony bazaltláva 
 

 
54. kép. Az izlandi Leirhnjúkur hasadékvulkán 1984-ben kiömlött lávafolyásának egyik felduzzadt, majd lecsa-
polódott lávanyelve és oldalgerince. A fehér szaggatott vonalak a felduzzadt lávanyelv lecsapolódás elıtti felszí-

nét jelzik. A fehér nyíl az oldalgerinc barlangok képzıdési helyét mutatja. 
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Az oldalgerinc-barlangok és a lávanyelvgerinc-barlangok oldalfalai és mennyezete a 

lávanyelv belseje felé, illetve a kifelé megdılt lávakéreg-táblákból alakul ki. Az ellentétes 

irányú dılésébıl adódóan e barlangok keresztmetszete gyakran háromszög alakú (16/b, c áb-

ra). A mennyezetük láva-sztalaktitjai keletkezési módjukat és formájukat tekintve hasonlóak a 

nyomásplató-barlangok mennyezetén megfigyelhetıkkel. Az oldalgerinc-barlangok és a láva-

nyelvgerinc-barlangok aljzatát a lecsapolódáskor lesüllyedt láva felszíne adja.  

 

 

6. 1. 2. Lávakéreg-turolás-barlang 

 

A lávafolyások felszíni kérgének megemelkedése nem csak a kéregalatti lávafelduzza-

dás eredménye lehet. A kéreg alatt a folyékony láva áramlása a felsı kérget is magával sodor-

ja. Abban az esetben, amikor a felsı szilárd kéreg valami miatt elakad (vagy valamilyen okból 

lassabban mozog), de az alatta mozgó láva nem áll meg, illetve gyorsabban áramlik, akkor az 

a kéregre keltett horizontális nyomása által a felsı plasztikus és szilárd kéregzónát feltöri, és 

az így képzıdött kéregtáblákat megbillenti, feltorlaszolja, aminek következtében a felszíni 

kéregben térrövidülés történik. Az így feltorlaszolt kéregtáblák a folyásirányra merıleges ge-

rincszerő vonulatokat, turolásokat alkotnak. Hasonló jelenség tengeri, tavi jégtáblákon is gya-

kori (CHOLNOKY J. 1907). A lávakéreg-turolások megbillenı kéregtáblái felemelkedve elvál-

nak a folyékony lávazónától, melynek következtében az egymásra dılı, támaszkodó táblák 

alatt a folyásirányra merıleges turolás-vonulatokban barlangok alakulhatnak ki (17. ábra). 

 

 
17. ábra. A lávakéreg-turolás-barlangok kialakulásának szakaszai. A nyíl a nyomás irányát mutatja.  

Jelmagyarázat: 1. Szilárd bazalt 2. Plasztikus bazaltláva 3. Folyékony bazaltláva 
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A lávakéreg-turolás-barlangok esetében az üregképzıdés tehát nem a kéreg alatti fo-

lyékony láva lecsapolódásának lesz az eredménye, hanem azt a horizontális nyomás hatására 

megbillenı kéreg feltört tábláinak a folyékony zónától való felemelkedése okozza.  

A lávakéreg-turolás-barlangok formakincse hasonló az oldalgerinc-barlangokéhoz, de 

a hosszúságuk általában nagyobb és még szabályosabb háromszög keresztmetszetőek (55, 56. 

képek). Magasságuk 0,5-1,5 m, szélességük 1-5 m. A láva folyásirányára közel merıleges 

irányokban érik el legnagyobb hosszúságukat, amely az eddig megtalált izlandi példák alapján 

több méter is lehet. 

 

 

 
 

55. kép. Lávakéreg-turolás antiklinálist alkotó táblái és az alattuk húzódó barlang bejárata az izlandi Vogahraun 
lávamezın. Magassága 80 cm. 

 
 

 
 

56. kép. Az izlandi Leirhnjúkur hasadékvulkán egyik lávafolyásának peremén kialakult lávakéreg-turolás-
barlang. Magassága 110 cm. 
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6. 1. 3.  Klasztogén (törmelék-eredető) bazaltláva-barlangok 

 

A nagy területeket beborító pahoehoe lávafolyások gyakran vízzel átitatott rétegekbıl 

felépülı mocsaras tavas területekre is ráfolyhatnak, melynek következtében a láva forrásától 

akár több tíz, vagy száz km távolságra is úgynevezett „gyökértelen” gız és lávakitörések 

(THORDARSON, T. 2000) során a láva újra darabokra töredezik. A kidobódott, még képlékeny 

lávadarabokból az egy központra szorítkozó kitörés esetén kúpszerő, kupolás felépítmények, 

hornitók képzıdhetnek, melynek során így törmelék-eredető (klasztogén) barlangot hozhatnak 

létre a környezı légtér bizonyos térfogatának magukba zárásával. Valójában az történik, hogy 

a lávafolyás alá zárt víz a hornitók felépítése közben, azokon keresztül távozik el a légkörbe. 

Mivel a hornitók kialakulása ez esetekben vizes területekhez köthetı, ezért a forrásuk-

tól távolra jutott lávamezıkön található hornitók az egykori nedves ısföldrajzi környezeti 

viszonyok jelzıi, és a lávafolyás korának megállapításával viszonylag pontosan megtudható a 

nedves terület eltőnésének az ideje is.  

Lávatörmelék-eredető, más néven klasztogén barlangok közvetlenül a 

magmakamrából táplálkozó – nem gyökértelen - hasadékkitörések felett is kialakulhatnak, 

mint például a fröccs-sánc, vagy agglutinát-sánc-barlang, valamint fröccs-kúp, vagy 

agglutinát-kúp-barlangok. 

 

6. 1. 3. 1. Hornitó (agglutinát-kúp)-barlang  

 

 A méretükhöz képest nagy térfogatú üregeket rejtı hornitók egyik keletkezési módjára 

az izlandi Aðaldalshraun lávamezın, találhatunk nagy számban szépen kifejlıdött példákat 

(57, 58. képek).  

 

 
57. kép. Az izlandi Aðaldalshraun lávamezı részlete, barlangokat magukban foglaló hornitók sokaságával.  

Átlagos magasságuk 2-5 m.
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Az Aðaldalshraun lávamezı és a rajta felépült hornitók sokasága  2300 évvel ezelıtt 

alakult ki, amikor a fiatalabb Laxárhraun lávafolyás a Laxárdalur völgyön keresztül elérte az 

Aðaldalur vidékét (KARTANSSON, G. 1956), majd a Skjálfandi fjordba ömlı Skjálfandafljót 

folyó nedves, vízzel átitatott üledékekbıl álló, sík torkolatvidékén szétterült. A nagymennyi-

ségő vizet tartalmazó beborító pahoehoe lávafolyás és az alatta bezárt víz találkozásából hirte-

len nagyobb mennyiségő, helyenként a felette húzódó láva visszafojtó hatása miatt túlnyomás 

alá kerülı vízgız keletkezett (18/a ábra). Ilyen helyzetben egyes helyeken a vízgız a lávafo-

lyás felszíni kérgét is átszakítva a felszínre tör, és kiáramlásakor az olvadt lávát is a felszín 

felé sodorja. Abban az esetben, amennyiben a vízgızrobbanások viszonylag kisebb energiájú-

ak, úgy a még képlékeny láva szétszakadozása is kisebb mértékő, melynek következtében a 

kiáramló vízgız a magával sodort lávát 10-50 cm átmérıjő képlékeny darabokra, úgynevezett 

agglutinátokká szakítja (WOLFF, J.A. – SUMMER, J. M. 2000).  A hornitók kialakulásakor még 

képlékeny agglutinát bombák a kilökıdési helyüktıl csak kis távolságig jutnak és a lávafolyás 

bekérgezett felszínén, még magas hımérsékleten összeforrva, kúp alakban halmozódnak fel 

(18/b, 18/c ábra), és az épülı hornitó belsejében nagyobb barlang is kialakulhat (18/d ábra).  

 

 
18. ábra. A hornitó-barlangok képzıdése.  

Jelmagyarázat: 1. magas víztartalmú lávafolyás alatti, egykori felszín 2. folyékony láva, feltörı  
gızbuborékokkal 3.megszilárdult láva 4. a folyékony láva áramlási iránya 5. győrő alakú agglutinátit-halom  

6. agglutinátos lávaszökıkút 7. szilárd kéreg („vakolat”) a hornitó belsı oldalán 
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Hornitók kialakulását lávaalagutakban ömlı, még aktív lávafolyásban felgyülemlett 

CO2 kiáramlása is okozhatja, aminek során a láva agglutinátok a lávafolyosó-barlangok fel-

nyílásán keresztül, annak boltozatára települhetnek (LARSON, C.V. 1993, SKINNER, C. E. 

1993). SKINNER, C. E.  (1993) a hornitók üregét a lávaalagút-barlanggal összekötı csatornát, 

vertikális barlangnak tekinti. Ennek hossza a lávafolyosó boltozatának vastagságától függ. Az 

Aðaldalshraun-lávafolyás hornitói nagy számban, nagy területen, szétszórtan helyezkednek el 

(57, 58. képek) és lefelé sem indul nagyobb mélységekbe csatorna belılük, ezért nem valószí-

nő, hogy nagyobb lávafolyosó-barlanggal állnak összefüggésben. 

 

 
58. kép. 2-3 m magasságú, barlangokat magukban foglaló hornitók csoportja az izlandi Aðaldalshraun lávamezın. 

 

Az Aðaldalshraun lávamezın megfigyelhetı hornitó-felépítmények többségének közel 

kerek, illetve enyhén megnyúlt ellipszis alaprajza van. A nagyobb méretőek sokszor egymás-

hoz közel, 5-10 méternyire, valószínőleg az egykori felszín nagyobb víztartalmú részei felett 

jöttek létre.  

Az üreges hornitó kúpok átlagos magassága 2-5 méter és alsó átmérıjük is hasonló 

mérettartományba esik (58, 59. képek). A bennük található barlangok leginkább búbos ke-

mencéhez hasonló, felfelé megnyúlt kupola alakúak (18/d ábra). A barlang aljzatának szintje 

legtöbbször a hornitó környezeténél 0.5-1 méterrel alacsonyabban van. Ezért a barlangjának 

belsı magassága nagyobb, mint a hornitó külsı, relatív magassága. Egy hornitó mindig egy 

összefüggı barlangot tartalmaz, azonban, ritkább esetben 2-3, egymás mellet szorosan kiala-

kuló hornitó üregei egymásba is nyílhatnak. Az üreges hornitók magassága egyes helyeken 

10-15 métert is eléri, melyekre szép példák találhatók a Myvatn tó déli részén (60. kép). 
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59. kép. A Knútsborg nevő barlangos hornitó a Knútsstaðir-tanyától Nyugatra (lásd még a 61, 62, 64. és 66. 

képeket). Aðaldalshraun lávamezı, Izland. 
 

 
60. kép. Az Arnabæli nevő nagymérető barlangos hornitó. Magassága 17 m. Kialakulásának elsı szakaszában a 
hevesebb lávaszórás során felépült egy nagyobb átmérıjő alsó agglutinátit-győrő, majd a kitörés erejének gyen-

gülésével e győrőt a ráépült kúp befedte, miközben a belsejében létrejött a barlang (lásd még a 67. képet). 
A Myvatn tó déli partja, Izland. 

 

 Az Aðaldalshraun hornitóinak falvastagsága alulról 1 - 1,5 - 2 m-tıl, a boltozatuk felé 

fokozatosan 15 - 5 cm-re csökken. Az üreges hornitók stabilitása csak részben függ az 

agglutinátitból felépülı falaik vastagságától. A hornitó-kupolák falainak stabilitása az idıegy-

ség alatt nagy mennyiségben egymásra rakódott agglutinát darabok összeforradása és össze-

hegedése (összesülése) következtében is növekszik. Ezt fokozza még, hogy az agglutinátok az 

épülı hornitófalra való becsapódásuk után még kisebb-nagyobb mértékben rá is folynak az 
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alattuk lévı darabokra (59. kép). A becsapódásuk és lerakódásuk után az agglutinát darabok-

ban levı gázok tovább terjednek, gyakran 2 – 8 cm átmérıjő belsı gázüreget hozva létre. Az 

agglutinátok így mintegy felfújódnak és még jobban egymásnak feszülnek, miközben a már 

lerakódott agglutinátok közötti üreges részekbe nyomulnak. Az agglutinátok egymásnak fe-

szülése tovább fokozza az összeforradásuk mértékét. A hornitó felépítmények gyakori jó 

megtartásában ezeken felül nagy szerepe van a belsı „vakolatuknak” is. Ez a szilárdító, láva-

fröccs-cseppkövekkel tarkított belsı burkolat a felnyomuló lávából ragad a kupola belsı olda-

lára, de a lávából felszökı gázok is kisebb mennyiségő lávát szórhatnak fel rá. Az átlagosan 

5-10 cm vastagságú belsı réteg elegyengeti a durvább szemcsés, levegıhézagokkal átjárt 

agglutinátit-fal egyenetlenségeit (18/d ábra, 61, 62. képek), miközben azt alulról jelentıs mér-

tékben megtámasztja. A hornitó kialakulását követıen a belsı burkolatban hőléses eredető – 

kontrakciós – hasadékok keletkeznek, melyek mentén a vakolat egyes részei helyenként leom-

lanak, feltárva az agglutinátitból álló hornitó-fal belsı szerkezetét (61, 62. képek). 

  

 
61. kép. Knútsborg nevő barlangos hornitó mesterségesen felnyitott bejárata (magassága 170 cm, szélessége 95 
cm). A képen jól látszik a barlang 6-8 cm vastag „vakolata”. A fal vastagsága lent 120 cm. (lásd még az 59, 62, 

64. és 66. képeket).  Aðaldalshraun lávamezı, Izland. 



 84 

 
62. kép. Knútsborg nevő barlangos hornitó hőléses eredető repedések közül a „vakolat” kihullott,  

feltárva a hornitó falának belsı üreges szerkezetét (lásd még az 59, 61, 64. és 66. képeket).). 
Aðaldalshraun lávamezı, Izland. 

 

A hornitó barlangok mennyezetén az alulról felfröccsent lávák alakítanak ki fröccs-

cseppköveket, melyekre az újra és újra felcsapódó láva újabb lávát tapaszthat (63. kép). A 

falakra fröccsent lávák a mennyezetrıl lefelé tovább nyúlnak, az oldalfalakon viszont lefoly-

nak (64. kép). 

 

 
63. kép. Egy 3,5 m magasságú hornitó-barlang mennyezetére fel-felcsapódó képlékeny lávákból  

kialakult fröccs-cseppkövek. Aðaldalshraun lávamezı, Izland. 
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64. kép. A Knútsborg nevő hornitó barlangjának részlete a boltozati szingenetikus nyílásával. A barlang magas-
sága 5,2 m, szélessége 4,7 m (lásd még az 59, 61, 62. és 66. képeket).). Aðaldalshraun lávamezı, Izland. 

 

 

A megnyúltabb és kisebb, 1-2 méter magasságú hornitók ürege inkább csıszerő, amelyeknek 

belsı falait a rajta keresztül kiáramló gázosabb láva - öblösebb társaihoz képest - simábbra 

formálta. A simább, kevesebb lávacseppkövet tartalmazó oldalfalak a láva gyors, nagyobb 

mélységekbe történt visszahúzódására is utalnak. A láva visszahúzódása után a sima, de kép-

lékeny lávamáz szerő felszín a saját súlyánál fogva lefelé kúszik, melyet a lefelé hajló lávare-

dık is jeleznek (65. kép). 

A hornitó-barlangok a boltozatának legfelsı részén - többnyire már a képzıdés befe-

jeztével - egy kis nyílás marad, mivel a kitörés utolsó szakaszában azon keresztül távoztak a 

lávából – már jóval kisebb mennyiségben a gızök és gázok (64, 66, 67. képek).   
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65. kép. Hornitó-barlang függıleges oldalfala nagyobb sima felületekkel, melyeken még képlékeny állapotukban 

a falon lefelé kúszásukkor kisebb folyási redızıdések alakultak ki. Aðaldalshraun lávamezı,  
a Sílalækur tanyától Délre. Izland. 

 

 A hornitók boltozati nyílásainak átlagos mérete 0,5-1,5 m de a nagyobb hornitóknál 2-

3 méter átmérıjő is lehet (66, 67. képek). A külsı erık, valamint a barlang belsejébıl felhara-

pódzó omlások hatására tovább szélesedhetnek.  Ritkábbak a teljesen zárt barlangú hornitók, 

amelyeknek a boltozatát a kisebb, belsı lávaszökıkutak feldobott anyagai belülrıl is kibélel-

tek.   

 A hornitók aljzata többnyire salakos törmelékkel vastagon borított, illetve a nagyobb 

nyílásúak esetében talaj és növények is megjelennek (68. kép).  

Az Aðaldalshraun lávamezın,  Sílalæikur tanyától délre található hornitó aljzata kötél-

fonatos, győrıdött felszínő lávafolyásból áll. A lávaredık a hornitó központjára koncentriku-

sak, amely arra utal, hogy a hornitó kialakuásának utolsó szakaszában a felnyomuló láva már 

gáztalanodott és kiömléses jellegővé vált (69. kép). 
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66. kép. Szabálytalan formájú szingenetikus nyílás (1,5 X 0,5 m) a Knútsborg nevő barlangos hornitó boltozatán, 
a barlang belsejébıl felfelé fotózva (lásd még az 59, 61, 62. és 64. képeket).). Aðaldalshraun lávamezı, Izland. 

 

 
67. kép. Az Arnabæli nagymérető barlangos hornitó (lásd 60. kép) felsı nyílása. Méretei: 2,75 X 5,8 m. 

A barlang mélysége 15,6 m. A Myvatn tó déli partja, Izland.
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68. kép. Lefelé összeszőkülı, 3,3 m magas hornitó-barlang 0,8 m átmérıjő törmelékes aljzata.  

Aðaldalshraun lávamezı, a Hellur-tanyától Keletre, Izland. 
 

 
69. kép. A vízszintes irányban meggyőrıdött, gáztalanodott pahoehoe lávafelszín arra utal, hogy a hornitó  

kialakulásának lezáró szakaszában a lávafelnyomulás kiömléses jellegő volt.  
 Aðaldalshraun lávamezı, a Sílalækur tanyától Délre. Izland. 
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6. 1. 3. 2. Agglutinát-sánc és fröccs-sánc-barlang 

 

Törmelék-eredető (klasztogén) barlangok kialakulhatnak még hasadékvulkáni kitöré-

seknél, közvetlenül a magmakamra felett - tehát nem gyökértelen - forrásból is. Ezekben az 

esetekben a hasadékból felfröccsenı bazaltláva a hasadék két peremén úgynevezett 

agglutinát-sáncokban halmozódik fel. Az agglutinát sánc-felépítmények falai a kitörés erejé-

nek csökkenésével összeérhetnek, és a hasadék a lávagátak összenövésével, összeforradásával 

hasonlatos módon (lásd: a lávaalagutak kialakulásánál) befedıdik, melynek következtében az 

agglutinát-vonulat alatt a hornitó barlangokhoz viszonyítva elnyújtottabb alaprajzú barlang, 

agglutinát-sánc-barlang képzıdik. A lávasáncokból kialakult boltozat a hossztengelyénél a 

legvékonyabb, azonban a hasadékból újra és újra felcsapódó és a boltozathoz alulról hozzáfor-

radó láva jelentısen megvastagíthatja és stabilizálhatja. A barlang mennyezetén az utolsó lá-

vafelfröccsenések fröccs-cseppköveket alakítanak ki, amelyek a barlangi belsı magas hımér-

séklet hatására tovább nyúlnak lefelé. 

 

6. 1. 3. 3. Fröccskúp-barlang 

 

A hasadékkitörések során, a hasadékban egy-egy helyre koncentrálódva kürtık kép-

zıdnek (lásd a kürtı barlangoknál). Amennyiben e kürtıkben mőködı lávaszökıkutakból 

kizúduló gázok felhajtó ereje csökken, úgy a fentiekben leírt módon fröccs-kúp barlangok 

alakulhatnak ki a kürtık felett (70. kép). 

 

 
 

70. kép. A felépülése során magában barlangot kialakító fröccs-kúp. A felnyílás átmérıje 2,5 m.  
Leirhnjúkur hasadékvulkán, Krafla kaldera, Izland. 
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6. 1. 4. Gázhólyag-barlangok  

 

 A gázhólyag-üregek kerekded, ovális illetve aljzatukon lapos, enyhén konvex, boltoza-

tukon pedig kupolaszerően hajlott formájúak és átlagosan 1-2 m, vagy csak néhányszor 10 cm 

átmérıjőek. Hígan folyós bazaltlávában alakulnak ki, amikor a felszín közelében a 

magmasztatikus nyomás csökkenésével egyre több gáz (pl. CO2) illetve vízgız válik ki bubo-

rékokat képezve (LARSON, C.V. 1993). A forró, híg bazaltos olvadékban a kisebb gázbuboré-

kok könnyebben egyesülhetnek nagyobb, csaknem szabályos alakú gömbökké (tehát, nem 

lecsapolódásával létrejövı üregek lesznek, hanem a környezetükbıl szorítják ki a még folyós 

magmát, illetve lávát). Amikor a nagyobb térfogatúra növekedett gázhólyagok felszínre való 

feljutását megakadályozza a magma/láva kihőlése, akkor akár több méter átmérıjő gömb, 

vagy - a nyomás hatására - lapultabb alakú gáz-zárványként megrekednek a lassan megszilár-

duló láva-környezetükben (71. kép). 

 A gázhólyag-üregek közvetlen közelében a befogadó kızet gyakran sőrőn hasadozott. 

aminek következtében az gyorsabban kipereg az eróziós hatásra feltárult gázhólyag-üregek 

körül. Ezért gyakran túlbecsülhetjük az ilyen módon megnövekedett átmérıjő üregek valódi, 

eredeti méretét (72, 73. képek). JUGOVICS L. gázhólyag-barlangnak tekinti a nógrádi Kis-kı 

barlangját (OZORAY GY. 1961).  

