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BARLANGOK A VÁROS ALATT - AUCKLAND LÁVABAR
LANGJAI

A szerző társaival együtt részt vesz az aucklandi lávabarlangok kutatásában, tudományos dokumen- 
' Adójában, és dolgozik megőrzésükért. Ebben a tanulmányban kiválasztott vulkánokat és azok lávaárja- 
■:hoz tartozó jellegzetes barlangokat ismertet, amelyek átfogó képet adnak a terület vulkanológiájáról, 

barlangjairól és azok formaelemeiről.

Bevezetés
Auckland úgy ismert, mint a vulkánok városa. A város 53 vulkánra épült, területének legnagyobb 

része vulkáni eredetű. Majdnem minden lakos tudja, hogy a város alatt barlangok vannak, de csak ke-
■ esüknek sikerül egy-két barlangot meglátogatni. Körülbelül 250 lávabarlang ismert a város területén, 
de ezek általában kisebb üregek, és csak némelyikük hossza haladja meg a 100 métert. A leghosszabb 
barlangok a 290 m hosszú Wiri Cave, a 250 m hosszú Kitenau Avenue Cave és a Stewart Cave. Összesen 
42 nagyobb barlang van pontosan felmérve.

A megközelítő szám azt jelenti, hogy számos esetben találnak üregeket az építkezések, csatorná
zások, út- és vasútépítések során, ugyanakkor számos üreget semmisítenek meg tömedékeléssel vagy 
^bontással. (Hasonlóan a budapesti „Rózsadomb” hidrotermás barlangjaihoz).

A barlangok védelme, tudományos értékük megőrzése, a maori őslakosság történelme és hagyomá
nyainak öröksége szempontjából jelentős. Némely lávabarlangot a maorik temetkezési helyül használtak, 
■émelyik barlang menedékül szolgált az őslakosoknak a törzsi háborúk idején. Erre utalnak a beépített

- ífalak és kagylómaradványok. Később egy-két barlangban, kihasználva az állandó, 12 °C hömérsékle- 
et. gombát termeltek (egészen 1960-ig).

Sajnálatos módon számos barlangot tönkretettek, szeméttel feltöltöttek vagy mesterségesen kitágítottak, 
nkretéve a képződményeiket. A barlangvédelem problémája az, hogy a legtöbb barlang magánterületen

- yflik a házak kertjében vagy a városszéli legelőkön. (Ez a helyzet merőben különbözik a magyarorszá- 
z.-ól: nálunk a „Föld méhének kincsei” az állam tulájdonát képezik akkor is, ha magánterületen vannak).

A tulajdonosokkal való baráti viszony az egyik alapja a kutatásoknak és a barlangok megőrzésének, 
elenleg — köszönhetően néhány barlangkutató aktivitásának —, valami megmozdult a barlangok fokozott 
edelme érdekében. A város vezetősége felismerte a lávabarlangok páratlan jelentőségét, és a területtulaj- 

:: r.osokkal egyeztetve lépéseket tett a megőrzésükre. A jelentősebb barlangokról lézerszkenneres felmé
rés is készült. A felmérések eredményeként készült 3 dimenziós ábrákon keresztül mutatták be látványos 

-Jítások és előadások keretében a fontosabb barlangokat. A nagyszámú látogató igazolta, hogy nagy 
; -feklődés van a lávabarlangok és megőrzésük iránt.

- :■ ldtan, vulkanológia, barlangképződés
A lávabarlangok az Auckland vulkánjainak szinte jelenkori, fiatal bazaltjában formálódtak, ennek elle-

■ ere célszerű röviden összefoglalni a megelőző időszakok földtani eseményeit.
A terület alapját a földtörténet középkorából (a mezozoikumból) származó, tehát legalább 100 millió 

; ■ es grauwacke (földpát tartalmú homokkő) képezi. Ez a kissé agyagos kőzet a város déli részén bukkan 
felszínre. 25 millió évvel ezelőtt az aucklandi terület lesüllyedt. A grauwacke sorozat fölé harmadidőszaki
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homokkő és homokos agyag rakódott le sekélytengeri üledék és tufa közbetelepülésekkel. Az oligocén és 
miocén határán tengeralatti vulkánok léptek működésbe, ennek eredménye a város nyugati részén emel
kedő Waitakere-hegység. Az ún. Manakau Breccsa sorozatot andezitagglomerátum, andezitláva és tengeri 
üledékkel kevert tufa építi fel, amelyet sűrűn szelnek keresztül andezit telérek. 7 millió évvel ezelőtt a terü
let kiemelkedett, és a Waitakere-hegység eróziója feltöltötte a tengerszorosokat. Lassan kialakult a felszín, 
amelyre Auckland lávamezeje települt.

A jelenkori vulkáni tevékenység kb. 250 ezer évvel ezelőtt kezdődött, amikor a 100 km mélyen fekvő 
magmakamrából a felszínre tört a láva. Az átfogó vulkáni tevékenység kisebb-nagyobb megszakítások
kal 10 ezer évvel ezelőttig tartott. A legutolsó vulkán pedig 1000 évvel ezelőtt tört ki először, és utoljára 
550 éve működött, létrehozva a Rangitoto-szigetet. Ezzel létrejött Auckland jellegzetes arculata. A vulká
ni tevékenység láva anyagú kúpokat, tufa anyagú robbanásos krátereket és salakkúpokat eredményezett. 
A lávafolyások az egykori felszínt követve kitöltötték a völgyeket és részben a tengerszint alá is benyúl
tak. A leghosszabb lávafolyás 8 km hosszú. A kőzetanyag a hígan folyós lávából képződött bazalt.