A gázhólyag-barlangok kialakulásakor a magmából, piromagmából, illetve lávából ki-

váló gázok akkumulálódása eltérı formájú barlangokat alakít ki a felszíntıl mélyebb lávatö-

megben, valamint a lávafolyás felszínének közelében annak kérge alatt.  

 

 
71. kép. 25 X 60 cm mérető gázhólyag-üreg. Feltárulása a tengeri abrázió által történt.  

Biyang-sziget, Dél-Korea.  
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6. 1. 4. 1. Gázhólyag-barlang bazaltdájkban 

 

Hasadékvulkáni kitöréseknél a mélybıl, hasadékokon felnyomuló magma, illetve 

piromagmában a nyomáscsökkenés hatására kiváló gázok, illetve a gyakran vízzel átitatott 

környezetükbıl is felvett víz, gızzé alakulva nagyobb buborékként felfelé áramlanak, majd a 

piromagma hőlésével megrekednek. Azokban az esetekben, amikor a magma gyengébb állé-

konyságú kızetek közé egy hasadékban nyomult fel, akkor az így létrejött szilárdabb 

bazaltdájk késıbb kipreparálódhat a környezetébıl, feltárva a benne rejlı szabályos gázhó-

lyag-üregeket (72. kép). 

 

 
72. kép. A környezetébıl kipreparálódott bazaltdájkban feltárult gázhólyag (Veress Márton felvétele),  

Dyngjufjöll hegység keleti oldala, Izland. 
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6. 1. 4. 2. Gázhólyag-barlang a lávafolyások, vagy lávatavak mélyebb zónájában 
 

 
 Mélyen a lávafelszínek alatt, illetve még a magmában képzıdött gázhólyag-barlangok 

csak ritkán tárulnak fel. Ha ez mégis megtörténik, az egyúttal a szingenetikusan kialakult 

formájuk pusztulását is jelenti. A gázhólyag-üregeket Izland lávafolyásokból álló kanyonjai-

ban a gleccserfolyók, valamint az óceánpartokon az abrázió tárhatja fel, de hamarosan ugyan-

azzal a tevékenységével el is tüntetheti, illetve a felismerhetetlenségig átalakíthatja azokat 

(73. kép). 

 

 
73. kép. Az izlandi Jökulsárgljúfur kanyonban, folyóvízi erózió hatására feltárult gázhólyag. Magassága 1 m. 

 

6. 1. 4. 3. Fa-öntıforma-barlangokhoz kapcsolódó gázhólyag-barlangok 

 

 A pahoehoe lávával nagy vastagságban beborított nagyobb fatörzsek víztartalma a 

forró láva hatására gızzé válik. Az így keletkezett nagy nyomású vízgız a környezetét képezı 

vastag, még képlékeny lávában kiterjedve, több méter átmérıjő barlangokat alakíthat ki 

(HONDA T. 2008). Az így képzıdött gázhólyag-barlangok legtöbbször közvetlenül kapcsolód-

nak a fatörzs helyén kialakult fa-öntıforma barlangokhoz. Japánban, a Fuji-san oldalában, 

Kawaguchiko területén találunk a fák gızzé vált víztartalmából keletkezett gázhólyag-

barlangokra szép példákat (74. kép) 
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74. kép. Bazaltlávával elborított fatörzs víztartalmának gızzé válásával és annak a még képlékeny lávában való 
kiterjedésével létrejött 1,5 m magasságú gázhólyag-barlang.  A barlang oldalán a lecsordogáló izzón folyós láva 

által kialakított lávaerek láthatóak. Kawaguchiko, Fuji-san, Japán. 
 

 

6. 1. 4. 4. Lávafolyások, vagy lávatavak felszíni kérgét felboltozó gázhólyag-barlang  

 

  A magma/lávábaól kivált gázok gyakran egészen a láva enyhén megvastagodott, de 

még hajlékony kérge alatt halmozódnak fel, és ha nem képesek a felszínre törni, akkor csak 

felboltozzák a pahoehoe lávák plasztikus kérgét. Izlandon, a felszínen megfigyelhetı felpúpo-

zott lávahólyagok az elıbbi példánál jóval kisebbek, gyakran már a képzıdés idején felhasad-

nak, vékony boltozatúak és ezért rövidebb élető jelenségek az eltérı módon kialakuló vasta-

gabb falú, üreges tumuluszokhoz képest. A felszínen képzıdött gázhólyagok tartósan – akár 

több ezer évig - csak újabb, rátelepülı lávaelborítások esetén maradnak meg a felszín alatt.  

A felduzzasztott pahoehoe-lávafolyások helyenként több méter vastagságú, magas 

hımérséklető belsı híg folyékony zónája viszonylag hosszú idı alatt hől le, ezért a benne ki-

váló gázbuborékoknak elegendı ideje és tere van ahhoz, hogy felfelé emelkedésük közben 

egymással találkozzanak, és nagyobb buborékokká egyesüljenek. A nagyobb gázbuborékok 

gyakran a még képlékeny lávafelszín/levegı határát elérve - a hirtelen nyomáscsökkenés hatá-

sára - szétrobbannak. A nyúlós és a folyékony lávával együtt mozgó kérget a felszínre jutó 

gázok gyakran a rágógumihoz hasonlóan felfújják, mígnem az kipukkan, és félig leeresztve 

továbbsodródik (HON, K. et al. 2004).  
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A viszkózusabb, plasztikus felszíni kéreg azonban már jelentısen gátolhatja, illetve 

megakadályozza az akkumulálódott gázok felszínre jutását. A plasztikus kérget az alatta fel-

gyülemlı gázok feszítıereje alulról nyújtja, azonban a még nyúlós kéregben olyan repedések 

és hasadékok, amelyeken a gázok elszökhetnének, nem képzıdnek. Ez lehetıvé teszi azt, 

hogy a kéreg alatt a gázok jelentısebb mértékben összegyőlhessenek és akár barlang mérető 

teret is kialakítva szétválasszák egymástól az alsó folyékony zónát a felfelé boltozódó külsı 

plasztikus kéregtıl. A felboltozódott lávakéreg csak álló, vagy igen lassan mozgó, leginkább a 

felduzzasztott pahoehoe lávának felfelé emelkedı felszínén maradhat fenn. A mozgó láva 

ugyanis összegyőrné és szétroncsolná a még képlékeny állapotban levı felszíni gázhólyag-

burkot.   

  
 

19. ábra. A gázemeléses kéregalatti barlangok kialakulása. 
a.) felhalmozódott gázok nagyobb buborékokká egyesülnek a plasztikus lávakéreg alatt  b.) a gázok a kéreg alatt 
tovább halmozódva megemelik a nyúlékony, plasztikus kérget és elválasztják azt a folyékony lávarésztıl c, d.) a 
felboltozódott kéreg megszilárdul, mielıtt visszasüllyedne, illetve összeomlana d.) a hőléssel létrejövı repedések 

mentén a boltozat egyes részei leomlanak e.) a boltozat fennmaradt részei alatt huzamosabb ideig is barlang 
létezhet. Jelmagyarázat: 1. Megszilárdult bazaltláva 2. Plasztikus bazaltláva 3. Folyékony bazaltláva 
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Amennyiben a gázakkumuláció keltette kéregemelés idıben elég tartós ahhoz, hogy a 

kialakult gázhólyag megemelt kéregboltozata megfelelı mértékben megszilárdulhasson, ak-

kor az a gázok eltávozását követıen, az alátámasztást biztosító nagyobb gáznyomás hiányá-

ban sem omlik össze (19. ábra). 

Az így keletkezett üregek tehát az elızı típusoktól eltérıen nem a folyékony láva le-

csapolódásával, hanem annak kiszorításával, illetve a különbözı halmazállapotú lávák (alsó 

folyékony és felsı plasztikus) szétválasztásával alakulnak ki.  Mivel a kéreg megemelése (és a 

folyékony zónától történı elválása) ezekben az esetekben gázakkumuláció és gázemelés kö-

vetkeztében történik, ezért a kéregalatti barlangok e típusára a „gázemeléses kéregalatti bar-

lang”, vagy „kéregalatti gázhólyag-barlang” elnevezést javaslom. A gázemeléses kéregalatti 

barlangok a tumulusz-barlangoknál vékonyabb kéreggel rendelkeznek, kisebbek és kevésbé 

tartósak, ugyanis legtöbbször már a kihőlés során keletkezı kontrakciós hasadékok mentén 

berogynak, illetve összeomlanak. A szabályos kupola, illetve félgömb alakban megemelt gáz-

emeléses kéregalatti barlangok azonban akár több ezer évig is fennmaradhatnak, mint például 

a 4-5 méter átmérıjő Abo Dome Dél-Idahóban (LARSON, C.V. 1993). 

A folyékony lávazónában a felfelé szálló majd a kéreg alatt egyesülı és felhalmozódó 

gázbuborékok a nagyobb vastagságú és felsı szilárd zónával is rendelkezı kérget már csak kis 

mértékben képesek megemelni. Ilyenkor a gázakkumuláció a késıbbi üreget döntıen a kéreg 

alatt oldalirányban, illetve lefelé terjedve, a folyékony zónában alakítja ki (75. kép). 

 

 
 

75. kép. 90 cm átmérıjő gázhólyag az 5-8 cm vastag lávakéreg-boltozatának beszakadásával tárult fel. Kialaku-
lásakor a gázok döntıen oldalirányban illetve lefelé terjedtek a kéreg alatt.  
A Leirhnjúkur hasadékvulkán 1984-es lávafolyása, Krafla kaldera, Izland.  
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6. 1. 5. Bazaltláva-öntıforma-barlangok 

 

A hígan folyós pahoehoe bazaltlávák gyakran éghetı anyagú, szerves anyagú növé-

nyeket, fákat, de akár nagyobb állatokat is körbefolynak, majd az általuk körbezárt anyag el-

égése és a láva megszilárdulása után, barlangmérető üregek maradhatnak vissza bennük. Az 

elégéshez magas hımérséklet és megfelelı mennyiségő oxigén szükséges. A bezáródott szer-

ves anyag elégésének akkor van a legnagyobb esélye, amikor a bezáró láva már elkezd hőlni, 

és a hőléses eredető összehúzódásakor kialakult kontrakciós hasadékok megnyílása beengedi 

az égéshez szükséges oxigént a láva mélyebb rétegeibe is, miközben a láva hımérséklete még 

bıven elégséges a bezárt anyag elégetéséhez. A pahoehoe típusú bazaltlávák így hően meg-

ırizhetik az elszenesedett szerves, vagy egyéb éghetı anyagok körvonalát és méretét, melyek 

mintegy negatív lenyomatként több ezer éven át fennmaradnak bennük. Így alakult ki például 

egy gyapjas orrszarvú elégésével a Blue Lake Rhino Cave, nevő barlang a Columbiai bazalt-

plató egyik lávafolyásában (PALMER, A. N. 2007). 

 Bazaltláva-öntıforma-üregek leggyakrabban és legváltozatosabb mérettartományban a 

fák elszenesedésével alakulnak ki, melyeket BALÁZS D. (1974) „falenyomat-üregnek” nevez. 

A bazaltláva-folyásokban kialakult szingenetikus fa-öntıforma-barlangok genetikai és morfo-

lógiai tipizálásával a legrészletesebben TSUYA H. (1971), TACHIHARA H.  (1997), HONDA T. 

(1999), OGAWA T.  (1999) és GAÁL L et al. (2004) foglakoztak. 

 

6. 1. 5. 1.  A fa-öntıforma-barlangok morfológiai típusai 

  

Az egyes fa-öntıforma-barlangok képzıdése hasonlóan történik, azonban a fatörzseket 

a rájuk ömlı láva kisebb-nagyobb mértékben megdöntheti, vagy teljesen ki is döntheti, eltör-

heti, illetve több fát egymásra dönthet, aminek következében más és más lesz a helyükön ki-

alakult barlangok morfológiája. 

 Izlandon, a Dél-Koreai Jeju-szigeten, valamint Japánban, a Fuji-san 864-es kitörése-

kor kiömlött bazaltláva-folyásban, Kawaguchiko város közelében található fa-öntıforma-

barlangok alapján az alábbi altípusokat lehet elkülöníteni: 
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Üreges lávaoszlop 

 

Kialakulásukkor a hígan folyós pahoehoe lávafolyás körülöleli és elszenesíti a fát, mi-

közben az álló helyzetben képes maradni. Ez úgy lehetséges, hogy a hővösebb fával érintkezı 

lávarészek gyorsabban megszilárdulnak és ebbıl adódóan jobb megtartásúak lesznek a láva-

környezetükhöz képest. Amennyiben a környezı láva szintje lesüllyed, úgy a fa érintkezési 

zónájában már kihőlt lávarészek az elszenesedett fa helyén kialakult függıleges, kör kereszt-

metszető üreggel a belsejükben (76. kép) leginkább kéményhez hasonló lávafelépítmény for-

májában kimagasodnak a környezetükbıl.  

 

 
76. kép. Eldılt és darabokra törött üreges lávaoszlop egyik szelete.  

Hallim Park, Csedzsu (Jeju)-sziget, Dél-Korea. 
 

Álló fa-öntıforma barlang 

 

Az elızı típustól annyiban különbözik, hogy a fa körül a láva szintje nem csökken je-

lentısen és a kialakuló fa-öntıforma a felszínre közel merılegesen, (mint egy kút) mélyül a 

felszín alá (77. kép). 

 

Elhajlott, vagy törött fa-öntıforma barlang 

 

A elszenesedését megelızıen a fatörzset elborító láva megdöntötte és eltörte, aminek 

következtében az elégésével kialakuló barlang csıszerő járata szintén hajlott és törött lesz. 
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77. kép. Álló helyzetben elszenesedett fa helyén kialakult álló fa-öntıforma barlang. Átmérıje 1,5 m, mélysége 

3,2 m. A nagyobb vastagsága miatt az egykori fát a lávafolyás nem döntötte ki. A fának ütközı lávafolyás feltor-
lódott a fa oldalán (a fehér nyíl mutatja), amely jelzi a láva egykori folyásirányát.  

Kawaguchiko, Fuji-san, Japán. 
 

Ferde fa-öntıforma barlang 

 

A lávafolyás a fát megdöntötte, de nem törte el, így a kialakuló barlang egyenes csı 

alakú, amely a felszínnel 10-80 o -os szöget zár be (78. kép). 

 

 
78. kép. 45 o -os szögben megdılt fa helyén kialakult ferde fa-öntıforma-barlang. Mélysége 2,8 m. 

Kawaguchiko, Fuji-san, Japán. 
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Elsodródott fatörzsbıl kialakult fa-öntıforma barlang 

 

A lávafolyás ezekben az esetekben teljesen kidönti a fát, majd a felszínen tovább so-

dorja, mígnem az valamilyen akadályba beleütközve megáll. Az izzó lávában való sodródása 

közben a fatörzsre 5-10 cm-es lávaréteg heged, majd a fatörzs sodródásának leállásával újabb 

lávarétegek boríthatják be. Ezután a fa oxigénben gazdagabb környezetben kiég a körben rá-

hegedt láva közül, amelybıl egy fekvı 10-15 cm vastag, barlangot magában foglaló csı ma-

rad vissza a felszínen (79. kép).  

 

 
79. kép. A lávafolyás által elsodort fatörzsbıl kialakult fa-öntıforma barlang, a láva folyása felıl  

ráhegedt láva által megvastagított boltozattal. Kawaguchiko, Fuji-san, Japán. 
 

Kidılt, fekvı fatörzsbıl kialakult fa-öntıforma barlang 

 

Ezekben az esetekben a fát a kidılése után vízszintes helyzetben folyta körbe a láva. A 

80-83. képeken látható barlang kialakulásakor az egykori fát a láva 50-80 cm vastagon borí-

totta be, miközben a felszínhez viszonylag közel elhelyezkedı fa felett a láva felboltozódott. 

A fa beborítása után a környezı láva hőlni kezdett, amelynek következtében a fa feletti láva-

felboltozódás erısen összetöredezett (80. kép). E repedéseken át jutott le a fához az égéshez 

szükséges oxigén. A fa kiégése után a még izzó repedezett barlangi boltozat egyes részei kis-

mértékben lezökkentek, majd visszaforradtak a még félig képlékeny mennyezethez (83. kép).  
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80. kép. Kidılt, fekvı fatörzsbıl kialakult fa-öntıforma barlang felett a környezetébıl kiemelkedı, összetörede-

zett lávarögökbıl álló felboltozódás alakult ki. A barlang bejáratának tetejét a fehér nyíl jelzi.  
Kawaguchiko, Fuji-san, Japán. 

 

 
81. kép. A 80. képen látható felboltozódás alatt húzódó, közel vízszintes fekvı fatörzsbıl kialakult, teljesen 

egyenes fa-öntıforma barlang. Hossza 21 m, átmérıje 1,2 m. Kawaguchiko, Fuji-san, Japán. 
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82. kép. A 81. képen látható fa-öntıforma-barlang mennyezetének lávacseppkövei a fa részleges, vagy teljes 

elégése után keletkeztek a forró barlangi térben, a még izzó láva alacsonyabb olvadáspontú részeibıl. 
Kawaguchiko, Fuji-san, Japán. 

 

 
83. kép. A 81 és 82. képeken látható fa-öntıforma-barlang mennyezetének egy darabja a hőlési repedések men-

tén lejjebb zökkent, majd visszahegedt a környezetéhez. Ez azt jelzi, hogy az égéshez szükséges oxigén bejutását 
biztosító repedések kialakulásakor a lávakızet még elég magas hımérséklető volt ahhoz, hogy benne a fa elég-

hessen. Kawaguchiko, Fuji-san, Japán. 
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E típusba tartozik az a barlang is, amely egy harmadidıszaki lávafolyás által elborított, 

egykor melegebb klíma alatt felnıtt izlandi fa helyén alakult ki (84. kép).  

 

 
84. kép. Az izlandi Kotagil szurdokban, folyóvízi erózió által hátráló partfalban feltárult fa-öntıforma barlang. 

Hosszúsága 1,9 m, átmérıje 0,55 m. A láva a képen jobbról balra folyt. A „lávafolyás felıli” oldalán a kidöntött 
fatörzs alá is benyomult a láva, míg a fatörzs másik, „lávafolyás alatti” oldalára átbukva felgyorsult a folyása. A 

lávafolyás alatt jól látszik az a vöröses színő fosszilis talaj (T), amelyen az egykori fa felnıtt. 
 

 

Összetett fa-öntıforma-barlang 

 

A fentiekben leírt típusok, amennyiben a fák egymásra dıltek, úgy a fák kiégése után 

egy labirintus-szerő, összetett fa-öntıforma-barlang képzıdhet. Erre talán a legszebb példa a 

Kawaguchiko mellett található, 70 m összhosszúságú Funatsu Tainai barlang (85, 86. képek). 

 

 

6. 1. 5. 2.  A fa-öntıforma-barlangok feltárulása 

 

 A fa-öntıforma-üregek és barlangok feltárulása, Izlandi megfigyeléseim alapján tör-

ténhetnek hátráló tengeri abráziós partfalaknál, gleccsererózió hatására, valamint folyóvízi 

erózió hatására, szurdokvölgyek hátráló falaiban.  

 



 103 

 
85. kép. Az összetett típusú, több, egymásra dılt fa elégésével kialakult Funatsu Tainai barlang másodlagos 
gázhólyag-ürege (lásd a kialakulását a gázhólyag-barlangoknál). A falakról lecsordogált híg láva az aljzaton 
összegyőlve a terülıbetonhoz hasonló módon simává formálta az aljzatot. Kawaguchiko, Fuji-san, Japán. 

 

 
86. kép. A Funatsu Tainai barlang részlete. Egy vastag, 1,3 m átmérıjő fatörzs és egy rádılt vékonyabb (0,3m 

átmérıjő) fa kiégésével létrejött barlangi elágazás. Kawaguchiko, Fuji-san, Japán. 
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6. 2. Posztgenetikus bazaltláva-barlangok 

  

A posztgenetikus bazaltláva barlangok a bazaltláva teljes kihőlését és megszilárdulását 

követıen alakulnak ki. A befogadó bazaltláva teljes lehőlése, kikristályosodása (kızetté válá-

sa) és a barlang kora közötti különbség néhány óra idıtartamtól több millió évig terjedhet.  

A szilárd tömör, de legtöbbször hőlési eredető, illetve a késıbb keletkezett egyéb ere-

dető repedésekkel tagolt bazaltlávákba eróziós hatásra (tengeri, vagy folyóvízi eredető), illet-

ve többféle okból elıidézett húzóerık hatására (hasadékokból), de akár oldó hatásra is kép-

zıdnek barlangok.  

 

 

6. 2. 1. Eróziós hatásra kialakult bazaltláva-barlangok 

 

Erózióval barlangmérető üregeket bazaltlávákban a víz alakít ki, elsısorban a tengeri 

abráziós, másodsorban a folyóvízi eróziós hatásával. Az adott vízeróziós tényezık mellett a 

bazaltlávák kızetszerkezeti viszonyai határozzák meg a bennük kialakuló barlangok forma-

kincsét.  
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6. 2. 1. 1. Abráziós barlangok bazaltlávában 

 

A Föld különös, varázslatos formakincső és gyakran megdöbbentı mérető energiákat 

kioltó szegleteinek, az óceánok, tengerek, tavak hullámai által ostromolt sziklás partoknak 

érdekes jelenségei az abráziós barlangok. Különlegesen szép és gyakran veszélyes környeze-

tük miatt a kutatók számára igen izgalmas és érdekes a tanulmányozásuk. 

A tengeri abráziós barlangok képzıdıséhez több, különbözı - döntıen a tengervízhez 

kötıdı - eróziós hatótényezı és folyamat, valamint a sziklás tengerpartok bizonyos anyagi- és 

kızetszerkezeti tulajdonságainak együttes megléte szükségesek. Adott eróziós feltételek mel-

lett az abráziós barlangok mérete és formakincse a sziklás tengerpartok anyagától és kızet-

szerkezeti viszonyaitól függıen formálódik ki, amelyek következtében morfológiájuk igen 

változatos lesz. 

 

Az abráziós barlangok kialakulásának eróziós feltételei 

 

A sziklás tengerpartokra ható eróziós tényezık közül a tengerek és óceánok hullámzá-

sa a legfontosabb. Az abráziós barlangok növekedése különösen viharok, vihardagályok ide-

jén gyors, amikor a nagy energiájú viharhullámok viszonylag rövid idı alatt nagymennyiségő 

anyagot bontanak ki a partfalakból (MOORE, D. G. 1954). Skócia sziklás partjainak csapódó - 

Mendelssohnt a „Hebridák” nyitány megírására ihletı - hullámai KUENEN, H. (1950) dina-

mométeres mérései szerint 30 tonna/m2 lökésszerő nyomóerıt is kifejtenek a sziklafalakra. A 

sziklafalaknak csapódó hullámok a kızetrepedésekbe, hasadékokba és a törmelékes kızetek 

pórusaiba lökésszerően levegıt préselnek, illetve ezzel egyidejőleg a már korábban bent levıt 

is összesőrítik. A hirtelen, nagy nyomással bepréselt levegı mintegy ékként feszíti szét a re-

pedések közti kızetanyagot. A visszahúzódó hullám szívó hatására azonban a repedésekbe 

préselt levegı robbanásszerően újra kiterjed, és a környezetében levı, a hullám-levegı-

ékfeszítés hatására is fellazított kızetanyagot mintegy lerobbantja a sziklafalakról (KUENEN, 

H. 1950, MOORE, D. G. 1954, RAMPINO, M. R. 1982). Az ilymódon vízbe omlasztott kızet-

anyagot a hullámok görgetve és lebegtetve továbbmozgatják, melynek során a hullámok által 

újra és újra a falaknak lökött nagyobb akár 50-70 cm átmérıjő sziklatömbök és görgetegek 

mintegy faltörı kosként vesznek részt a tenger pusztító munkájában. A sorozatosan a sziklás 

partoknak csapódó hullámok és kızetek szüntelenül meg-megrázkódtatják a parti kızeteket, 

melynek következtében azok repedésekkel elválasztott tömbjeit szétrázzák. Az így kialakult 

hasadékokba szorult kisebb-nagyobb szikladarabok egyre lejjebb és lejjebb csúsznak, ékként 
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feszítve szét az ennél fogva bezáródni képtelen hasadékot. Így az egyre jobban szétnyílik, 

mígnem a leválasztott, tenger felıli kıtömb leomlik (CHOLNOKY J. 1930). 

Az adott tengerrészen uralkodó szélirány is lényeges, amely meghatározza a sziklafalat 

ostromló hullámok irányát. A barlangképzıdés szempontjából ennél még fontosabb a na-

gyobb hullámokat korbácsoló viharos szelek iránya, amely a sziklás partok irányára mért me-

rılegeshez minél közelebb ideális. 

A sziklás tengerpartok környezetében az árapály és annak mértéke is lényeges eróziós 

tényezı. Apály idején a hullámok gyakran nem, vagy csak részben érik el a sziklafalakat és a 

fejlıdı abráziós barlangot. Dagály idején viszont elıfordul, hogy a formálódó üreg teljesen a 

víz alá kerül. Ideális esetben a vihar és a nagyobb hullámok pont akkor alakulnak ki, amikor a 

fejlıdı barlang addig van feltöltve vízzel, hogy a benyomuló hullámok képesek egészen a 

mennyezetéig kitölteni a barlangot. A hullámok által a barlangba beszorított levegı ilyenkor 

nem, vagy alig tud kisurranni a víz és a barlang mennyezete között és így a lehetı legnagyobb 

mértékben összepréselıdik és nagy erıvel nyomul be a kızetrepedésekbe. Ekkor mőködik a 

leghatásosabban az elıbbiekben ismertetett hullám-levegı-ékfeszítı és vákuumhatás, amit a 

terepi megfigyelı számára az egyre öblösödı üregbıl kihallatszó – a levegıt beszorító hullá-

mok által keltett – gyakran ágyúdörejhez hasonló robaj és puffanások jeleznek. 

A sziklás tengerpart elıtti tengeraljzat mélysége, alakja, lejtésviszonyai, anyaga (ho-

mok, szikla, vagy görgeteges) meghatározza a hullámtörés, illetve a hullámátbukás helyét. 

Amennyiben a partfal elıtt mély víz van, úgy a körpályán mozgó hullámok közvetlenül a 

sziklafal felszínén törnek meg, melynek következtében a hullámok mozgási energiájának 

nagy része lökésszerően közvetlenül a sziklafalnak adódik át (amennyiben a hullám nem a 

falról visszaáramló víztömeggel szembetalálkozva törik meg). Ha a sziklafal elıterében lapo-

sabb akkumulációs part, vagy sekélyebb vízzel borított abráziós terasz terül el, az ott zajló 

hullámmorajlás következtében a hullámok eredeti mozgási energiája jóval nagyobb vesztesé-

geket szenved, amíg a sziklafalakhoz ér. Ezeken a területeken a sziklafalak hatásosabb abrá-

ziós pusztítása idıszakos, periodikus (csak dagály idején), vagy epizodikus (csak viharok, 

illetve vihardagályok idején), de egy idı után le is állhat (az akkumulációs part, vagy az abrá-

ziós terasz további szélesedésével). 

A tengeráramlások irányának a sziklafalakkal bezárt szöge és sebessége igen lényeges 

a barlangképzıdés szempontjából. A partvonallal párhuzamos irányú, és elég erıs parti áram-

lásnak kell lenni ugyanis ahhoz, hogy az abrázió által a parti sziklafalakról lebányászott és 

aprózódott, lebegtetett törmelékanyagot elszállítsa, amelyek különben a sziklafalak elıterében 

lerakódva akadályoznák a hatásos abráziót. 
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A sziklás tengerpartokon a sóerózió is jelentıs. A partnak csapódó és szétfröccsenı 

hullámok által a sziklafalakra jutatott tengervíztıl váltakozóan nedves és száraz helyeken a 

repedésekbe szivárgott sós víz sótartalma a víz kiszárdásával kicsapódik. Az így kiváló só-

kristályok a levegı nedvességtartalmát is magukba szívják és feszítik szét a repedések falait. 

A kızetek repedései egyre tágulnak, és egyre beljebb hatolnak a szikla belsı zónáiba, ahová 

újabb tengervíz szivárog és annak a sótartalma is kicsapódik, de már egyre beljebb és beljebb 

a kızetben, tovább feszítve és aprózva azt (RAMPINO, M. R. 1982). A sós tenger vízben a ba-

zalt 3-14-szer gyorsabban mállik, mint édesvízben (RAMPINO, M. R, WELLMANN , H. W. - 

WILSON, A. T. 1965) 

A fagyaprózódás során a repedésekbe szivárgó és ott megfagyó, felengedı, majd újra 

megfagyó víz szintén tovább tágítja a repedéseket, illetve kisebb-nagyobb kıomlásokat is 

okoz. 

A sóerózió és a fagyaprózódás - klímától erısen függı mértékő - eróziós tényezık 

nem kötıdnek közvetlenül a tengeri abrázióhoz, de fontos szerepük van például az idıszako-

san, vagy epizodikusan aktív sziklás tengerpartok pusztulásában, mivel fellazítják a sziklafa-

lak anyagát és így elıkészítve fokozzák a tenger eróziós munkájának a hatásfokát. 

 

Az abráziós barlangok kialakulásának kızetszerkezeti feltételei 

 

A tenger eróziós munkájának közvetlen hatása alatt álló sziklás parti kızetek azon ré-

szei kedvezıek a barlangképzıdésnek, amelyek a környezetükhöz képest jó állékonyságúak 

(lassan hátrálnak), viszont az erózióval szemben kevésbé ellenálló (gyorsabban hátráló) kızet-

részeket is tartalmaznak (MOORE, D. G. 1954, DAVIES, P.-WILLIAMS . A. T. 1985,  

(SUNAMURA , T. 1992). 

A tengeri erózióval szembeni ellenálló képesség (az állékonyság) a kızet anyagától és 

szerkezetétıl függ. Bizonyos kızetszerkezető részek gyorsabban pusztulnak, és ha e kızetré-

szeket állékony kızetek veszik körül, úgy bennük a tengeri abráziós folyamatok koncentráltan 

nagyobb hatásfokúak, és a fentiekben ismertetett eróziós tényezık megfelelı együttállása ese-

tén megindul az abráziós barlang képzıdése. Abból következıen, hogy mi az oka az eltérı 

állékonyságbeli különbségnek - ami lehet például a törések, repedések, réteglapok dılésszö-

geinek és irányainak különbözısége, vagy az eltérı cementáltsági fok, vagy az anyagi kü-

lönbség (MOORE, D. G. 1954, GUILCHER, A. 1958,  ZENKOVICH, V. P. 1967, SUNAMURA , T. 

1992, BUNNELL, D. 2004), más ás más lesz a kialakuló barlang morfológiája. 
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6. 2. 1. 1. a. Az abráziós barlangok kızetszerkezettıl függı formálódása bazaltlávákban  

 

Az azonos anyagi felépítéső bazaltlávák attól függıen, hogy adott idıegység alatt 

mekkora tömegben milyen hımérséklető, nyomású és halmazállapotú közegbe (pl. levegı, 

vagy víz) jutnak, úgy eltérı szerkezetőek lesznek. Az eltérı kızetszerkezet tehát egy adott 

idıben jellemzı, akár kis helyen is eltérı kiömlési, illetve kitörési környezetre utalhat, így az 

abráziós barlangok tanulmányozásakor az adott barlangot befoglaló kızetek képzıdésének 

idején egykor uralkodó ısföldrajzi viszonyokra is hasznos információkat kapunk. 

Az alábbiakban a különbözı szerkezető bazaltvulkáni kızetekbıl álló sziklás partvo-

nalakon képzıdı barlangok kialakulási és formai sajátosságai kerülnek bemutatásra. Az egyes 

típusok taglalásának elsı részében a különféle bazaltos kızetszerkezetek képzıdését ismerte-

tem, majd kiemelem azon kızetszerkezeti jellegzetességeket, amelyek az adott morfogeneti-

kai abráziós barlangtípus kialakulása szempontjából fontosak, majd a barlang kialakulásának, 

fejlıdésének módja és a létrejövı formakincs kerül bemutatásra. 

 

Abráziós barlangok oszlopos elválású bazaltlávában 

 

A felszínre ömlı és gyakran több méteresre felduzzadó lávafolyások, vagy a nagyobb 

vastagságú szubvulkáni bazaltos kızettestek a hőlésük során, hosszabb idı alatt zavartalan 

körülmények között egymással párhuzamos, illetve enyhén ívesen hajló repedésekkel határolt 

oszlopokká tagolódnak. Az oszlopok kialakulásakor BUDKEWITSCH, P. és ROBIN, P. Y. (1994) 

szerint a repedések mindig a legnagyobb hımérséklet-különbségő kızetzónák között, a legki-

sebb hımérséklető még nem megrepedt résztıl a legforróbb irányában indulnak meg. A repe-

dések sorozata szakaszosan zajlik, és egy-egy berepedés mindig a mindenkor plasztikus zóná-

ig hatol. E folyamat során a tömör bazaltban ideális - a valóságban nem létezı, vagy csak azt 

megközelítı - esetben egyenlı vastagságú, szabályos hatszöges oszlopok, oszlopsorok, úgy-

nevezett kolonnádok képzıdnek. Az oszlopsorok közötti szabálytalan, sokféle irányban repe-

dezett zóna az entablatúra. Az egy központból sugárirányban szétágazó hőlési repedések ro-

zettát, az egy vonaltól két irányban elhajló oszlopsorok sevron szerkezetet formáznak (SPRY, 

A. 1962). 

Az abráziós barlangok kialakulása szempontjából különösen kedvezıek azok a bere-

pedezett kızetzónák, amelyek függıleges, illetve közel függıleges repedésekkel határolt kol-

lonádokat alkotnak, illetve ezek felett entablatúra helyezkedik el (87. kép). 
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87. kép. A Fingal barlang a skóciai Staffa-szigeten. Hossza 70 m. A barlang hatékony abráziós mélyítése a ko-

lonnádban (K) zajlik, míg boltozata az entablatúrában (E) alakul ki (a kép forrása: az American Library of  
Congress győjteménye). 

 

A tengerhullámok - egyes helyeken görgetegeket, tömböket is nekitaszítva - a szikla-

partnak csapódnak, melynek következtében a repedezett falak megrázkódnak, a bennük levı 

közel függıleges repedések egyre tágulnak és a bazaltoszlopok egyre inkább szétrázódnak 

egymástól, melyhez hozzáadódik a bevezetıben ismertetett hullám-levegı-ékfeszítı hatás is. 

Egy idı után az oszlopok eltörnek és a tengeri abrázió hatására folyamatosan növekvı alsó 

anyaghiányba, a tengerbe potyognak. Az oszlopok akár több m3-es darabjai is belezuhannak, 

vagy dılnek a tengerbe, különösen viharok idején. A nagymérető oszlopok kihullásával a bar-

lang gyorsan növekszik. A bazaltoszlopok azon részein törnek el könnyebben, ahol az oszlop 

hossztengelyére merıleges repedések, vagy azt elıidézı kristályelrendezıdések vannak. E 

repedések irányát ugyanis a hőlés során a szakaszos összehúzódás eredményeként a nyírófe-

szültséggel párhuzamosan elrendezıdött hosszabb kristályok elıalakíthatják (preformálhat-

ják), így késıbb azok a barlang képzıdésekor, a kettétörı és kihulló oszlopok elválási felüle-

tei lesznek. Így alakulnak ki a Szent György-hegy bazaltoszlopainak „pénzoszlop” - szerő 

elválásai is (KARÁTSON D. 1998). E repedéseket a fagyaprózódás, vagy a sóerózió is létrehoz-

hatja. 
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88. kép. A Músargjá barlang. Hossza 21 m, magassága a bejáratnál 15 m. A kép jobb szélén fehér nyíl mutatja a 

dagályszintet. Arnarstapi, Snæfellsness félsziget, Izland. 
 

 
89. kép. A Músargjá barlang részlete. A barlang a tömör bazaltlávából álló falak sevront-szerkezetet  

formázó repedéshálózat ívesen lefelé hajló oszlopsorának kihullásával növekszik.  
Arnarstapi, Snæfellsness félsziget, Izland. 
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A repedésekkel határolt kızettömbök kihullása, a felfelé széttartó repedésékkel elvá-

lasztott oszlopokból álló kolonnád-zónában megállhat. Ezeken a helyeken az egymással közel 

párhuzamos repedések több méter hosszan is benyúlnak a falakba. A barlang felharapódzása 

legnagyobb eséllyel azonban az entablatúrában áll meg. Itt ugyanis a jóval szabálytalanabb és 

sőrőbb repedéshálózatú lávában, az egymásba kapaszkodó kızetrészek által nagyobb eséllyel 

alakulnak ki statikailag jobb megtartású - döntıen felfelé széttartó repedezettségő - részek. 

Így az entablatúrában alakul ki az abráziós barlang gyakran íves boltozata, míg közel a függı-

leges oldalfalait a feltárult oszlopok adják (87. kép).  

Az izlandi Reykjanes-félszigeten, Arnarstapi sziklás partján a folyamatosan aktív 

Músargjá nevő barlangban az abrázió hatására a bazalt kihullása a legnagyobb tömegben egy 

sevront formázó repedéshálózat ívesen lefelé hajló oszlopsorban zajlik (88, 89. képek). A bar-

lang a bejáratától 18 méterrel beljebb, a sevron-szerkezet azon zónájában, ahol a repedések 

irányai lefelé széttartóak, leomlott (89. kép). Ezt követıen, vagy ezzel egyidejőleg a leszakadt 

rész felett húzódó kızettömeg, egészen felszínig felharapódzva, szintén leomlott, aminek kö-

vetkeztében a barlang egy 7,5 m átmérıjő beszakadással felnyílt. A barlangot magában fogla-

ló kızetkörnyezete már jobb megtartású, ugyanis ott a repedésirányok már olyanok, hogy a 

köztük levı tömbök jobban egymásnak feszülnek, bár a hullámok által keltett rázkódás követ-

keztében további kihullásuk még várható. 

Szintén Arnarstapiban található egy a szélességéhez képest magas, állandóan aktív ab-

ráziós barlang (90. kép). Kialakulásakor döntıen a függıleges oszlopos részek hullottak ki. 

Az oszlopok feletti repedések egy szinklinális-szerő lefelé hajlás miatt lefelé széttartóak, így 

az üreg tovább harapódzott felfelé (90. kép). A barlang oldalfalai körül szabálytalanabb a be-

záró kızet repedéshálózata. Mivel függıleges oszlopok dıltek ki, ezért a barlang oldalfalai is 

közel függılegesek (90. kép). 

Arnarstapi és Hellnar között húzódó sziklás tengerparton a fentieken kívül még szá-

mos abráziós barlang figyelhetı meg. Ezek közül az egyik a tömör bazalt rozetta szerkezető 

repedéshálózatának belsı, legnagyobb mértékben töredezett részének kihordódásával keletke-

zett. A barlang így közel kör keresztmetszető (91. kép). 
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90. kép. A bejáratánál 11,5 m magas barlang. Az abrázió döntıen a közel függıleges oszlopokat hordta ki. A 
barlang felett sugárirányban lefelé széttartó repedések láthatóak. Arnarstapi, Snæfellsness félsziget, Izland. 

 

 

 
91. kép. Hőléses eredető rozetta szerkezet (R) központi részének kihordódásával keletkezett csaknem kör ke-

resztmetszető barlang. A kép bal alsó felén sevron szerkezet (S) látható. 
Arnarstapi, Snæfellsness félsziget, Izland. 
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Izland déli kiszögellésében, Reynisfjall 160 m magas sziklafalának tövében, közel 50 

m szélességő homokos-kavicsos parttal az óceántól elválasztva található Hálsanefshellir nevő 

abráziós barlang (5. kép). A barlangot befoglaló tömör bazaltláva repedezettségének irányult-

sága éppen a barlang területén vált át a szabályos oszlopos elválásúból a szabálytalanba (5. 

kép). A szabályos oszlopos elválású zóna repedései legyezıszerően, lefelé sugárirányban szét-

tartóak, amely megmagyarázza a köztük levı oszlopok kihullását. Az oszlopos elválású kızet-

részeknél a barlang fala simább, egyenletesebb felülető, míg a szabálytalanul repedezett fal-

részletek jóval tagoltabbak, ívesek, hullámosak (5. kép). A jelenleg inaktív Hálsanefshellir 

formálódásakor a benyomuló hullámok ütköztek a befelé összetartó irányú oldalfalakkal, 

amelyek a barlang összeszőkülı végpontja felé térítették a tengervizet, így a legnagyobb mér-

tékő abráziós pusztítás a barlang középsı részén történt. Ezért a Hálsanefshellir alaprajza le-

kerekített oldalú háromszöghöz hasonló. 

 

 

 
92. kép. A Hálsanefshellir. Magassága a bejáratánál 11 m. Reynishöfn, Izland. 

 

Szabálytalan repedéshálózatú bazaltlávában 

 

Azokon a sziklás partrészleteken, ahol a hullámok szabálytalanul repedezett hálózatú 

tömör bazaltfalakat ostromolnak, ott az elızı példákhoz képest az abráziós barlang szabályta-

lanabb formájúvá alakul. A tömör, de szabálytalan elrendezıdésben, szinte minden irányban 

egyenlı mértékben kialakult, sőrő, repedéshálózat a láva gyors lehőlésére, illetve a nagyobb 

víztartalmára utalhat (LYLE, P. 2000). 
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A tengeri eróziós hatásokra azok a repedésekkel övezett kızetrészek rázódnak, pereg-

nek, hullnak ki a sziklafalak repedései közül, amelyeknek nincs meg a kellı alátámasztása. A 

szabálytalan irányú repedések közti kızetdarabok nem érnek el általában akkora méreteket, 

mint a szabályos irányban repedezett bazaltnál és e szögletes kızetdarabok nem nyúlnak be 

olyan mélyen falakba. Ebbıl adódóan kisebb a belsı alátámasztásuk, mint például egy hosz-

szabb bazaltoszlopnak. 

 

 
93. kép. Szabálytalanul repedezett bazaltban kialakult szabálytalan formájú barlang. Az elıtérben látható  

abráziós görgetegek átmérıje 40-70 cm. Hraunsvík, Reykjanes félsziget, Izland. 
 

Az izlandi Hraunsvík öbölben (a Reykjanes-félsziget déli részén) található idıszako-

san aktív abráziós barlang tekinthetı e barlangtípus példájaként (93. kép). A barlang szabály-

talanul sőrőn repedezett kızetkörnyezetének a barlangfalak irányába lefelé széttartó repedés-

irányai kedvezıek a köztük levı kızetdarabok kihullásának. Mivel a repedésirányok kis terü-

leten is erısen változó mértékőek, ezért a kipergés általi barlangnövekedés sebessége és annak 

irányai jóval esetlegesebbek, véletlenszerőbbek, mint a szabályosan repedezett láva esetében, 

melynek következtében e barlangok formája is szabálytalan lesz (93. kép). 

Izland déli részén, Dyrhólaey sziklafalaiban formálódó aktív abráziós barlang (94. 

kép) kialakulásának kezdeti szakaszában a sőrőn repedezett zónában viszonylag gyorsan, 

minden irányban (oldalra, befelé és felfelé) növekedett. A felszínig felharapódzva egy 10 m 

átmérıjő területen beszakadással felnyílt, melynek következtében egy abráziós ív képzıdött 

(94. kép). A barlang jelenleg csak egy irányban növekszik. Az aktív üreg (ahová rendszeresen 

benyomulnak a hullámok) környezetében tömör, alig repedezett a bazaltláva és a meglevı 

repedések irányai is felfelé széttartóak, ezért a barlang jelenleg csak lassabban tud továbbfej-

lıdni (94. kép). 
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A szabálytalan repedéshálózatú tömör bazaltlávát egyes helyeken a korábbi - hőléses 

eredető - repedésrendszert átmetszı újabb, (vulkano)tektonikus repedés alakulhat ki. Amen-

nyiben az új repedés iránya a hullámzás irányára közel párhuzamos, úgy e mentén az abrázió 

hatékonyabban mőködik, és hosszú, a partra merıleges irányú barlangot hozhat létre az új 

repedés környezetének kihordásával (95. kép). 

 

 
94. kép. Beszakadással felnyílt abráziós barlang az izlandi Dyrhólaeyben. A kép jobb felsı felén abráziós ív 

látható. A fehér nyíl a barlang folyamatosan aktív részét mutatja. Átmérıje 4-5 m. 
 

 
95. kép. Szabálytalanul repedezett zónát átmetszı nagyobb függıleges repedés környezetének kihordódásával 

keletkezett barlang. Dritvík, Snæfellsnes-félsziget, Izland. 
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A bazaltlávákban korábban kialakult üregek feltárulásával 

 

A bazaltvulkáni kızetekbıl álló sziklás tengerpartok abráziós eredető hátrálásakor a 

kızetben már korábban - elvileg bármely módon - kialakult üregek és barlangok tárulhatnak 

fel. Ilyen üregek lehetnek például a bazaltlávák megszilárdulásával egyidejőleg (szingenetiku-

san) létrejövı gázhólyag-barlangok, lávaalagút-barlangok, tumulusz-barlangok (GADÁNYI P. 

2007a, 2008a), vagy fa-öntıforma-üregek (GADÁNYI P. 2009). 

Az izlandi Heimaey szigeten (Vestmann-szigetek) az Eldfell vulkán 1973-as kitörésé-

bıl származó lávaárak elérték a tengert. Ezekben az esetekben a folyékony láva nagyrészt 

lávaalagutakon keresztül nyomul a víz alá (PETERSON, D.W. et al. 1994). A folyékony láva 

kiürülésével létrejövı lávaalagút-barlangot a tengeri abrázió késıbb feltárta és jelenleg is to-

vább formálja (96. kép). 

Nem messze ettıl a barlangtól egy 52 m magasságú, egymásra települt pahoehoe-

lávaárakból felépült sziklafal tetején egy tumulusz-barlang található (lásd még: 51, 53. képek), 

amely a sziklafallal párhuzamos repedés mentén történt omlással feltárult (GADÁNYI P. 

2008a). A kupolaformájú barlang így egy tengerre nyíló ablakot kapott (97. kép). Ebben a 

magasságban természetesen ezt a barlangot az óceán hullámai közvetlenül nem, hanem csak 

közvetve, a partfal alámélyítésével és további partleszakadások elıidézésével formálhatják 

tovább. 

 
96. kép. Az Eldfell vulkán 1973-as kitörésének egyik, a tengert elérı aa típusú lávafolyásának abráziósan feltá-

rult és tovább formálódó alagút-barlangja. Magassága 2,5 m. Heimaey-sziget, Izland. 
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97. kép. Tengeri kilátás 52 m magasságból egy abráziós partfal omlásával feltárult kupola-formájú tumulusz-

barlangból (lásd még: 51, 53. képek) Az „ablak” átmérıje 1m X 1,8m. Heimaey-sziget, Izland. 
 

Balázs Dénes a Húsvét-szigeten vizsgálta a szintén hasonló módon feltárult, Y-szerően 

kettéágazó Ana Kakena, illetve az hullámverés által feltárt és aktívan továbbformálódó Ana 

Toka Rahi Rahi lávaalagút-barlangokat (BALÁZS D. 1985). 

Hawaii szigetén a 206 m hosszú Refuge-barlang hat felnyílása közül az egyik a tenger-

re nyílik egy abráziós sziklafalon ott, ahol az abráziós alámélyítés hatására bekövetkezett kı-

zetomlás kettévágta a barlangot (KEMPE, S. et al. 1993). 

 

Abráziós barlang bazaltláva-deltában 

 

A lávadelták rétegsora ideális lehet, hogy bennük abráziós barlangok alakulhassanak 

ki. Erre szép példát találunk az izlandi Dyrhólaeyben. Az itt található abráziós barlangban 

több, egymást követı évben végeztem megfigyeléseket, így e keretek között e barlangot rész-

letesebben ismertetem. 

 

Dyrhólaey és a vizsgált abráziós barlang elhelyezkedése 

 

 Dyrhólaey (20/a ábra) Izland legdélebbi kiszögellésében (63o 23’) helyezkedik el 

(20/a ábra). Eredetét tekintve egy olyan vulkáni sziget, amely tengeralatti, illetve késıbb a 

tengerszint felett is folytatódó Surtsey-típusú hidrovulkáni kitörés során keletkezett 

(THORDARSON, T. – HÖSKULDSSON, A. 2006). A tengeri abrázió által erısen átalakított 
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Dyrhólaey kızettömege fı-ként hidrovulkáni eredető tufákból áll, melyeket a hegy keleti ol-

dalán egymásra települt, vastag pahoehoe típusú bazaltláva rétegek sorozata borít 

(THORDARSON, T. – HÖSKULDSSON, A. 2006). 

 Dyrhólaey-t ma két - a korábbi tengeröblöt lefőzı - nagymérető rekesztıturzás köti a 

szárazföldhöz (20/b ábra), melyek az egykori sziget és a környezı sziklás partok abráziós 

pusztulásából származó törmelékanyagokból épültek fel, egy poligenetikus tombolo-t 

(ZENKOVICH, V. P. 1967) kialakítva. Az „ey” izlandi nyelven szigetet jelent, amibıl arra kö-

vetkeztethetünk, hogy Dyrhólaeyt, egykori névadói még valódi szigetként láthatták.  

Dyrhólaey szárazföldi kapcsolatát a nyugati rekesztıturzáson épült úttöltés állandósította, 

amely nélkül az összeköttetése a fıszigettel csak idıszakos lenne.  

 A közel 1,3 km2 területő Dyrhólaeyt 120, 80, 50, 20 m magasságú függıleges, változa-

tos formakincső abráziós sziklafalak övezik (20/b ábra).  

 Az alábbiakban ismertetett abráziós eredető barlang a „sziget” déli, óceán felıli olda-

lán (20/b ábra), a partvonaltól 30 m távolságban, egy csaknem 20 m magas abráziós sziklafal 

tövében helyezkedik el, a dagályszint felett 2-3 m magasságban (20/c ábra). 

 

 
20. ábra. a.) Dyrhólaey elhelyezkedése Izland legdélebbi pontján b.) Dyrhólaey keleti irányból készített 
légifotója. A kép jobb felén jól látszanak az egykori szigetet ma a fıszigettel összekötı rekesztıturzások. 

A fehér nyíl a „c” kép felvételi helyét jelzi.c.) Dyrhólaey déli sziklafalának kb 60 m hosszúságú részlete az 
abráziós barlang bejáratával. Jelmagyarázat: 1: pahoehoe lávafolyás-sorozat.2: az egykori hialoklasztitos lá-

vadelta rétegei. B: az abráziós barlang bejárata 
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Az abráziós barlangot magában foglaló hialoklasztitos lávadelta rétegsorának kialakulása és 

abráziós feltárulása 

 

 Dyrhólaey kialakulásának elsı szakaszában az óceán vízében zajló Surtsey-típusú ki-

töréskor, a hidrovulkáni kürtıbe zúduló víz és a felnyomuló magma találkozásával járó heves 

hidromagmás robbanások során képzıdött hialoklasztitok (WHITE, J.D.L. – HOUGHTON, B. 

2000) halmozódtak fel elıször.  Késıbb a vulkáni sziget növekedésével a kürtı a víztıl elszi-

getelıdött, ezért a robbanások, így a láva/magma fragmentáció ereje is gyengült, elıbb 

Stromboli-, majd Hawaii-típusúvá. Ezt bizonyítja, hogy a kitörést lezáró szakaszában már a 

kevés gázt tartalmazó pahoehoe lávafolyások is megjelentek a szigeten, melyek a partvonalat 

is elérték (THORDARSON, T. – HÖSKULDSSON, A. 2006), miközben a felszínen, de a felszín 

alatt is reakcióba léptek a tengervízzel. 

A pahoehoe lávafolyások a tengerbe ömölve úgynevezett lávadeltákat építhetnek fel, 

melyekrıl (MATTOX, T. N, - MANGAN, M. T. 1997 és SCHMIDT, R. - SCHMINCKE, H. U. 2000) 

ír részletesebben. A lávadelták kialakulásakor a pahoehoe bazaltlávák egy adott idıben a lá-

vadelta különbözı területein hol kevesebb, hol nagyobb mennyiségő tengervízzel találkoznak. 

A lávadelta területén ezért a vízzel nem, vagy csak kismértékben érintkezı bazaltlávák tömör 

rétegei és a vizes környezetben összetöredezett, üveges szövető hidroklasztitos, lazább szer-

kezető lávarétegek egymás mellett rakódtak le, azonban az idı múlásával a lávadelta egy ad-

ott területén egymással váltakozó rétegsorban is felhalmozódnak, amelyhez még hozzájárul a 

tengerszint napi ingása (az árapály), illetve a hullámzás mértéke is. 

Dyrhólaey 25m magas sziklafala tövében vizsgált abráziós barlang egy tömör láva- és 

lazább szerkezető hidroklasztitos lávarétegekbıl váltakozóan felépült lávadelta rétegsorába 

mélyült. Az így kialakult, jellegzetes hialoklasztitos lávadelta-rétegsort a kitörés lezáró szaka-

szában, a beszivárgó tengervízzel már alig érintkezı vulkáni kürtın keresztül nagy effúziós 

rátával kiömlı pahoehoe típusú bazaltláva-folyások vastag sorozata borította be (20/c ábra). 

 A vulkáni sziget kialakulását követıen Dyrhólaey partfalai a tengeri abrázió követ-

kezményeként gyors hátrálásba kezdtek. Az abráziós pusztítás mértékére Surtsey példája alap-

ján következtethetünk, amelynek területe az 1967-es kialakulásától napjainkig csaknem a felé-

re, mintegy 1,5 km2-el csökkent (GUÐMUNDSSON, A. T. – KJARTANSSON, H. 2007). 

Dyrhólaeyben a partfalak hátrálásával feltárult a fentiekben ismertetett lávadelta-rétegsor is, 

melyben az abráziós pusztítás a környezı kızetekhez képest nagyobb hatékonysággal mőkö-

dött és benne barlangot mélyített.  
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Az abráziós barlang morfológiája 

 

 A Dyrhólaeyben vizsgált abráziós barlang hossza 21,3 m. Szélessége a bejáratánál 

16,4 m, de befelé 3 m-re szőkül, majd a barlang befelé 8 m szélességőre kiöblösödik. Magas-

sága a bejáratnál 2 m, míg a belsı, tágas termében 4,4 m. A barlang hossztengelye közel me-

rıleges a partvonal irányára. Az oldalfalakon jól elkülöníthetık a barlangot magába záró lá-

vadelta-rétegsor tömör, sötétszürke lávafolyás-rétegei (98, 102, 103. képek), illetve a közéjük 

lerakódott, világosbarna málladékkal kevert, sötétszürke színő, törmelékes hialoklasztit réte-

gek (98, 102, 103. képek).  

 Az egykori lávadelta tömör lávarétegei közül 4 tárul fel a barlangban (98. kép), melyek 

átlagos vastagsága 10-15 cm, de helyenként 20 cm-re is kivastagodnak, illetve 5 cm-re kivé-

konyodnak. A lávarétegek a barlang belseje felé dılnek, 10, 15, illetve 20o-os átlagos dılés-

szögben. Bennük vízszintes, függıleges, valamint – a kivastagodások helyén – sugárirányú 

repedések is megfigyelhetıek, melyek a láva nedvesebb környezetre ömlésekor keletkeztek. 

 

 
98. kép. Az abráziós barlang belülrıl, a bejárat irányába fényképezve, 145 o - os felvételi szögben. A fehér szag-
gatott vonalak a láva (L1-L4) és a hialoklasztit rétegek (H) határait mutatják. A kép jobb alsó sarkában a barlang 

vázlatos hosszmetszete látható (lásd 20. ábra), melyben fekete nyíl mutatja a felvétel irányát.  
A fehér keret a 103. kép felvételi helyét jelzi. Dyrhólaey, Izland. 
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99. kép. Az abráziós barlang mennyezetét két különbözı lávaréteg alkotja (L3, L4). A barlang az L4-es réteg 

lehajlása következében fokozatosan alacsonyodva végzıdik. A kép jobb alsó sarkában a barlang vázlatos hossz-
metszete látható (lásd 21. ábra), melyben fekete nyíl mutatja a felvétel irányát. Dyrhólaey, Izland. 

 

 A barlang mennyezetét két különbözı lávaréteg alkotja. Az alulról számított 3. lávaré-

teg (L3) (98, 99. képek) 15o -os dılésszögben alkotja a barlang kezdeti, alacsonyabb szaka-

szának a mennyezetét. A 3. (L3) réteg felszakadásával, valamint az azt fedı hialoklasztit réteg 

elhordódásával tárult fel az alulról számított 4. lávaréteg (L4) (98, 99. képek), amely 10o -os 

dılésszögben alkotja a barlang öblösebb részének mennyezetét. Ugyanez a 4. réteg (L4) a 

barlang belseje felé fokozatosan lefelé hajlik és 35o – os dılésszögben adja a barlang egyre 

csökkenı magasságú elvégzıdését is (99. kép, 21. ábra/6. szelvény). 

 

 
100. kép. Az abráziós barlang kiöblösödı szakaszának mennyezetét alkotó lávaréteg (L4) alulról történı felsza-

kadásával kialakult mennyezeti kürtı. A kép jobb alsó sarkában a barlang vázlatos hosszmetszete látható  
(lásd 21. ábra), melyben fekete nyíl mutatja a felvétel irányát. Dyrhólaey, Izland. 
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 A barlang a legnagyobb magassága (4,4 m) a 4. lávaréteg alkotta mennyezetszakaszon 

(L4) alulról nyílt, 0,8 m átmérıjő és 1,5 m terjedelemben felnyúló mennyezeti kürtınél mér-

hetı (100. kép, 21. ábra/6. szelvény, 22. ábra/c szelvény). Kisebb magasságú sziklás partfa-

laknál az ilyen kürtıkön keresztül gyakran nyílnak fel abráziós barlangok, úgynevezett „kifú-

vási nyílást” (blowhole) létrehozva, melyeken át a barlangba benyomuló - és azt hirtelen fel-

töltı - tengervíz gejzírszerően törhet felfelé (parti gejzír). 

 

 
101. kép. Az egykori fekü hialoklasztit réteg abráziós elhordódásával alulról feltárult lávaréteg (L3) alsó lapján 

látható folyásos eredető redızıdések. Ezek a sértetlenül kipreparálódott győrıdések szépen láttatják a hialoklasz-
tit réteg és a ráömlı lávaréteg között egykor fennálló laza kapcsolatot. A kép jobb alsó sarkában a barlang vázla-

tos hosszmetszete látható (lásd 21. ábra), melyben fekete nyíl mutatja a felvétel irányát. Dyrhólaey, Izland. 
  

A mennyezetet alkotó lávarétegeket alulról szemlélve helyenként jól láthatóak az egykori vé-

kony lávafolyások meggyőrıdései, melyek az egykor alattuk levı hialoklasztit réteg abráziós 

elhordódásával tárultak fel. Ezek a sértetlenül kipreparálódott győrıdések egyértelmően bizo-

nyítják a hialoklasztitok és a ráömlı lávaréteg közti laza kapcsolatot (101. kép). 

 A tömör lávarétegek közé települt 0,5 – 1 m vastagságú hialoklasztit rétegek annyira 

laza szerkezetőek, hogy kézzel is könnyen megbonthatóak.  

A hialoklasztit rétegekben ezért a tengeri abráziós folyamatok is jóval gyorsabban mé-

lyítették a barlangot, és bennük 0,2-1,8 m mélységő, 0,5-1 m magasságú fülkéket is vájtak a 

lávarétegekkel párhuzamosan. A hialoklasztit rétegeket elválasztó jobb megtartású lávaréte-

gek ennek következtében kipreparálódtak a hialoklasztit rétegek közül és 0,2 - 1,8 m szélessé-

gő párkányokat alkotnak (102, 103. képek). A 3. réteg (L3) felszakadását követıen a réteg 

falban folytatódó részébıl egy 1,8 m széles és 10-15 cm vastag párkány preparálódott ki. Fel-

színén, a tengerszint felett kb. 6 m magasságban, 1-3 cm átmérıjő, simára csiszolt abráziós 
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bazaltkavicsok találhatóak (103. kép), melyek nagyban hozzájárulhattak a 3. lávaréteg (L3) 

fedıjét alkotó hialoklasztit réteg erodálásához.  

 
102. kép. A barlang elsı szakaszának mennyezetét alkotó tömör lávaréteg (L3) és a belsı terem mennyezetét 

alkotó lávaréteg (L4) közé települt hialoklasztit rétegben (H) az abráziós pusztítás gyorsabb volt, ezért a felsza-
kadását követıen az L3 lávaréteg párkányként kipreparálódott. A lávarétegek (L3, L4) a barlang belseje felé V 
alakban széttartóak, ami jól mutatja az egykor köztük települt hialoklasztit réteg kivastagodását a láva delta bel-

seje felé. A K jel az abráziós kavicsok elhelyezkedését mutatja. A kép bal felsı sarkában a barlang vázlatos 
hosszmetszete látható (lásd 21. ábra), melyben fekete nyíl jelzi a felvétel irányát. Dyrhólaey, Izland. 

 

 
103. kép. Az L3 lávarétegbıl kialakult 1,8 m széles párkány (a képen az L3 jelölés mutatja), amely az L3 réteg 
felszakadását követıen az alatta és felette települt hialoklasztit rétegek (H) hatékonyabb eróziója következmé-

nyeként preparálódott ki az oldalfalból (a felvétel helye a 98. képen látható). A párkány felszínén simára csiszolt 
abráziós bazaltkavicsok találhatóak. A kép jobb alsó sarkában a barlang vázlatos keresztmetszete látható (lásd 

22. ábra), melyben fekete nyíl mutatja a felvétel irányát. Dyrhólaey, Izland. 
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Az abráziós barlang kialakulása 

 

 A Dyrhólaeyben vizsgált abráziós barlang az alábbiakban részletezett - a 21-es ábrán 

is követhetı - folyamat során alakult ki. 

 Az egykori lávadelta rétegsorát képezı hialoklasztit-, valamint a vékonyabb tömör 

lávafolyás-rétegek váltakozásából felépülı meredek partfalat a tenger abráziós tevékenységé-

vel kezdte megbontani. A kezdeti abráziós bevágódás az alsó, lazább szerkezető hialoklasztit 

rétegben oldalirányban elıre és felfelé viszonylag gyorsan tágult, egészen a felette húzódó 

tömör, bazaltláva-réteg feltárulásáig (21 ábra/1. sz. szelvény, 22 ábra/a szelvény). Az abráziós 

barlangképzıdés e szakaszában a partfalat ostromló hullámok által görgetett és vonszolt – 

korábban a vízbe hullott - kızetdaraboknak különösen fontos szerepe van a kezdeti bevágódás 

szélesítésben és hosszának növelésében (MOORE, D. G. 1954). A barlang magasságának to-

vábbi növekedését azonban a hialoklasztit felett húzódó jobb megtartású bazaltláva-

mennyezet egy ideig megakadályozta (21 ábra/1. sz. szelvény, 22 ábra/a szelvény). 

 A hialoklasztit rétegben fejlıdı barlang további hosszúság és szélességnövekedésével 

az üreg mennyezetét képezı lávaréteg alátámasztási felülete is lecsökkent. Ennek következté-

ben a lávaréteg-mennyezet instabillá vált, melyet tovább fokoztak, a benne már korábban ki-

alakult és feltáruló repedések, valamint a lávaréteg helyi kivékonyodásai is. A hullámzással az 

alacsony és széles barlangba bezúduló tengervíz alulról lökésszerően nagymértékő nyomóerıt 

fejtett ki a meggyengült mennyezetre. Ezzel egyidejőleg a benyomuló tengervíz és a mennye-

zet közé szorult levegı a repedésekbe és a hasadékokba nagy nyomással bepréselıdött és alul-

ról ékként feszítette szét egymástól az egyre gyengébb megtartású tömör lávamennyezet repe-

dések által elválasztott tábláit (21. ábra/2. szelvény), majd a visszahúzódó tengervíz szívó 

hatása az így fellazított kızetrészeket robbanásszerően kiszakította (KUENEN, H. 1950, 

MOORE, D. G. 1954, RAMPINO, M. R. 1982). E folyamat következtében nemcsak a mennyeze-

tet alkotó lávaréteg omlott le, hanem a felette elhelyezkedı lazább hialoklasztit réteg jelentıs 

része is. (21. ábra/3. szelvény).  

 A felfelé növekedést eddig megakadályozó lávaréteg leomlását követıen, a felette 

feltáruló laza hialoklasztit rétegben a barlang most már nemcsak oldalirányban és befelé, ha-

nem immár újra felfelé is növekedett. A barlangtér növekedésekor az egykori mennyezetet 

alkotó lávarétegek oldalfalakban maradt részei, a felettük húzódó hialoklasztit rétegek gyor-

sabb eroziója miatt, 0,2-1,8 méter szélességő párkányokká preparálódtak (102, 103. képek, 22. 

ábra/b, c szelvény). A tömör lávarétegek közé települt, laza szerkezető hialoklasztitok kivájá-

sában nagy szerepük volt a párkányok felszínén található abráziós kavicsoknak (102, 103. 
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képek). A barlang minden irányban történı gyors tágulása a fent húzódó, újabb tömör lávaré-

teg feltárulásáig tartott, amely egy idı után a fent leírt módon - szintén alulról – felszakadt 

(21. ábra/4, 5. szelvény). 

 Ez a folyamat az egykori hialoklasztitos lávadelta tömör láva- és hialoklasztit-

rétegeinek egymással váltakozó sorozatában többször megismétlıdött, miközben az abráziós 

barlang belsı része a külsı szakaszhoz képest egyre öblösebbé vált (21. ábra/4, 5, 6. szelvény, 

22. ábra/b, c szelvény). A befelé öblösödés egyik oka az, hogy az egyre hosszabbodó barlang-

ban a benyomuló hullámok által a levegı besőrítése és a kızetrepedésekbe préselıdése és az 

ezzel járó kızetbontás egyre inkább a barlang mélyebb részeiben történt. A szőkebb bejárati 

szakaszt a benyomuló víz teljes keresztmetszetében kitöltötte, aminek következtében a belsı 

részekbe préselıdött levegı nem tudott „elszökni”, és a belsı terem falainak réseibe nyomult. 

Az abráziós pusztítás ezért nagyobb hatásfokkal tágította a barlang belsı részeit, így a külsı, 

bejárathoz közeli barlangszakasz alacsonyabb és keskenyebb maradt, míg a belsı részek egy-

re tágultak. A belsı részek hatékonyabb tágulásához természetesen hozzájárult az is, hogy a 

barlangot magában foglaló rétegsor – a bejárattól távolabb esı - belsı részeiben a lávarétegek 

kivékonyodnak, így alulról könnyebben feltörhetıek. A bejárathoz közeli barlangfalakban 

csak vékonyabb hialoklasztit rétegek találhatóak, melyek azonban beljebb kivastagodnak 

(102. kép). Ezekben a belsı, vastagabb és laza hialoklasztit rétegekben terebélyesedett na-

gyobb sebességgel a barlang. A köztük települt, illetve helyenként 

 

 
21. ábra. Az abráziós sziklafalra merıleges irányú elvi hosszmetszet-sorozat a dyrhólaey-i abráziós barlang 

kialakulásának hat (1-6.) szakaszáról. Jelmagyarázat: 1. hialoklasztit 2. tömör lávaréteg 3. növekedı abráziós 
barlang 
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22. ábra. Az abráziós sziklafallal párhuzamos irányú elvi keresztmetszet-sorozat a dyrhólaey-i abráziós barlang 

kialakulásának három (a, b, c) szakaszáról (lásd 21. ábra 1, 3, 6. szelvények a, b, c jelő részei).  
Jelmagyarázat: 1. hialoklasztit 2. tömör lávaréteg 3. növekedı abráziós barlang 

 

párkányokká preparálódott, a barlang belsejébe nyúló lávarétegek megakadályozták a barlang 

oldalirányú beomlását, nagyban hozzájárulva az oldalfalak stabilitásához (98, 102, 103. képek, 

22. ábra/b,c szelvény). 

 A barlang fokozatos növekedésével annak végpontja egyre távolabb került a partvonal 

hullámmorajlási zónájától, aminek következtében a partra kifutó hullámok energiája is egyre 

nagyobb területen oszlott szét. Amennyiben a barlang térfogatának növekedésével a benyo-

muló tengervíz átlagos mennyisége nem változott, úgy a barlang megnövekedett felülető fala-

in a hullámokból származó változatlan nyomóerı is nagyobb területen oszlott meg. Ezek kö-

vetkeztében a barlang mennyezetét csak viharok, illetve vihardagályok idején megnövekedett 

hozamú vízbenyomulás jelentett elegendı nyomóerıt a hatékony abrázióhoz. A Dyrhólaeyben 

vizsgált barlang növekedésének leállását, vagy lelassulását elısegítette az egykori lávadelta 

lefelé elhajló lávarétegsora is (99. kép, 21. ábra/5, 6. szelvény). Ennek következményeként a 

barlang elvégzıdését – a hialoklasztit réteg elhordódását követıen - ma egy ellenállóbb láva-

réteg (L4) alkotja (99. kép), melyet a hullámmorajlási zónától a megnövekedett területő kavi-

csos, homokos térsíkon áthaladó, szétforgácsolódott energiájú, sekély tengervíz már nem tu-

dott áttörni.  

 A barlang bejáratának aljzata jelenleg kb. 1-2 m-el van magasabban az átlagos tenger-

szint felett és kb. 30 m szélességő kavicsos, homokos épülı parti zóna választja el a partvonal 

hullámmorajlási zónájától. A horizontális és vertikális eltávolodás oka lehet az Izland déli 

területein zajló folyamatos izosztatikus kiemelkedés, amely a környezı jégtakarók olvadásá-

nak a következménye (EINARSSON, Þ. 1994), valamint - ezzel egyidejőleg - a sziget ellenál-

lóbb részeinek abráziós pusztulásából származó törmeléknek a parti áramlatok által erre a 

területre történı áthalmozódása is (20/b ábra). 
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A lávadelta rétegsornak a barlang morfológiáját meghatározó kızetszerkezeti viszonyai 

 

 Dyrhólaeyben a hialoklasztitos lávadelta rétegsorban található, befelé kiöblösödı bar-

lang kialakulását több kızetszerkezeti elıfeltétel együttes megléte tette lehetıvé: 

 1. Megfelelı vastagságú, hőlési repedésekkel átjárt tömör, kis dılésszögő lávarétegek, 

melyek elég vékonyak ahhoz, hogy abráziós hatásra felszakadjanak. E lávarétegek az aktív 

abráziós barlangba nyomuló tengervíz nyomóerejének, illetve a lávarétegek hasadékaiba be-

préselt és a benyomult víz visszahúzódásával robbanásszerően távozó levegı „ékfeszítı-

robbantó” erejének együttes hatására, alulról törtek fel. Azonban az így feltárult tömör lávaré-

tegek elég vastagok ahhoz, hogy megfelelı stabilitású barlangi mennyezetet alkossanak, va-

gyis elegendı tartóerıvel kell rendelkezniük ahhoz, hogy megakadályozzák a felettük húzódó 

vastag hialoklasztitos lávarétegek beomlását. 2. A megfelelı vastagságú lávarétegek közé 

települt, vastag hialoklasztit rétegek, melyekben a barlang gyorsabb, hatékonyabb tágítása 

zajlott. 3. A lávadelta tömör lávarétegei az abráziós partfaltól befelé haladva kivékonyodóak, 

míg a hialoklasztit rétegek kivastagodóak. Ezért a benyomuló tengervíz és a bepréselıdı le-

vegı a váltakozó rétegsor belsı részeiben tágította eredményesebben a barlangot, illetve a 

lávarétegeket a barlang belsejében szakította fel alulról hatékonyabban. Ennek következtében 

a barlang befelé kiöblösödik. 

 Amennyiben egy lávaréteg meghalad egy bizonyos vastagságot, illetve hőlési repedé-

sekkel csak ritkán átjárt, akkor a fentiekben említett abráziós hatótényezık már nem elegen-

dıek ahhoz, hogy azt alulról felszakítsák. Ennek következtében a barlang növekedése elıbb 

felfelé, majd késıbb minden irányban leáll.  

 Az oldalfalak stabilitása a már felszakított lávamennyezet-rétegeknek az oldalfalakban 

maradt és helyenként párkányokká preparálódott részeinek köszönhetı, melyek mint „mereví-

tı vázak” megakadályozzák az oldalfalak beomlását.  

 A barlang hosszának további növekedését a barlang aljzatáig lehajló, ellenállóbb, tö-

mör lávaréteg (L4) akadályozza meg, leállítva a gyorsabb abráziós pusztítást, amely korábban 

az ebben a magasságban levı hialoklasztit rétegben történt. 

 A Dyrhólaeyben vizsgált lávadeltában kialakult abráziós barlang oldalfalainak kipre-

parált párkányaira a tengerszint felett kb. 11 méter magasságban 2006-ban abráziós kavicso-

kat találtam (102, 103. képek). Ez fenntartotta a gyanút, hogy e barlang még ilyen távol a ten-

gertıl is epizodikusan, viharok, illetve vihardagályok idején aktív lehet. Az abráziós kavicsok 

ilyen magasságban történı lerakódásához szükséges vízszintemelkedés ugyanis nem zárható 

ki. Ez a 2008-as terepbejárásomon bebizonyosodott, ugyanis a barlang környezete ekkorra 



 128 

jelentısen átalakult (104. kép). 2009-nyarára azonban ismét a 2007-eshez hasonló állapot volt 

megfigyelhetı (104. kép).  

 

  

104. kép. A dyrhólaey-i bazaltláva-deltában kialakult abráziós barlang és környezetének változása. A fehér szag-
gatott vonal a barlang bejáratánál a kavicsos part 2007-es magasságát jelzi. 2007 és 2008 között valószínőleg egy 
nagyobb vihar, illetve vihardagály több mint 1 métert elmosott a barlang elıterébıl, melyet részben néhány száz 
méterrel Nyugatabbra rakott le a tenger, részben pedig 1-1,5 m vastagságban feltöltötte a barlang aljzatát. 2009-

re a hullámzás ás a parti áramlatok újra a 2007-eshez hasonló formájúvá alakították a barlang környezetét. A 
barlang sziklafalaiban ez idı alatt jelentısebb változás nem történt. Dyrhólaey, Izland. 

 

 

Abráziós barlangok bazaltvulkáni agglomerátum, vagy lazább szerkezető (aa) láva, tömör 

bazalt közül való kihordódásával  

 

A nagy területekre rövid idı alatt nagy mennyiségben kiömlı, hígan folyós pahoehoe 

típusú bazaltlávák gyakran beborítanak, illetve magukba zárnak lazább szerkezető, az abrázi-

ónak kevésbé ellenálló bazaltvulkáni kitöréstermékeket. Ilyenek lehetnek például az aa típusú 

lávafolyások, vagy kevésbé összecementált vulkáni agglomerátumok, de egyéb, nem vulkáni 

eredető lazább kızettörmelékek is.  A lazább szerkezető anyagok és a jóval ellenállóbb bebo-

rító láva között az állékonyságbeli különbség igen nagy lehet ami - amennyiben az abráziós 

sziklafa hátrálásával feltárulnak - ideális körülményeket teremt az abráziós barlangok kialaku-

lásához. 

A tömör lávába zárt törmelék, vagy aa láva gyakran teljes mértékben kihordódik, a 

tengeri erózió hatására. Ilyenkor a kialakuló abráziós barlang formája - az eddigi példáktól 

eltérıen - nem a bezáró lávatömeg repedésirányaitól, hanem az egykoron láva által körbefolyt 

laza törmelék alakjától függ, melynek abráziós kihordódásával a barlang alakja annak mint-

egy negatív lenyomatát képezi (105. kép). Ebbıl következıen az így kialakult abráziós bar-

langok falait az abrázióval kihordott lazább anyag és az azt körbefolyó láva határfelülete adja 
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(105-107. képek). Amennyiben a kihordódott anyag rétegszerően települt, úgy a kihordódásá-

val a barlang formája lapos, gyakran téglalap keresztmetszető (107. kép).  

 

 
105. kép. Tömör bazaltlávába ágyazódott vulkáni agglomerátum kihordódásával keletkezett 

Barlang. Magassága a bejáratnál 8,2 m, hossza 24 m. Csedzsu (Jeju)-sziget, Dél-Korea. 
 

 

 
106. kép. A 105. képen látható barlang a fokozatosan szőkülı végpontjából a bejárata felé fotózva.  

A falakon a tömör lávához forradt agglomerátum látható. Csedzsu (Jeju)-sziget, Dél-Korea. 
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107. kép. Tömör láva közé települt piroklasztit abráziós kihordódásával keletkezett barlang. Magassága 0,8 m. A 

barlang mennyezete a lazább piroklasztit és ráömlött láva alsó, érintkezési felülete.  
Hraunsvík, Reykjanes félsziget, Izland. 

 

Abráziós barlang párnalávában 

 

A tengerbe (vagy például Izlandon jégalatti vulkánkitörés során jégbelseji olvadékvíz-

tóba) nyomuló bazaltlávák megfelelı nagyságú víznyomás esetén kerekded párnaláva formá-

jában halmozódnak fel. A benyomuló lávát a víznyomás minden oldalról egyenlı mértékben 

éri, ezért a hirtelen hőlı láva a nyomásra merıleges - elméletileg - gömbölyő formát venne 

fel, azonban ezt befolyásolja a kinyomuló és gyorsan bekérgezıdı lávalebenyek belsı láva 

nyomása és annak irányai is. Ezért a párnaláva-lebenyek kissé megnyúltak, kanyargóak, illet-

ve egymásra rakódva laposabb párnaformájúak lesznek. A párnalebenyek egymásra rakódott 

tömegei az úgynevezett „rügyezéssel” (HARGREAVES, R. – AYRES, L. D. 1979) képzıdnek. E 

folyamat során „párnák” belsejében a még folyékony, felgyülemlı láva a túlnyomásával feltö-

ri a szilárd, bekérgezıdött külsı héját és az így képzıdött felhasadáson kinyomulva mintegy 

új rügyként kifakad a „szülı” párna oldalán, majd onnan tovább növekedve létrejön az újabb 

párnalebeny, amelybıl ismét újabb „lávarügy” fakadhat. 

A lávapárnák belsı része a központjukból kiindulva sugarasan, illetve a rájuk merıle-

ges irányokban - a párna peremével párhuzamosan - hőlési elválási felületek mentén repede-

zett. A párnák külsı oldala a vízzel való érintkezés és az ebbıl adódó hirtelen lehőlés miatt 

bekérgezıdve kemény, üveges szövető lesz, amely az aprózódásnak jobban ellenáll. 
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Az izlandi Reykjanes-félszigeten, a Valahnúkar-hegy abráziósan pusztuló sziklás ten-

gerpartján feltárult párnaláva-összletben, egy repedés mentén növekedésnek indult - viharda-

gályok idején idıszakosan aktív - abráziós barlang található (108. kép).  

 

 
108. kép. Párnaláva összletben kialakult abráziós barlang bejárata a Valahnúkar hegy parti szikláiban.  

Az abráziós görgetegek átmérıje 20-60 cm. A barlang magassága a bejáratnál 4,2 m, hossza 12 m.  
Reykjanes-félsziget, Izland. 

 

 

 Az itt végzett megfigyelések alapján a párnaláváknak a fentiekben ismertetett jelleg-

zetes kızetszerkezete meghatározó lehet a bennük kialakuló abráziós barlangok formálódása 

szempontjából. Az üveges szerkezető párnaláva kéreg-héjak a legjobb megtartású részei a 

párnaláva összletnek. A tengeri erózió hatására e kerek, íves, szilárd gömbhéjak közül a pár-

naláva-lebenyek belsı, sugárirányú elválási felületei közül pereg ki a bazaltanyag. Az üveges 

részeknek ezért nagy szerepük van az abráziós barlang falának stabilitásában, mivel mintegy 

merevítı, omlástól védı hálóként, fogják össze a köztük levı repedezett, laza anyagot (108. 

kép). Így, adott eróziós körülmények között az üveges külsı párnaláva-héjak lapjainak az irá-

nyultsága valamint a kipergı, töredezett lávapárna-belsık repedésirányai határozzák meg a 

kialakuló barlang alakját (108, 109. képek). 
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109. kép. A 108. képen látható barlang oldalfalába benyúló párnaláva-lebeny, amely az üveges kéregrészének 

(K) köszönhetıen kiemelkedik környezetébıl. Valahnúkar hegy, Reykjanes-félsziget, Izland. 
 

 

Abráziós barlang bazaltdájkban 

 

Az izlandi Reykjanes félszigeten, Hraunsvík öböl sziklás partjában található abráziós 

barlang egy függıleges bazaltdájk hőlési repedések által határolt tömör bazalttömbjeinek ab-

ráziós kihordódásával keletkezett (110, 111. képek). A barlang a keleti-délkeleti irányból ér-

kezı viharhullámok által, illetve vihardagályok idején, idıszakosan aktív. 

Hraunsvík 20-100m magas sziklás partjain megfigyelhetı bazaltdájkok THORDARSON, 

T. és HÖSKULDSSON, A. (2006) szerint egy a tengerbıl kiemelkedı vulkanikus sziget épülése-

kor, a vizes környezetben felhalmozódott, hidrovulkáni bazaltos hidroklasztit-összlet megha-

sadásakor keletkeztek. A közel függıleges hasadékokon keresztül feláramló bazaltmagma 

(közvetlenül a felszínre jutás elıtt: piromagma) táplálta az ekkor már a tenger szintje fölött 

épülı vulkán felszíni lávafolyásait (THORDARSON, T. – HÖSKULDSSON, A. 2006). A kitörés 

végeztével a felszínhez közeli piromagma megrekedt, majd kihőlve megszilárdult a hasadé-

kokban.  

A 110, 111. képeken látható bazaldájk hőlésekor az összehúzódás következtében a 

hidroklasztitban kialakult hasadék falaival párhuzamosan és arra merılegesen is kialakultak 

repedések, melynek következtében a hasadékot kitöltı bazaltot egymásra merıleges hőlési 

hasadékok, hálószerően járják át. A falakkal párhuzamos repedéseket a bazalt-piromagma 

feláramlásakor a hasadék falaival párhuzamosan rendezıdı, majd a bazaltdájk teljes anyagá-
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nak kikristályosodásakor ezen irányokban beágyazódott kristályszemcsék preformálták. A 

piromagma-feláramlás, valamint a hasadékfalak irányára merıleges repedések a hidegebb 

hidroklasztit-falak és a bazalt érintkezési felületétıl a dájk melegebb belsı zónája felé kiindu-

lóan - tehát a legnagyobb hımérsékletkülönbség irányában - alakultak ki.  

 
110. kép. Hidrovulkáni tufába nyomult bazaltdájk kihordódásával kialakult abráziós barlang (D1). Magassága 
7,5 m, hosszúsága 9,6 m. A barlang befelé fokozatosan szőkül. D2: a felszínig hatoló bazaltdájk abrázió által 

kisebb mértékben érintett, így a puhább tufakörnyezetébıl relatíve kiemelkedı része.  
Hraunsvík öböl, Reykjanes félsziget, Izland. 

 

A barlang kialakulásakor a feltárult bazaltdájknak - a 110. képen D1 jelzéső - alsó ré-

szét a hullámzás által a sziklafalaknak csapódó 20-70 cm átmérıjő abráziós sziklagörgetegek 

zúzzák, rombolják, bontják (110. kép). Az így létrejövı alsó anyaghiány felett a bazaltdájk 

felsıbb részén a hőlési repedésekkel elválasztott kızetdarabok is kirázódnak és a hasadékfa-

lakra merıleges repedések mentén elválva belehullnak a tengerbe. Így a barlang mennyezete a 

bazaltdájkban felfelé harapódzik (110, 111. képek). A barlangfejlıdés korábbi szakaszában, a 

még alacsonyabban elhelyezkedı mennyezetet az alulról felcsapódó és levegıt a repedésekbe 

préselı hullámok is bontották. 

A barlang jelenleg csak viharok, illetve vihardagályok idején növekedik tovább. 

Azonban ilyenkor a bazaltdájk hőlési repedésekkel elválasztott 8 x 30 cm, illetve 12 x 50 cm-

es darabjai hullnak ki. E folyamat következtében a keményebb anyagból álló tömör, de hőlési 

repedésekkel elválasztott tömbökbıl álló bazaltdájk hordódik ki gyorsabban, mint a környeze-

tét alkotó lazább szerkezető hidrovulkáni tufa.  
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 A 110. képen jól látszik, hogy a hőlési repedésekkel átjárt bazaltdájknak csak az alsó 

része (D1) pusztul gyorsabban, mint a környezetét képezı kevésbé repedezett, de lazább szer-

kezető hidroklasztit. A fentiekben részletezett tengeri eróziós folyamatok ugyanis a feltárult 

bazaltdájk tengerszinthez közeli, alsó zónájában hatnak a sziklafalakra, amelyhez még hozzá-

járul a szétfröccsenı hullámokból és a szél által is a sziklafalakra fújt tengervíz által elıidézett 

fokozottabb fagyaprózódás és sóerózió is. A partfal felsıbb zónájában (D2), ahol az abráziós 

folyamatok már nincsenek közvetlen hatással, ott a bazaltdájk anyaga kiemelkedik a környe-

zetébıl, ugyanis itt már a sziklafalakon lefolyó csapadékvizek és az általuk fokozott fagyap-

rózódással szemben a hasadékban megrekedt tömör bazalt bizonyul tartósabbnak (110. kép). 

 
111. kép. A 110. képen látható abráziós barlang belülrıl, a bejárat felé fotózva. A barlang mennyezetét  

bazaltdájk-kitöltés alkotja, melyen jól látszanak a hasadékfalakkal párhuzamos irányultságú, illetve azokra merı-
leges hőlési repedések, melyek mentén az általuk elválasztott kızettömbök viszonylag – a bazaltdájk 

hidroklasztit környezetéhez képest - gyorsabb kihordódása történt. Hraunsvík öböl, Reykjanes félsziget, Izland. 
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Abráziós barlang bazaltdájk és bazalttufa határán 

 

Az izlandi Dyrhólaey hidrovulkáni tufaösszletében kialakult bazaltdájk vastagabb, ke-

vésbé repedezett, és a környezeténél a tengeri eróziós hatásoknak nagyobb mértékben ellenáll 

(112. kép). Itt a tengerparti sziklafalat egy kisebb szemcsenagyságú homokos-kavicsos akku-

mulációs terasz választja el a tengertıl, így a partra kifutó hullámok eróziós ereje a sziklafa-

lakhoz érve nagymértékben szétforgácsolódik. A dájk parti környezetében nem alakultak ki 

nagyobb sziklák és görgetegek, melynek következtében - a Hraunsvíki dájkban kialakult ab-

ráziós barlanggal (lásd feljebb) ellentétben - ezt a bazaltdájk-kitöltést a hullámok által a falnak 

csapódó nagyobb tömör bazaltból álló sziklatömbök és görgetegek nem zúzzák és törik fel, 

nem bontják meg alulról. Így a barlang képzıdése a leggyengébb zónában, a dájk és a 

hidrovulkáni tufa között indult meg (112. kép). 

A befelé fokozatosan szőkülı barlang tágulása a tufában zajlik (112. kép), miközben a 

bazaltdájk, a viszonylag gyenge (a sziklagörgetegek zúzó hatásától mentes) hullámerózió ha-

tására kipreparálódik a gyorsabban hátráló tufás környezetébıl. A bazaltdájk és a tufa eltérı 

mértékő állékonyságából adódóan a barlang keresztmetszete aszimmetrikus. A közel függıle-

ges oldalfal a dájk tömör bazaltjából, míg a kisebb dılésszögő fal a gyorsabban pusztuló tufá-

ból áll (112. kép). A barlangfalak felszínét a benyomuló hullámok által szállított homok és az 

apróbb mérető kavicsok simára csiszolják. Ez szintén a sziklatömbök és görgetegek hiányából 

adódó kisebb sebességő abráziós falbontásra utal, ugyanis a falaknak csapódó, zúzó görgete-

gek - valószínőleg a dájk anyagát is megbontva - durvább sebhelyeket ejtve, gyorsabban nö-

velnék az abráziós barlangot. 

 

 
112. kép. Bazaltdájk és hidrovulkáni tufa határán kialakult, idıszakosan aktív abráziós barlang.  
A szaggatott vonal a bazaltdájk (D) és a hidrovulkáni tufa (H) határát jelzi. Dyrhólaey, Izland. 
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6. 2. 1. 2. Folyóvízi eróziós barlangok bazaltlávában 

 

A bazaltláva-folyások tömör, hőlési repedésekkel átjárt tömegeiben a folyóvízi erózió által 

kialakított barlangképzıdéshez több olyan hidrológiai, valamint geológiai feltétel együttes 

meglétére van szükség, amelyek elısegítik a sziklás folyómeder egyes részeinek a környeze-

tükhöz képest hatékonyabb mértékő, differenciált erózióját.  

A folyóvizek eróziós munkájával közvetlen kapcsolatban álló sziklás kızetek azon részei 

kedvezıek a barlangképzıdés szempontjából, amelyek a környezetükhöz képest jó állékony-

ságúak (lassan hátrálnak), viszont az erózióval szemben kevésbé ellenálló (gyorsabban hátrá-

ló) kızetrészeket is tartalmaznak (MOORE, D. G. 1954, SUNAMURA , T. 1992, DAVIES, P. – 

WILLIAMS , A. T. 1985).  

A sziklás meder kızeteinek anyagát a turbulensen áramló folyóvíz fellazítja és magával 

ragadja. Ez a fluviorapció (fluvius: folyó, rapere: megragad, megfog) (MALOTT, C. A. 1928, 

THORNBURY, W. D. 1954) folyamata melynek hatására a vízbe kerülı és a - folyó munkavég-

zı képességétıl függıen különbözı szemcsenagyságban - továbbszállított hordalék a meder 

oldalát korráziós, csiszoló munkájával is pusztítja (PÉCSI M. 1971). A folyóvíz sodorvonala a 

folyómeanderek külsı (homorú) oldalának ütközik, aminek következtében ott a fluviorapció 

és a korrázió hatására oldalazó erózió által kialakított barlangok (ESZTERHÁS I. 1997), más 

néven meander-barlangok képzıdnek (113. kép). A meredek, sziklás oldalú folyókanyarulatok 

homorú oldalán meander-barlangok tágulását a folyó és a szállított hordalék evorziós, vésı 

munkája mellett, a mennyezetrıl lehulló kızetdarabok is elısegítik (JENNINGS, J. N. 1985). A 

folyóerózió hatására hátráló völgyfalakban a már korábban meglévı üregek és barlangok is 

feltárulhatnak, illetve a folyó tovább is formálhatja azokat (VERESS M. 1981).  

Az izlandi Jökulsá á Fjöllum gleccserfolyó vízhozama és munkavégzı képessége igen hir-

telen, néhány óra alatt sokszorosára nıhet, a vízgyőjtı területét képezı Vatnajökull jégtakaró 

alatti vulkánkitörésekkel járó áradásaikor. Ilyenkor néhány nap, vagy óra leforgása alatt a 

megáradt folyó képes elhordani a kanyonját helyenként kitöltı tömör bazalttömeg akár jelen-

tıs részét is, tovább tágítva az (JÓHANNSDÓTTIR, S. S.- HELGADÓTTIR 2005), amibıl az követ-

kezik, hogy ezen eseményekkor nagyobb evorziós barlangok képzıdhetnek ilyen rövid idı 

alatt is.  

Az alábbiakban az izlandi Jökulsá á Fjöllum bazaltkanyonjában található barlangok kiala-

kulásának hidrológiai, eróziós, kızetszerkezeti feltételei, majd a kızetszerkezettıl függıen 

folyóvízi eróziós hatásokra létrejött barlangok morfológiai sajátosságai kerülnek bemutatásra.   
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113. kép. Az izlandi Jökulsárgljúfur kanyonban, Forvöð vidékén a Jökulsá á Fjöllum gleccserfolyó  

bazaltlávába mélyült kanyarulatának külsı oldalán kb. 5 m-el bemélyülı barlang.  
Magassága a bejáratnál kb. 6 m. 

 

 

Bazaltláva-barlangok kialakulásának hidrológiai és eróziós feltételei az izlandi 

Jökulsárgljúfur kanyonban 

 

Izland nagy vízhozamú, de kis hosszúságú folyói az átlagosan 600-800 m magas belsı 

Felföldrıl rövid úton (20 - 240 km) jutnak el az Atlanti-óceánig, ezért nagy energiájúak 

(GUÐMUNDSSON, A. T. – KJARTANSSON, H. 2007). A Vatnajökull jégtakaróból eredı Jökulsá á 

Fjöllum gleccserfolyó 206 km hosszú utat tesz meg északi irányban haladva az Öxarfjördur 

öböl felé. Átlagos vízhozama 212 m3/sec (EINARSSON, Þ. 1994). A Felföld északi peremén az 

utolsó glaciális jégtakarójának elolvadásával járó izosztatikus kiemelkedés miatt a folyómeder 

lejtısödése megnövekszik és a Jökulsárgljúfur kanyonban 25 km hosszúságban bevágódó 

szakaszjallegővé válik. A Jökulsá á Fjöllum vízgyőjtı területe 7750 km2 (EINARSSON, Þ. 1994) 

amelynek nagy része a Vatnajökull jégtakaró területén húzódik. Vízhozama ezért napi és év-

szakos ingadozást mutat.  

Egy-egy folyó eróziós tevékenysége az árvizek idején annak tetızéséig a legnagyobb, fı-

ként a szélsıséges vízjárású folyók esetében (PÉCSI M. 1971). A Vatnajökull többszáz méter 

(helyenként 1 km) vastag jégtömege alatt epizodikusan bekövetkezı vulkánkitörések nagy 

jégmennyiséget megolvasztó hatására a Jökulsá á Fjöllum vízhozama hirtelen, akár néhány 

perc (!) alatt a 2-3 ezerszeresére is duzzadhat. 2500 évvel ezelıtt a Jökulsárgljúfur kanyont 

egy, a Vatnajökull nagy jégnyomása alól hirtelen elıtörı 900 000 m3/sec (ALHO, P. et al 2005) 
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vízhozamú gleccseráradás (jökulhlaup) alakította ki. Ekkor a Felföld platójának peremi zóná-

jába mélyült korábbi sziklafalakkal határolt medrébe egyik pillanatról a másikra közel 10 km3 

(THORDARSON, T. – HÖSKULDSSON, A. 2006) olvadékvíz zúdult, melynek mélysége és sebes-

sége a beszőkülı mederben megnövekedett (SCHLICHTING, H. 1951, KÁDÁR L. 1960), és ener-

giája elérte a 46 000 W/m2-t (ALHO et al 2005). A lökésszerően megemelkedett vízhozamú és 

munkavégzı képességő Jökulsá á Fjöllum 6 nagyobb bazaltláva-folyáson és 2 üledékes réte-

gen keresztül vágódott be (THORDARSON, T. – HÖSKULDSSON, A. 2006), és helyenként (pl. a 

Dettifoss vízesés alatt) 100 m mélységő, álteraszokkal (PÉCSI M. 1971) tagolt kanyonná alakí-

totta medrét, melynek oldalaiba fülkéket és barlangokat vájt (114. kép). A IX. századtól, az 

emberi letelepedést követıen több beszámoló szól a Jökulsá ás Fjöllum kisebb áradásairól, 

amelyek összefüggésben lehettek a Vatnajökull jégtömege alatt zajló vulkáni mőködéssel, 

mint például legutóbb 1996-ban a jégalatti Gjálp vulkán kitörésekor (KRISTMANNSDÓTTIR, H. 

et al. 1999). 

 

 

 
114. kép. A Jökulsárgljúfur kanyon (a térképen 2. szám jelöli) részlete, melyet egy gigantikus mérető jökulhlaup 
során lökésszerően megáradt Jökulsá á Fjöllum gleccserfolyó (a térképen 1. szám) alakított ki 2500 évvel ezelıtt. 

A kép bal felsı sarkában a 116. képen szereplı barlang látható. 
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6. 2. 1. 2. a. Bazaltláva-barlangok kialakulása folyóvízi erózió hatására a Jökulsár-

gljúfur kanyonban 

 

A 2500 évvel ezelıtt lezajlott jökulhlaup által hirtelen megnövekedett energiájú Jökulsá á 

Fjöllum áradatának fluviorapciós és mederkorráziós tevékenysége a korábban hőlési repedé-

sek mentén elvált bazalt-sziklatömbök méteres darabjait is könnyedén kiszakította - az 

ilymódon igen gyorsan mélyülı - kanyon partfalaiból. A mederfalakból az egyes barlangok 

mélyítése során az alátámasztás hiányában a folyóba omlott sziklatömböket a hatalmas vízho-

zamú és energiájú áradás az omlással csaknem egyidıben elhordta, és attrícióval gyorsan to-

vább aprította, helyet adva a növekvı barlangba nyomuló víz további eróziós munkájának. 

Így a kihordódott és vízbehullt bazalttörmelék nem halmozódott fel olyan mértékben a nö-

vekvı barlang aljzatán, hogy megakadályozta volna annak további mélyítését. Az alámélyí-

tés-leomlás-elhordás-felaprózás eróziós szakaszok idıtartamai ekkor tehát nagymértékben 

lerövidültek. Azonban így is számos kisebb-nagyobb bazalttömb maradt a mélyülı barlangok 

gleccserhordalékban gazdag víztıl kavargó csapdájában, ahol nagymértékő pusztító, koptató, 

illetve csiszoló munkát végeztek a barlangfalakon.  

A hirtelen megáradt folyó a Jökulsárgljúfur kanyon kimélyítésekor a folyóvízi eróziós ha-

tótényezıkre egymástól eltérı mértékben ellenálló bazaltláva kızeteket tárt fel. A lökésszerő-

en több ezerszeresére duzzadt Jökulsá á Fjöllum nagyobb területre kiterjedıen, nagyobb ener-

giával pusztított, így a barlangképzıdés szempontjából ideális kızetrészeket is nagyobb esély-

lyel tárta fel. Az egységesen kevésbé ellenálló kızetekbıl felépülı partfal-szakaszok gyorsan, 

a teljes felületükön egyenlı sebességgel hátráltak, így bennük barlangok nem jöttek létre. Az 

egységesen jó állékonyságú kızetekbıl felépült partfal-szakaszok lassan, szintén a teljes felü-

letükön egyenlı sebességgel hátráltak, ezért bennük a barlangképzıdés esélye ugyancsak kicsi 

volt. A Jökulsárgljúfur kanyon partfalainak azon részein képzıdtek nagyobb eséllyel barlan-

gok, ahol a lassabban hátráló, relatíve jó állékonyságú kızetrészek között nagyobb sebesség-

gel hátráló, kevésbé ellenálló kızetrészek helyezkedtek el. 

 

Oszlopos elválású bazaltlávában 

 

A bazaltláva-folyások hőlés során kialakult elválási felületeinek iránya általában merıle-

ges a lávafolyásnak a feküvel, illetve a levegıvel érintkezı alsó és felsı hőlési felszínére. A 

vastagabb lávafolyások oszlopos hőlési repedésrendszere a hőlési felületek irányának tekinte-

tében gyakran 5 eltérı szerkezető zónára (THORPE, R. S. – BROWN, G. C. 1985, LYLE, P. 2000) 
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osztható (23. ábra). A bazaltláva-folyások felsı és alsó zónáját alkotó szabálytalan 

repedezettségő breccsás részek a folyóvízi erózióval szemben legtöbbször kevésbé ellenállóak 

a kızetkörnyezetükhöz képest. Ennek következtében a Jökulsárgljúfur kanyon falaiban a láva-

folyások breccsásodott részeiben a folyó hatékonyabban mélyíti medrét, melynek hatására – 

amennyiben a felettük levı kolonnád oszlopsora nem omlik tovább - a kanyon oldalfalain a 

lávafolyások áldılési irányával párhuzamosan megnyúlt, alacsony barlangok képzıdnek (23/a 

ábra). Az így kialakult barlangok felett húzódó kolonnád 50-80 cm átmérıjő oszlopait azon-

ban legtöbbször a hossztengelyükre merıleges - az oszlopok kialakulásakor a szakaszos ösz-

szehúzódás következtében preformált - repedések is tagolják, melyek mentén elválva az osz-

lopok egyes részei kihullhatnak. Ílymódon a barlang mennyezete feljebb harapódzva a 

kollonádban tovább tágul (23/b ábra, 115. kép). Amennyiben az oszlopok az alsó anyaghiány 

miatt teljes hosszukban kihullanak, akkor a növekvı barlang boltozatát a kolonnád felett hú-

zódó entablatúra állékonyabb részei alkotják (23/c ábra, 116. kép). Az entablatúrában a hőlési 

repedések irányai nem párhuzamosak, ezért ebben a zónában az oszlopok hajlott formájúak, 

melynek következtében nagyobb eséllyel alakulnak ki köztük statikailag állékonyabb részek. 

Ezért a folyóvízi erózióval szemben a bazaltláva-folyások legállékonyabb részei általában az 

entablatúrás szerkezető zónák, amelyet jól mutat az is, hogy a Jökulsárgljúfur kanyon eróziós 

eredető teraszainak felszíne megegyezik az entablatúrák felsı határával (115. kép). Az áradá-

sok során a kanyon oldalfalainak gyorsabb hátrálása, a breccsás zónák által alámélyített 

kolonnádokban történt. 

 

 

 
23. ábra. Vastag, több eltérı hőlési repedezettségő sorból álló bazaltláva-folyásokban a folyóvízi erózió  

hatására kialakuló barlangok három típusa. Lásd még a 113, 116. képeket.  
Jelmagyarázat: 1: breccsás zóna, 2: kolonnád, 3: entablatúra, 4: barlang 
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   115. kép      116. kép 

 
Jelmagyarázat: B: breccsás zóna, K: kolonnád, E: entablatúra, T: eróziós terasz 

 

 

Szubvulkáni kızettest válogató eróziós kihordásával 

 

Az Izland aktív vulkano-tektonikus zónájához tartozó Sveinar-árokban 6000 évvel ezelıtt 

lezajlott Rauðborgir-Rauðhólar hasadékvulkáni kitörés során a Jökulsárgljúfur kanyon 

Hljóðaklettar nevő szakaszában felépült, és azt részben kitöltı bazaltvulkáni hegy is a 2500 

évvel ezelıtti jökulhlaup levonulásának az útjába került (GUÐMUNDSSON, A. T. 1996). Ekkor 

a hatalmas erejő áradás néhány óra (!) alatt elhordta a vulkáni felépítmény nagy részét., mi-

közben annak jobb állékonyságú, oszlopos elválású magmás intrúzióit és szubvulkáni 

kızettestjeit és lávafolyás-részleteit kipreparálta a kızetkörnyezetükbıl (117-125. képek). A 

Hljóðaklettarban található, egymásra települt lávafolyások és magma-benyomulások oszlopos 

elválási felületeinek irányultságai - a Jökulsárgljúfur kanyon idısebb lávafolyásaival összeha-

sonlítva – bonyolultabb megjelenésőek. Az egymással közel párhuzamos, keskeny (10-15 cm 

átmérıjő) oszlopok gyakran hajlottak és sugárirányban szétterjedıek. A sziklafalak jobb állé-

konyságú részeit a hajlott oszlopok zónája (entablatúra) mellett az oszlopsorok antiklinális- 

illetve szinklinális-szerően hajlott formái alkotják. A köztük levı bazaltláva részletek szabály-

talanul repedezettek, töredezettek és így kevésbé ellenállóak a folyóvízi erózióval szemben. 

Ezeken a részeken a 2500 évvel ezelıtti jökulhlaup eróziós tevékenysége is hatékonyabban 

mőködött. Ahol ezek mellett, kis távolságon belül (néhány méter) jobb állékonyságú részek 

helyezkedtek el, akkor azok lassabb hátrálásának következtében eróziós barlangok keletkez-

tek. 
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117. kép. Az izlandi Jökulsárgljúfur kanyonban található Hljóðaklettar részletének légifotója (forrás: 

Landmælingar Íslands), a Kirkjan és a Tröllahellir folyóvízi eróziós barlangok helyzetével. A képen jól láthatóak 

a Jökulsá á Fjöllum korábbi folyásirányai és a 2500 évvel ezelıtti jökulhlaup által kipreparált jobb állékonyságú 

kızetrészek, egykori szubvulkáni kızettestek. A pontozott vonal a Kirkjan-barlang bejáratának elıterében talál-

ható medence (feltételezhetıen örvényüst) helyét jelzi. A 123. kép felvételi szöge a kép bal felén látható. 

 

 

A Jökulsá á Fjöllum nyugati partjától 200 m távolságban, az egykori áradás által elhagyott 

egykori mederaljzatban található Kirkjan-barlang egy kupolaszerően meghajlott kolonnád 

alatt jött létre (118-122. képek). Kialakulásakor a kolonnád-boltozat alatt korábban elhelyez-

kedett, valószínőleg jóval kisebb ellenálló képességő, sőrőn repedezett kızetrészeket az ára-

dás magával ragadta, csakúgy, mint a kipreparálódott boltozat feletti kızetrészeket is (118-

122. képek). A Kirkjan-barlang mennyezete késıbbi omlások következtében tovább harapó-

dzott felfelé. Elvégzıdésénél fehér borsókıszerő kiválások figyelhetıek meg a barlangfala-

kon. Érdekes módon a Kirkjan-barlang bejárata nem a Jökulsá á Fjöllum jelenlegi folyásirá-

nyával szemben nyílik. Ebbıl arra következtethetünk, hogy az egykori hatalmas vízáradat 

aljzatán mőködı nagy, pusztító erejő örvényeknek is jelentıs szerepük volt a barlang mélyíté-

sében. Ezt a feltételezést megerısíti az is, hogy a Kirkjan-barlang elıtt egy, a környezı kipre-

parált magaslatok által körülzárt medence található, amely a barlanghoz hasonlóan szintén az 

egykori gyengébb ellenálló képességő kızetrészek fluviális erodálásával mélyült (117, 118. 

képek). 
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118. kép. A környezetébıl a 2500 évvel ezelıtti jökulhlaup válogató eróziója által feltárt kúp formájú 

magmabenyomulás belsejében mélyített Kirkjan-barlang (a kép közepén). Környezetében a Rauðborgir-
Rauðhólar hasadékvulkáni kitörés - jobb állékonyságú - magmás benyomulásai (lásd még: 117. kép). A Kirkjan-
barlang elıterében, egy törmelékkel részben feltöltött folyóvízi eróziós mélyedés (örvényüst) látható. A barlang 

a Jökulsá á Fjöllum folyásirányával ellentétes irányban mélyült. Hljóðaklettar, Izland. 
 
 
 
 
 

 
119. kép. A Kirkjan-barlang bejárata. A fehér nyíllal jelzett ember érzékelteti a barlang méretét. 

Hljóðaklettar, Izland. 
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120. kép. A Kirkjan-barlang a 2500 éve lezajlott Jökulhlaup által feltárt kúp formájú magmás intrúzió  

belsejében alakult ki. Hljóðaklettar, Izland. 
 

 

 
121. kép. A környezetébıl a 2500 évvel ezelıtti jökulhlaup válogató eróziója által egy elfelezett kúp formájában 
meghagyott magmás benyomulás. Magassága 15 m. Hljóðaklettar területén több tucat ehhez hasonló forma ta-

lálható. Nagy valószínőséggel a Kirkjan-barlang is egy ilyen kúp hőlési repedésekkel sőrőbben átjárt, így lazább 
szerkezető belsı részének folyóvízi erózió által történt kihordódásával (fluviorapcióval) keletkezett (lásd még: 

118, 119, 120. 122. képeket)  Jökulsárgljúfur kanyon, Hljóðaklettar, Izland. 
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122. kép. A Kirkjan-barlang a bejárata felé fotózva. Hosszúsága 26 m, legnagyobb szélessége 25,5 m, ma-

gassága a bejáratnál 11 m. Az aljzatán a mennyezet további omlásával felhalmozódott kıtömbök találhatóak. A 
kıtömbök között a barlangban bazalthomok is felhalmozódott, amely az áradás elvonulása után még egy ideig az 
örvényüstben álló, finomszemcsés hordalékban gazdag állóvízbıl rakódott le. A barlang térfogatának megfelelı 
mennyiségő kızetanyag nem található a közelben, ami alapján feltételezhetı, hogy a barlang kimélyítésekor a 
folyóba került kızetanyag az egykori örvényüst (lásd: 118. kép) feltöltéséhez is hozzájárulhatott, illetve az ára-
dás során elszállítódott. Nem zárható ki azonban az sem, hogy az áradó folyó itt egy gázhólyagüreget tárt fel és 

azt tágította tovább. Jökulsárgljúfur kanyon, Hljóðaklettar, Izland. 
 

 

Tömör bazaltba ágyazódott gyengébb állékonyságú anyagok kihordásával 

 

A Kirkjan-barlangtól 2 km-re déli irányban, közvetlenül a Jökulsá á Fjöllum keleti partján 

található a Tröllahellir barlang (117. kép, 123-131. képek). A Tröllahellir a környezeténél jobb 

állékonysággal rendelkezı, így a folyóvízi erózió hatására lassabban hátráló kızettömegben 

található gyengébb állékonyságú, törmelékes bazalt-agglomerátum, valamint összecementált 

bazaltkavicsok és görgetegek gyorsabb fluviorapciós eróziójával, illetve az így keletkezett 

anyaghiányba a hőlési repedésekkel elválasztott nagyobb bazalttömbök kihullásával keletke-

zett (123-131. képek).  A Tröllahellir barlangot magában foglaló környezeténél állékonyabb 

szerkezető lávákból álló kipreparálódott eróziós torony sziklafala irányváltásra kényszeríti a 

Jökulsá á Fjöllum folyót, melynek következtében annak sodorvonala a sziklafalnak ütközik, 

jelentısen fokozva a benne elhelyezkedı, elıbb említett lazább szerkezető anyagoknak a kör-

nyezetükhöz képest szelektív (differenciált) erózióját (123. kép).  

Az elmúlt évszázadokban is zajlottak gleccseráradások a Jökulsá á Fjöllumban 

(KRISTMANNSDÓTTIR, H. et al. 1999). A Tröllahellir barlang a folyó vízszintjéhez közel he-

lyezkedik el (123-126. képek), ezért kialakulása, de fıképp a továbbformálódása nem köthetı 

egyértelmően a Jökulsá á Fjöllum 2500 évvel ezelıtti áradásához, bár a barlangot magában 

foglaló eróziós torony (123. kép) akkor alakult ki.  
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Amikor a folyó nem árad, akkor az alámélyítés-leomlás-elhordás-felaprózás medereróziós 

szakaszok idıtartamai is meghosszabbodnak. A kisebb munkavégzı képességő folyó a 

Tröllahellir barlang aljzatára leomlott bazalttörmelék nagyobb tömbjeit már nem képes tehát 

elszállítani, ezért azok a barlangi elıtérben és az aljzaton felhalmozódva elıbb lelassítják, 

majd késıbb le is állíthatják a barlang további, horizontális irányú növekedését. Így a barlang 

csak a mennyezetének felharapódzásával - például fagyaprózódás hatására - tágulhat. A 

Tröllahellir további növekedése csak nagyobb áradások idején lehetséges, amelyre a 

Vatnajökull vastag jégtömege alatt húzódó Bárðarbunga vulkán kitörésekor van nagy esély. 

 
123. kép. A Tröllahellir barlang a Jökulsá á Fjöllum keleti partján, a környezetében levı kireparált, állékonyabb 
magmabenyomulásokból, szubvulkáni kızettestekbıl (pl. bazaltdájk) kialakult eróziós szikla-formákkal. A bar-
langot magában foglaló eróziós maradványtorony magassága 48 m. A kép felvételi szöge a 117. képen látható. 

Hljóðaklettar, Izland. 
 

 
124. kép. A Tröllahellir barlang egy 45o-os szögben kialakult, keskeny tagokból álló oszlopsor (K) alatt képzı-
dött az ott elhelyezkedı szabálytalan irányokban repedezett és kevésbé állékony kızetrészek fluviorapciós ero-
dálásával. Jelenleg a fagyaprózódás következtében leomladozó törmelék a barlang elıterében halmozódik fel.  

A Tröllahellir barlang a  áradások idején vízelborítás alá kerül (lásd még: 126, 128. képek) , illetve nagyobb 
áradásokkor tovább is mélyülhet. Hljóðaklettar, Izland. 
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125. kép. A Tröllahellir barlang bejáratának környezete, Középen a Jökulsá á Fjöllum gleccserfolyó, a kép 
 bal felén egy bazaldájk eróziós maradványai, a Karl és Kerling nevő eróziós tornyok formájában láthatóak  

(lásd még: 126. kép). Hljóðaklettar, Izland. 
 

 
126. kép. A Tröllahellir barlang belsejének részlete, a bejárata (magassága 11 m) felé fotózva. A Folyó túlolda-
lán a Karl (28 m) és a Kerling (20 m) magas, bazaltdájkból kialakult eróziós tornyok láthatóak. A kép jobb alsó 

felén friss homokos, iszapos leülepedett hordalék látható, melynek formája évrıl évre változik, ugyanis a barlang 
a Jökulsá á Fjöllum gleccserfolyó által, a Vatnajökull jégtakaró nyár eleji hóolvadásai idején, idıszakosan vízel-

borítás alá kerül. A bejárat jobb alsó oldala részletesebben a 128. képen szerepel.  
Hljóðaklettar, Izland. 
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A Tröllahellirben több, egymást követı évben végzett terepi munkám során újra és újra a 

barlang vízzel való elborításának nyomait találtam (leülepedett homokos, iszapos hordalék), 

de a nagyobb bazalttömbök helyzete, így a barlang morfológiája nem változott lényegesen ez 

idı alatt (126, 127. képek). 

 

 
127. kép. A Tröllahellir barlang végpontjában felhalmozódott homokos, iszapos üledék maradványa (magassága 
80 cm). A lerakódások folyó felıli részét egy nagyobb erejő áradás elhordta, majd a megmaradt és instabillá vált 

üledékfal peremi részei leomlottak. Hljóðaklettar, Izland. 
 

 
128. kép. A Tröllahellir oldalfala a bejáratánál (lásd: 126. kép). A tömör, 20 X 40 cm nagyságú bazalttömbök 

közötti pados szerkezető hőléses repedési síkok lefelé dılnek, melynek következtében a pados elválásra merıle-
ges törések mentén elváló bazalttömbök a folyó irányába mozdulnak el. Hljóðaklettar, Izland. 
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129. kép. A Tröllahellir barlang oldalfalain és mennyezetén folyóvízi koptatás eredményeként lekerekített ba-
zaltkavicsok (5-10 cm átmérıig) és görgetegek 40 cm átmérıig) tárulnak fel (a fehér nyilak jelzik). A kavicsok 
és görgetegek egyes részei - valószínőleg az elborító magma/láva és a folyóvízi hordalék kontaktzónájában - a 

környezı bazalthoz vannak forradva, abba be vannak ágyazódva. A Jökulsá á Fjöllum áradásai e lazább üledéket 
a környezı tömör bazaltból elhordva alakította ki barlangot (lásd még: 130, 131. képeket, melyek készítési helyét 

a jobb alsó nyíl mutatja). Hljóðaklettar, Izland. 
 

 
130. kép. A Tröllahellr végpontjának oldalfala a folyó által feltárt bazaltkavicsokkal és görgetegekkel (a kép 

közepén a legnagyobb 35 cm átmérıjő), homokkal keverten (lásd még: 129. kép). E lazább szerkezető részeken a 
barlang kiöblösödik. Az oldalfalon és a mennyezeten a kavicsok, görgetegek közti homok a felülrıl és oldalról 

beszivárgó vizektıl nedves (lásd: sötétebb elszínezıdés). Hljóðaklettar, Izland. 
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131. kép. A Tröllahellr kiöblösödı végpontjában az oldalfalakon feltáruló - a köztük levı homokkal kisebb mér-

tékben összecementált - folyóvízi kavicsok és görgeteg (lásd még: 129, 130. képek). A görgeteg jobb oldala 
közvetlenül a lávához kapcsolódik, ahhoz van forradva, ezért nem hullt még ki az oldalfalból.  

Hljóðaklettar, Izland. 
 

A Tröllahellirtıl 4 km-el déli irányban, a Jökulsá á Fjöllum nyugati partjának közelében a 

Tröllahellir barlangot magában foglaló eróziós maradványtoronnyal azonos kialakulású forma 

található, amely azonban ma már a folyóval nincs közvetlen összeköttetésben (132. kép). A 

2500 évvel ezelıtti áradással a kızetkörnyezetébıl kipreparálódott sziklaalakzatban a folyó 

szintjétıl 20 m magasságban található a lencse alakú Gloppa barlang (132-138. képek). A 

Gloppa barlang a Tröllahellirhez hasonlóan módon, úgy keletkezett, hogy tömör bazaltba 

ágyazódott, lazább szerkezető, e helyre áthalmozódott bazaltvulkáni agglomerátum, illetve 

ezzel vegyes folyóvízi kavics és görgetegtömeget az áradó Jökulsá á Fjöllum elszállította.  

 

 
132. kép. A Jökulsá á Fjöllum 2500 évvel ezelıtti áradása a korábbi szubvulkáni kızettestekbıl több, a ké-

pen látható „eróziós sziklavárat”, és egyéb különleges formájú eróziós maradványformákat is hátrahagyott.  
Az egyik nagyobb eróziós maradványtoronyban alakult ki a Gloppa barlang (fehér nyíl jelzi).  

Jökulsárgljúfur kanyon, Izland. 
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A több csúcsi kúpból álló eróziós sziklatorony, vagy inkább „eróziós sziklavár” (132. kép) 

egyik alacsonyabb tornya alatt egy kisebb, a Gloppához hasonló módon keletkezett barlang 

található (133. kép). A két - korábban valószínőleg egybefüggı - barlang között beszakadással 

keletkezett, oldalirányból zárt, üstformájú térben a 2500 évvel ezelıtti áradás döbbenetes mé-

rető folyóvízi görgetegei rekedtek csapdába, melyek nagy valószínőséggel a Gloppa barlang 

kivájásában is közremőködtek (133. kép). 

 

 
133. kép. A Gloppa barlang bejáratának (bal oldalt) elıtere. Az üstszerő mélyedésben a 2500 évvel ezelıtti 

Jökulhlaup által ideszállított és hátrahagyott 1-1,5 m átmérıjő görgetegek halmozódtak fel. A kép jobb oldalán 
látható kúp alatt egy kisebb barlang húzódik. Jökulsárgljúfur kanyon, Izland. 

 

 
134. kép. A Gloppa barlang belsejének részlete a bejárata felé fotózva. A bejárat magassága a törmelék felett 

6,2 m. A kép elıterében az áradás által a barlangban hagyott 40 X 80 cm es bazaltgörgeteg látható. 
Jökulsárgljúfur kanyon, Izland. 
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A Gloppa barlang mennyezetének nagyobb felülete omlásokkal egyre feljebb harapódzik, 

azonban a mennyezet 1/3-ad részét még a bazaltfalakhoz tapadt - a ráömlı forró bazalt érint-

kezési (kontakt)zónájában összesült, így ebbıl következıen jobb állékonyságú - áthalmozott 

bazaltvulkáni agglomerátum és bazaltkavicsok elegye alkotja, amelyek meggátolják a felettük 

húzódó hőlési repedésekkel átjárt bazalt leomlását (135-137. képek).  

 

 
135. kép. A Gloppa barlang észak oldala. A világos színő falrészletek még azzal az áthalmozott agglomerá-

tummal vegyes bazaltkavicsokkal borítottak, melyek az egykori nagyobb domború agglomerátum összlet felsı 
részét képezték és a ráömlı bazalt érintkezési zónájában összesülve a bazalthoz forradtak. Az agglomerá-

tum/kavics-összletnek a - kontaktzónán kívül esı - belsı részét az áradás kivájta. Az a, b, c jelő fehér téglalapok 
az alábbi képek készítési helyeit mutatják. Jelmagyarázat: a: 136. kép, b: 137. kép, c: 138. kép.  

 

 

 
136. kép. Az agglomerátum/kavics-összletre ömlı bazalt kontaktzónája (lásd: 135. kép), és a barlangi meny-

nyezet egyik lefelé mozduló röge. Gloppa barlang, Jökulsárgljúfur kanyon, Izland. 
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137. kép. A ráömlı forró bazalt által összesült és hozzáhegedt áthalmozott bazaltvulkáni agglomerátum és 
kavicsok a Gloppa barlang mennyezetén. A kép bal oldalán a falból kipreparálódott, hólyagos bazaltból kialakult 

folyóvízi kavics látható (lásd még: 135. kép). Jökulsárgljúfur kanyon, Izland. 
 
 

 
138. kép. A Gloppa barlang mennyezetének részlete (lásd: 135. kép). A kép bal felsı oldalán omlással feltá-

rult a bazalt. A fennmaradt részek áthalmozott bazaltvulkáni agglomerátumból és folyóvízi kavicsokból állnak. 
Jökulsárgljúfur kanyon, Izland. 
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A Jökulsárgljúfur kanyon falaiban a barlangok a folyó mai szintjéhez mérten változatos 

magasságokban tárultak fel (123. 132, 139. képek).  

A nagyobb magasságokban elhelyezkedı barlangok feltárulása a már említett 2500 évvel 

ezelıtti nagy áradáskor történhetett, de közvetlenül a tetızı ár idején, ami után számottevı 

falbontás és elszállítás már nem történt és a barlangokat környezetükkel együtt az áradás már 

nem pusztította el. Ennek jele lehet, hogy a barlang környezetében nincs a kanyonfalak hátrá-

lásából származó nagyobb mennyiségő omladék, ugyanis azt a folyó elszállította.  

A kanyon barlangjai közvetett úton, vagyis a pusztító áradás levonulása után is feltárulhat-

tak, amikor az instabillá alakított kanyonfalak a fagyaprózódás segítségével történı további 

hátrálásával, nyitják fel ezen üregeket, akár több száz évvel az áradás után. Ez esetekben a 

feltárult barlangok környezetében jelentısebb mennyiségő omladéknak kell lennie.  

 

Gázhólyag-barlang feltárásával, valamint a hozzá kapcsolódó piroklasztitok kihordásával 

 

A 139-142 képeken szereplı barlang egy gázhólyag-üreg feltárulásából és egy felette hú-

zódó, fröccs-kúp bazaltsalakkal eltömıdött kürtıjének a részleges feltárásával keletkezhetett, 

tehát morfogenetikai szempontból összetett barlang. 

 

 
139. kép. A Jökulsárgljúfur kanyon egyik terasza feletti függıleges sziklafalban feltárult barlang,  

helyét a fehér nyíl jelzi. 
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140. kép. A 139. képen jelzett barlang bejárata. A barlang elsı szakasza egy feltárult gázhólyag-barlang. A 2500 
évvel ezelıtti jökulhlaup áradása miután feltárta a barlangot, áttört egy piroklasztitos összletbe és abban a bar-

langot befelé és felfelé jelentısen kitágította. Lehetséges, hogy az áradás itt egy egykor mőködött lávaszökıkút, 
fröccs-kúp, vagy salakkúp felszínalatti részeit tárta fel, amely úgy keletkezett, hogy a láva vizes területre folyva 

a meg-növekedett vízgıztartalma miatt a felszínre tört. A kitörés végén a kürtı eltömıdött összesült 
piroklasztitokkal (lásd: 142. kép), amely alatt a vízgız-keletkezés helyén megırzıdhetett a gázhólyag-barlang, 

amíg az áradás azt fel nem tárta. Jökulsárgljúfur kanyon, Izland. 
 
 

 
141. kép. A 140. képen látható gázhólyag-barlang mennyezetén omlással feltárult - kerek keresztmetszető - egy-

kori gázelvezetı csatornák. Jökulsárgljúfur kanyon, Izland. 
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142. kép. A 139, 140. képeken látható barlang - egy egykori fröccs-kúp kürtıjét eltömítı - felfúvódott laza szer-

kezető bazaltsalakban befelé és felfelé kiterjedı tágas termének falrészlete abarlang végpontjában. A fekete 
színő salakos részek kevésbé, míg a világos barnás részek erısebben mállottak. Jökulsárgljúfur kanyon, Izland. 
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6. 2. 2.  Fagyaprózódással kialakuló bazaltláva-barlangok 

 

A fagyváltozékonyság eredményeként, illetve a már korábban, hőléses eredető össze-

húzódás következtében kialakult repedésekkel átjárt, tömör bazaltláva-kızetekben, a többi 

repedést átmetszı egy-egy fı repedés mentén, elvileg csak fagyaprózódás okozta kızetkiper-

géssel is kisebb barlangmérető üregek képzıdhetnek. Ezekre példákat a magyarországi Szent-

György hegy bazaltorgonái között találunk. 

 

6. 2. 3. Hasadék-bazaltláva-barlangok 

 

Tömör bazaltlávában barlangméretővé szélesedı hasadékokat kialakító húzóerık ere-

dete többféle lehet. Aszerint, hogy mely geológiai folyamat okozza a húzó erık kialakulását 

az alábbiakban ismertetett barlangtípusok különböztethetıek meg. 

 

6. 2. 3. 1. Tektonikus hasadékbarlangok  

 

 Az Izlandot ÉK-DNY-i irányban átszelı divergens törési zóna, felszíni bazaltláván 

létrejövı tektonikus eredető hasadékai 10-15 méter mélyek is lehetnek. Felsı részük beomlá-

sa, illetve az omláson megtelepedı vastag, tızeges, mohával fedett talaj az így kialakult kes-

kenyebb, viszont mély hasadékok közül többet is befedhet, aminek következtében azok hasa-

dékbarlangokká alakulnak (143, 144. képek).  

 

 
143. kép. Tufurmezı vastag talaja által befedett, majd a talaj omásával feltárult, tektonikai hasadékban kialakult 

barlang. Leirhnjúkshraun, Krafla Kaldera, Izland. 
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144. kép. A 143. képen látható barlang közelében egy vele párhuzamos irányú tektonikai hasadékban  

kialakult, a tufurmezı vastag talaja által befedett, majd a talaj omásával feltárult barlang.  
Leirhnjúkshraun, Krafla Kaldera, Izland. 

 

Ez a fajta hasadéklefedés vulkano-tektonikai eredető hasadékoknál is létrejöhet, ahol 

hasadék lezárását okozhatják a vulkáni mőködés során a felszínre visszahulló piroklasztok 

(agglutinát, salak) is. 

A Myvatn tó keleti partjának közelében található a Grjótagjá hasadékbarlang 

(grjót=sziklák, gjá=hasadék) kialakulása a lemeztektonikai folyamatokhoz köthetı. Az Izlan-

dot átszelı divergens lemezhatár hasadékrendszere ezen a területen ÉÉK-i irányban húzódik a 

vulkanikusan aktív Krafla kaldera felé. Ez a fı törészóna keresztülhalad a Vogahraun lávame-

zın is, ahol ennek következtében a belsı húzóerık hatására egy széles, lesüllyedéses árok 

(gráben) alakult ki (145. kép). E lezökkent kéregrészbıl kialakult árok nyugati peremén húzó-

dó vetızónában több méter széles és több száz méter hosszú párhuzamos hasadékok keletkez-

tek (145. kép). Ebben a zónában az árok peremi kızettömbjeinek lebillenése folytán keletke-

zett - lefelé kiszélesedı, „A” keresztmetszető - felszínalatti hasadékok helyenként barlangmé-

retővé nyíltak (146. kép). A Grjótagjá egy ilyen lefelé kiszélesedı hasadék felsı részének fel-

szakadásos eredető kitágulásakor jött létre, melynek során a hasadék felsı, korábban keske-

nyebb részének kızetkörnyezete beomlott a hasadék alsó, lefelé szétnyíló szélesebb részébe 

(146. kép). Ez az omlásos eredető tágulás már a tektonikus árok kialakulásával egyidejőleg 

bekövetkezhetett. 
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145. kép. Az Izlandot átszelı divergens lemezhatáron mőködı belsı széthúzó erık hatására a Vogahraun láva-
mezı darabokra törött, majd a kép jobb oldalán látható rög lezökkent. A lezökkenéssel egy kisebb rög megbil-

lent, míg a kép jobb oldalán látható rög helyben maradt. E folyamat eredményeként a felszínen egy hosszú, 5-15 
m széles „V” keresztmetszető hasadék, a felszín alatt pedig „A” keresztmetszető hasadék keletkezett (lásd még: 

146. kép). A fehér nyíl a Grjótagjá hasadékbarlang bejárata felé mutat. A Grjótagjá egy „A” keresztmetszető 
hasadék felsı kızetkörnyezetének omlásával alakult ki.  

Vogahraun lávamezı, a Myvatn tótól 2 km-el Keletre, Izland. 
 

 
146. kép. A mélybıl feltörı forró vízzel részben elárasztott Grjótagjá hasadékbarlang belseje. A barlang 

mennyezetén lefelé széttartó irányú, „A” alakú törésfelületek láthatóak.  
Vogahraun lávamezı, a Myvatn tótól 2 km-el Keletre, Izland. 
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 A Grjótagjá-barlangot egy 1,5-2 m mély forró viző tó tölti ki (146. kép), melyet a 

mélybıl másodpercenként 1-1,5 m3 vízhozamú hévforrások táplálnak. Korábban híres fürdı-

hely volt, azonban a közeli - a terület vízgyőjtı területén található - Krafla-kalderában 1975-

1984-ig lezajlott fokozott vulkáni aktivitás és az ezzel járó földrengések következtében kelet-

kezett újabb hasadékok az addiginál jóval forróbb vízzel kezdték táplálni a Grjótagjá barlang-

tavát. Ennek következtében hımérséklete 60 o C fölé emelkedett.  

 

 

 
147. kép. A Vatnhellir hasadékbarlang a kép jobb felén látható tektonikus árok peremén, a Grjótagjá barlanghoz 
hasonlóan, egy lebillent rög alatt nyílt „A” keresztmetszető hasadékban keletkezett. A fehér nyíl a barlang bejá-

rata felé mutat. Mygludalir völgy, Reykjanes félsziget, Izland. 
 

 Izland nagyszámú tektonikus eredető lezökkenéses árkainak peremén a Grjótagjá bar-

langgal megegyezı módon kialakult jellegzetes hasadékbarlang-típus számos példáját talál-

hatjuk (147, 148. képek). 

 

 
148. kép. A Vatnhellir mennyezetét alkotó lefelé széttartó irányú törésfelületek. A kép 5,5 m széles területet 

mutat. A barlang aljzatán, a leomlott kıtömbök között 1-1,5 m mély hideg víz található.  
(Vatn=víz, hellir=barlang). Mygludalir völgy, Reykjanes félsziget, Izland. 
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6. 2. 3. 2. Gravitációs eredető, blokkcsuszamlásos hasadékbarlangok  

 

Ezen barlangtípusok kialakulásakor nem a földköpeny belsı mozgásaihoz 

(lemeztektonika) köthetı a húzóerık kialakulása, hanem a nagyobb bazalttömbök és bazalt-

blokkok elmozdulásának kiindító oka a felszínalatti csúszópálya kialakulása és a lejtı instabil-

lá válása (MARGIELEWSKI, W. et al. 2007), melynek következtében az elmozdulást döntıen a 

gravitáció okozza. 

 Izlandon a pleisztocén jégtakaró visszahúzódásának következtében, fıként a gleccser-

völgyekben és a jég alatt képzıdött egykori vulkánok meredek oldalában - a jég alátámasztá-

sának megszőnésével - számtalan instabil hegyoldal jött létre. Ezeken a helyeken, a tömör 

bazaltrétegek közé települt lazább szerkezető rétegekben, a fellépı a nyíróerık hatására lejtıs 

tömegmozgásokat elindító csúszópályák keletkeznek (EINARSSON, Þ. 1994), amelyek felett a 

tömör bazaltlávában blokkcsuszamlás, illetve kúszásos eredető hasadékok alakulnak ki. Az 

így létrejövı hasadékok gyakran felfelé összeszőkülık és ily módon zártak, de omlás is be-

fedheti ıket. A lejtıstabilitás csökkenésével járó, hasonló eredető hasadékok képzıdését elı-

idézı – a szigeten széles körben elterjedt - eróziós folyamat továbbá a folyók lejtı-alámosása, 

és az abráziós üregképzıdés is.  

 

6. 2. 3. 3. Alsó anyaghiány miatt felszakadt bazaltláva-barlangok 

 

Azokban az esetekben, amikor egy bazaltlávából álló réteg alatt – az anyagától függet-

lenül - üreg képzıdik, úgy a bazaltréteg egyes részei lejjebb zökkenhetnek a kialakult alsó 

anyaghiányba. Ez gyakran úgy történik, hogy a felszínen semmilyen feltárulás nem keletke-

zik, bár az így kialakult barlangok mennyezetének omlásokkal, a felszínig történı további 

felharapódzásával késıbb feltárulhatnak. Aszerint, hogy az alsó anyaghiány természetes, vagy 

mesterséges (antropogén) eredető, e barlangtípust két csoportra lehet osztani. 

 

Természetes anyaghiány miatt felszakadt 

 

A természetes eredető alsó anyaghiány következtében kialakult felszakadásos hasa-

dék-barlangjáratok keletkezésére jó hazai példa az ESZTERHÁS I. (1986) által vizsgált Pulai-

bazaltbarlang. Az alsó anyaghiányt a fekü kızet karbonátos, szemikarbonátos oldódása, illet-

ve szoffúzió is okozhatja. Bazaltvulkáni területeken a természetes anyaghiány lehet egy al-

sóbb helyzető bazaltlávában kialakult, akár szingenetikus barlang is, amelynek boltozata pl. 
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egy földrengés során beomlik. A beszakadást elısegíti a kızet szerkezete, vagyis amennyiben 

a tömör bazaltban a lefelé széttartó repedési irányok dominálnak. 

 

Mesterséges anyaghiány miatt felszakadt (konzekvencia barlang)  

 

A barlang felszakadásos kialakulásáért felelıs alsó anyaghiány elıidézésének legálta-

lánosabb mesterséges (antropogén) módja a felszín alatti bányajáratok mélyítése. A barlangok 

felszakadása természetes módon történik, viszont az alattuk húzódó mesterséges járatok be-

omlásának következményeként, ezért ESZTERHÁS I. e barlangtípus elnevezésére a „konzek-

venciabarlang” elnevezést javasolja. E barlangtípusra a leglátványosabb magyarországi pél-

dák a Rónabánya mellett található Szilvás-kı tömör bazaltjában kialakult hasadékbarlangjai, 

amelyek 1917 májusában keletkeztek a hegy belsejében húzódó szénrétegeket kifejtésére léte-

sített aknák beomlásával (ESZTERHÁS I. 2007). 

 

 

6. 2. 3. 4.  Kıomlás tömbjei közötti barlangok 

 

Az omlásokkal hátráló sziklafalak lábánál kialakuló kıtengerekben, a falakról lesza-

kadt és egymásra halmozódott nagyobb bazaltblokkok között barlangmérető üregek alakul-

hatnak ki. 

 

6. 2. 4. Oldódással kialakult bazaltláva-barlangok  

 

 Izland hıforrásvidékei olyan hasadékvizekbıl táplálkoznak, amelyeket a felszínhez 

relatíve kis mélységben elhelyezkedı aktív magmakamra főt fel.  

 A felforrósított rés és hasadékvizek nagy nyomás alatt gyakran elérik a több száz, de 

akár a 373 oC, vagy ahhoz közeli értéket is. Ebben a hımérsékleti tartományban a bazaltkıze-

tek amorf kova tartalmát a víz jóval nagyobb mértékben oldja ki a bezáró kızetekbıl (WHITE, 

W. B. 1988). Ilyen körülmények között, a gyorsabb oldódás következtében nagy valószínő-

séggel a felszínalatti hasadékrendszer belsı térfogata is folyamatosan növekszik. SZENTES GY.  

(1971) a Börzsöny-hegységi Rózsabányában is olyan üregeirıl tesz említést (andezitben), 

amelyeket a feltörı hévforrások másodlagosan tágítottak ki. 

  A magas hımérséklető és oldott SiO2-ben feldúsult forróvizekbıl a lehőlés során a 

kova a felszínre kiválik. A hıforrásvidékeken a már kivált kovás rétegek korából és térfogatá-
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ból, valamint a feltörı vizek még oldottan szállított SiO2 koncentrációjából következtetni lehet 

a felszínalatti bazaltos kızetek oldódásának mértékére. Ezek terepi mérésével adatokat kapha-

tunk a felszínalatti víztározó üregek tágulási sebességére is.  

 

 

6. 2. 5. Posztgenetikus fa-öntıforma-barlangok  

 

A posztgenetikus fa-öntıforma barlangok a vulkánkitörés és a lávaelborítás után akár 

több ezer évvel alakulnak ki. A forró láva által körbezárt fatörzsek ugyanis - megfelelı meny-

nyiségő oxigén hiányában - nem minden esetben égnek el a láva teljes lehőléséig. A láva által 

körbezárt fatörzseket a természetes úton ezután elkorhadnak, majd a felszínalatti, illetve fel-

színi vizek elszállítják anyagukat (GAÁL L. - BELLA , P. 2007). A láva kihőléséig elszenesedett 

fatörzseket faszén kinyerése céljából bányásszák ki (BALÁZS D. 1984), ilymódon 

posztgenetikus fa-öntıforma barlangokat kialakítva.  
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7. Összefoglalás 

 

Kutatásaim során kialakítottam a bazaltlávákban képzıdı barlangok morfogenetikai 

szempontú csoportosítását (lásd lejjebb). A 24. ábrán összefoglalva láthatók a bazaltláva-

barlangok egyes típusainak és altípusainak egymáshoz viszonyított kapcsolatai. Az alábbi 

felsorolásban ahol szükséges zárójelben, (arial) betőtípusban szerepel az adott barlangtípus 

elnevezésének a 24. ábrán rövidített formában látható változata. 

 

 

I. Szingenetikus bazaltláva-barlangok 

 

1…………Kiürüléssel (lecsapolódással) keletkezı bazaltláva-barlangok (kiürüléses) 

 

1. 1………Lávaalagút-barlangok (lávaalagút) 

1.1.1……..Nyílt lávacsatorna befedésével kialakult lávaalagút-barlangok (nyílt lávacsator-

na befedésével) 

1. 1. 1. 1...A lávacsatorna peremekrıl kiindulóan, fokozatos kéregnövekedéssel befedıdı 

(lávacsatorna peremekrıl) 

1. 1. 1. 2… Úszó kéregtáblák összeforradásával befedıdı (kéregtáblák összeforradása) 

1. 1. 1. 3… Lávagátak íves összeforradásával befedıdı (lávagátak összeforradása) 

1. 1. 2……Tektonikai és vulkano-tektonikai hasadékban (hasadékban) 

1. 1. 3…...Felduzzasztott pahoehoe láva belsejének részleges kiürülésével (felduzzasztott 

láva részleges kiürülésével) 

1. 1. 4……Felszíni lávaalagút-barlangok (felszíni) 

 

1. 2………Kürtı-bazaltláva-barlangok (kürtı)     

 

1. 3………Bazaltdájk részleges kiürülésével kialakult barlangok (dájkban)     

 

1. 4………Kéregalatti-bazaltláva-barlangok felduzzasztott pahoehoe-típusú  

lávamezıkben  (kéregalatti)     

1. 4. 1……Nyomásplató-barlang (nyomásplató)     

1. 4. 2……Tumulusz-barlang  (tumulusz)     

1. 4. 3……Oldalgerinc-barlang és lávanyelvgerinc-barlang (oldalgerinc, lávanyelvgerinc))     
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2…………Lávakéreg-turolás-barlang (lávakéreg-turolás)     

 

3………… Klasztogén (törmelék-eredető) bazaltláva-barlangok (klasztogén)     

3. 1……… Hornitó (agglutinát-kúp)-barlang (hornitó)     

3. 2………Agglutinátsánc és fröccssánc barlang (agglutinátsánc)     

3. 3………Fröccskúp-barlang (fröccskúp)     

4………..Gázhólyag-barlangok (gázhólyag)     

4. 1……..Gázhólyag-barlang bazaltdájkban (dájkban)     

4. 2……..Gázhólyag-barlang lávafolyások, vagy lávatavak mélyebb zónájában (lávafolyás 

mélyén)     

4. 3……..Fa-öntıforma-barlangokhoz kapcsolódó gázhólyag-barlangok (fa öntıformáknál)     

4. 4……..Lávafolyások, vagy lávatavak felszíni kérgét felboltozó gázhólyag-barlang (lá-

vafolyás kérge alatt)      

 

5………..Bazaltláva-öntıforma-barlangok (öntıformák)     

5. 1……..Fa-öntıforma-barlangok (fa-öntıformák)     

5. 1. 1…..Üreges lávaoszlop (üreges lávaoszlop)     

5. 1. 2…. Álló fa-öntıforma barlang (álló)     

5. 1. 3…. Elhajlott, vagy törött fa-öntıforma barlang (elhajlott, törött)     

5. 1. 4…. Ferde fa-öntıforma barlang (ferde)     

5. 1. 5…. Elsodródott fatörzsbıl kialakult fa-önt ıforma barlang (elsodródott)     

5. 1. 6…. Kidılt, fekvı fatörzsbıl kialakult fa-önt ıforma barlang (kidılt, fekvı)     

5. 1. 7…. Összetett fa-öntıforma-barlang (összetett)     

 

 

II. Posztgenetikus bazaltláva-barlangok 

 

1. ………Eróziós hatásra kialakult bazaltláva-barlangok (eróziós)     

 

1. 1. ……Abráziós bazaltláva-barlangok (abráziós)     

1. 1. 1......Oszlopos elválású bazaltlávában (oszlopos elválású)     

1. 1. 2…..Szabálytalan repedéshálózatú bazaltlávában (szabálytalan elválású)     
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1. 1. 3. Bazaltlávákban korábban kialakult üregek feltárulásával (idısebb üregek feltárulá-

sa)     

1. 1. 4…..Bazaltláva-deltában (lávadeltában)     

1. 1. 5….Bazaltvulkáni agglomerátum, vagy lazább szerkezető (aa) láva, tömör bazalt 

közül való kihordódásával (agglomerátum kihordással)     

1. 1. 6….Párnalávában (párnalávában)     

1. 1. 7….Bazaltdájkban (dájkban)     

1. 1. 8….Bazaltdájk és bazalttufa határán (dájk és tufa határán)     

 

1. 2…….Folyóvízi eróziós bazaltláva-barlangok (folyóvízi)     

1.2.1…..Oszlopos elválású bazaltlávában (oszlopos elválású)     

1. 2. 2. Szubvulkáni kızettest bazaltanyagának válogató eróziós kihordásával (szubvulkáni 

kızettestben)     

1. 2. 3… Tömör bazaltba ágyazódott gyengébb állékonyságú anyagok kihordásával (agg-

lomerátum kihordással)     

1. 2. 4…Gázhólyag-barlang feltárásával és eróziós továbbformálásával, valamint a hozzá 

kapcsolódó piroklasztitok kihordásával (idısebb üregek feltárulása)     

 

2……….Fagyaprózódással kialakuló bazaltláva-barlangok (fagyaprózódásos)     

 

3………..Hasadék-bazaltláva-barlangok (hasadék)     

3. 1……..Tektonikus hasadékbarlangok (tektonikus)     

3. 2……..Gravitációs eredető, blokkcsuszamlásos hasadékbarlangok (blokkcsuszamlás)     

3. 3……..Alsó anyaghiány miatt felszakadt bazaltláva-barlangok (alsó anyaghiánytól fel-

szakadt)     

3. 3. 1…..Természetes anyaghiány miatt felszakadt (természetes anyaghiánytól)     

3. 3. 1. 1..Mesterséges anyaghiány miatt felszakadt (konzekvencia barlang) (mesterséges 

anyaghiánytól)     

 

3. 4…….Kıomlás tömbjei közötti barlangok (kıomlás kıtömbjei között)     

 

4……….Oldódással kialakult bazaltláva-barlangok (oldódásos)     

 

5……….Posztgenetikus fa-öntıforma-barlangok (fa-öntıforma)     
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E barlangtípusok kutatása során elért új eredményeim vázlatosan bemutatva a következık:  

 

Új, eddig nem ismertetett barlangtípus kialakulásának és formakincsének bemutatása: 

 

• Oldalgerinc-barlangok és lávanyelvgerinc-barlangok kialakulása és formakincse 

• Lávakéreg-turolás-barlangok kialakulása és formakincse 

• Agglutinátsánc- és fröccssánc-barlangok kialakulása és formakincse 

• Gázhólyag-barlang bazaltdájkban 

• Abráziós barlang kialakulása és formakincse bazaltláva-deltában  

• Abráziós barlang kialakulása és formakincse párnalávában 

• Abráziós barlang kialakulása és formakincse bazaltdájk anyagának abráziós kihordó-

dásával 

• Folyóvízi eróziós barlangok kialakulása és formakincse különbözı kızetszerkezető 

bazaltlávákban az izlandi Jökulsá á Fjöllum bazaltkanyonjában 

• Folyóvízi eróziós barlang kialakulása és formakincse szubvulkáni kızettest bazalt-

anyagának válogató eróziós kihordásával 

• Folyóvízi eróziós barlang kialakulása és formakincse gázhólyag-barlang feltárásával 

és eróziós továbbformálásával, valamint a hozzá kapcsolódó piroklasztitok kihordásá-

val 

 

Már ismert barlangtípuson belül új jelenség, forma, illetve képzıdési mód leírása: 

 

• A felszín síkjából kiemelkedı boltozatú, kismérető lávaalagút-barlangok (felszíni lá-

vaalagút-barlangok) kialakulási módjai 

• Rácsszerően elrendezıdött gerincvonulatok kialakulása a lávaalagút-barlangok meny-

nyezetén. 

• Vonszolódási nyomok a lávaalagút-barlangok oldalfalain 

• A lávasztalagmitok kialakulási helyüktıl függı mérete és eloszlásuk az aljzaton a bar-

langi lávafolyás aktivitásának függvényében  

• A lávaalagút-barlangok boltozatának besüllyedése és beomlása egy ráömlı lávafolyás 

hatására 

• A lávaalagút-barlangok feltárulása a felszínt képezı boltozatuk megemelkedésével, 

majd lesüllyedésével 
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• A kürtı-barlangok kialakulásának eddig nem ismertetett módja az izlandi Leirhnjúkur 

hasadékvulkán példáján 

• A hornitó-barlangok morfológiája és az üreges hornitó-felépítmények erıs stabilitásá-

nak okai 

• A kéregalatti-barlangok kialakulásának egyik fı feltétele: a lávamezı felsı kérgének 

plasztikus zónája 

• A kéregalatti bazaltláva-barlangok és a lávaalagút-barlangok fı morfogenetikai kü-

lönbségei és ezek okai 

• A nyomásplató-barlangok kialakulása, formakincse és feltárulásuk módjai 

• A tumulusz-barlangok kialakulása, formakincse és feltárulásuk módjai 

• A gázhólyag-barlangok feltárulása és az eredeti valamint a látszólagos méreteik közti 

különbség egyik oka  

• A gázemeléses kéregalatti-barlang (kéregalatti gázhólyag-barlang) kialakulásának fel-

tételei 

• Oszlopos elválású bazaltlávában az abráziós barlangok kialakulásának kızetszerkezeti 

feltételei és ezek hatása a barlang formakincsére 

• Szabálytalan repedéshálózatú bazaltlávában az abráziós barlangok kialakulásának kı-

zetszerkezeti feltételei és ezek hatása a barlang formakincsére 

• Újabb példák a bazaltláva-folyások szingenetikus barlangjainak abráziós feltárulására 

és továbbformálódására  

• Újabb példák bazaltvulkáni agglomerátum, vagy lazább szerkezető (aa) láva, tömör 

bazalt közül történı abráziós és folyóvízi eróziós kihordódásával kialakuló barlangok-

ra 

• Hasadékbarlangok kialakulása lezökkenéses eredető tektonikus árkok peremi hasadék-

zónájában  
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Új rendszerezési szempont és fogalom bevezetése: 

 

• Kéregalatti bazaltláva-barlangok felduzzasztott pahoehoe típusú lávamezıkben   

• Klasztogén (törmelék-eredető) bazaltláva-barlangok 

• Új magyar szakkifejezések 

 

  

8. A kutatás további irányai 

 

• A pahoehoe lávában kialakult barlangoktól eltérı kialakulású aa-típusú bazaltlávában 

kialakult barlangok vizsgálata. E munkát már elkezdtem az izlandi Heimaey sziget 

Páskahellir nevő, aa lávában kialakult, bonyolult felépítéső lávaalagút-rendszer felmé-

résekor. Az aa lávában kialakult lávabarlangok gazdag kutatóterülete az Etna vulkán 

is. 

• A kéregalatti bazaltláva-barlangok további kutatása 

• A bazaltláva-barlangok magyarországi és Kárpát-medencében található példáinak 

morfogeneitkai kutatása 

• Az abráziós és folyóvízi eróziós bazaltláva-barlangok újabb mintaterületeinek felkuta-

tása és morfogenetikai elemzése 

• A bazaltláva-barlangok morfogenetikájának ismeretében következtetések a kialakulá-

suk idején jellemzı ısföldrajzi viszonyokra 

• A kutatott területeken győjtött kızetminták vékonycsiszolatainak vizsgálatával követ-

keztetni a lávabarlangok kialakulási folyamataira 

• A Föld különbözı bazaltláva vidékein található bazaltláva-barlangok adott 

morfogenetikai típusainak összehasonlító vizsgálata 
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I. melléklet 
 

 
 

Leica Disto D5 lézeres távolságmérı mőszer az izlandi Gloppa, folyóvízi eróziós barlangban 
 
 

 
 

Leica Disto D5 lézeres távolságmérı mőszer és saját készítéső szögmérı korong 
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II. melléklet 
 

 
 

A Leica Disto D5 ± 50o-ig dılésszög mérésre is használható 0,1 o –os pontossággal. 
11,998 m a vízszintes távolság, 11,874 a ferde távolság. 

 

 
 

Irányszögmérés 0,5 o-os pontossággal.  
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III. melléklet 
 

 
 

Az izlandi Heimaey-szigeten található Páskahellir térképészeti jegyzıkönyvének részlete 
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IV. melléklet 
 

 
 

Az izlandi Heimaey-szigeten található Páskahellir térképészeti jegyzıkönyvének egy  
keresztszelvényt ábrázoló részlete 
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V. melléklet 
 

 
 

Az izlandi Dyrhólaeyben található, egykori lávadeltában, laza hialoklasztitos láva- és tömör lávarétegek 
váltakozó rétegsorában kialakult abráziós barlang hossz-szelvénye  
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VI. melléklet 
 

 
 

Az izlandi Dyrhólaeyben található, egykori lávadeltában, laza hialoklasztitos láva- és tömör lávarétegek 
váltakozó rétegsorában kialakult abráziós barlang két keresztszelvénye 

 