A bazaltláva alkalmas a lávabarlangok képződésére. A barlangok többsége 40 és 10 ezer év közötti láva
folyásokban keletkezett, valamint Rangitoto-sziget legfiatalabb bazaltjában. A legtöbb barlang lávaalagút. 
A folyékony láva a hamar megszilárdult felszíni kéreg és az oldalfalak között áramlik, mígnem további után
pótlás hiányában üreget hagy maga után (ATK1NSON 2005). Az üregek szelvénye köralakú vagy gótikus ív, 
a mennyezet l^f m-re van a felszín alatt gyakran körülvéve salakos kőzetanyaggal vagy oszlopos lávával. 
Jelenlegi ismereteink szerint egyik lávaalagút hossza sem haladja meg egyben a 300 m-t. Az aljzatot fonatos 
(pahoehoe) vagy salakos (aa) láva alkotja. Gyakori formák az ismétlődő lávafolyást jelző áramlási vonalak, 
párkányok, a hígfolyós láván úszó, már korábban megszilárdult és később lerakodott kőzettömbök, lávasze
gély az áramlások peremén, láva göngyöleg, a forró légáramlás nyomai az akkor még plasztikus falakon, 
lávabevonat a falakon és lávacseppkövek. Találhatók másodlagosan kivált ásványok is, mint a kalcit, opál, 
limonit és agyagásványok, valamint élő anyag: a behatoló fagyökerek. Az 1. ábra mutatja a vulkáni kúpokat, 
a lávaárakat és a cikkben ismertetett jellegzetesebb 
barlangokat. A lávaalagutakon kívül még ismert egy 
15 m mély vulkáni kürtő, a Ruapotaka Shaft a Mount 
Wellington tetején. A Rangitoto-szigeten a láva és 
a tenger találkozásánál néhány lávahólyag üreg nyí
lik, amelyek a tengervíz és a forró láva találkozása 
során keletkezett vízgőz nyomása hatására jöttek 
létre. Falenyomat üregek nyomai találhatók a Laké 
Pupuke-kráter 260 ezer éves lávafolyásában.

Fontosabb vulkánok és lávafolyásaikban képző
dött jelentősebb barlangok

Mint előbb már említettem, a Rangitoto a leg
fiatalabb vulkán. Ez egy, a tengerből kiemelkedett 
majdnem szimmetrikus sziget. Körkörösen a ten
gerbe futó, sűrű erdővel borított lávaárjaiban több 
barlang ismert és még több vár felfedezésre. A szi
get északkeleti részén nyílik a legnagyobb barlang, 
a Kermies Cave. Omladékos akna bejárata mutatja, 
hogy a lávafolyás a salaktufán tört keresztül (7. kép).

1. kép. Kermies Cave Rangitoto szigetén. A bazaltláva 
felett salakláva rétegződik, amelynek beszakadása révén 

nyílt meg a barlang (Peter Crossley felvétele)
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1. ábra. A cikkben szereplő vulkánok O és barlangok Q helyzete
1: Kermies Cave, 2: Rangitoto turista barlangok, 3 Rangitoto buborék barlang, 4: Wiri Cave, 5: Cave of the 

Thousand Press Ups, 6: Stewart Cave, 7: Paihia Road Cave, 8: Greenhill Cave, 9: 120 landscape Road Cave, 
10: Leonard Road Cave, 11: Selvyn Street Cave, 12: Kitenui Ave. Cave, 13: Golan Heights Cave, 14: Mortimer 

Pass Cave 15: Rubbish Pit Cave, 16: Ambury Road Cave, 17: Ruapotaka Shaft, 18: Root Canal Cave 
(alaptérkép: New Zealand Geological Survey)
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2. kép. Wiri Cave. A folyosó aljzatát blokkláva alkotja, 
a peremén jól látszik a lehülési különbségből adódó 

szegély (Peter Crossley felvétele)

3. kép. Wiri Cave. A szökni próbáló gázok nyomásá
ra alakult vakkürtő, más néven aven (Peter Crossley 

felvétele)

A barlang 176 m hosszú folyosója látványosan mutatja a lávafolyás nyomait. A járat kisebb-nagyobb 
lávasztalaktitokkal díszített. A kráterhez vezető turistaösvény közelében számos kisebb barlang nyílik. 
Ezek az 5—30 m hosszú, már kissé erodálódott barlangmaradványok, az ún. turista barlangok a látogatók 
számára könnyen hozzáférhetőek. A tengerpart mentén egy-két helyen lávahólyag barlang formálódott 
a gőznyomás hatására, mikor a láva találkozott a tengervízzel. A sziget északi végében nyílik az 50 m 
hosszú alacsony lávafolyosó, a belógó gyökerekkel borított Root Canal Cave.

A város déli részén található a 28—30 ezer évvel ezelőtt működött Wiri-vulkán, amelynek csak maradvá
nyai látszanak, kőzetanyagát az évek során lefejtették. Szerencsére a vulkánból kiömlő lávaár megmaradt, 
és az ebben alakult leghosszabb, 290 m hosszú barlang a Wiri Cave (ARMSTRONG 1990). A barlang 
remek példája a lávaalagútnak (2. kép). A folyosó aljzata block láva, amelynek peremein a lehűlő lávából 
alakult szegélyformáció húzódik, a falakon lávaáramlási alakzatok és lefolyási nyomok figyelhetők meg. 
Külön érdekesség a mennyezeten nyíló vakkürtő vagy aven (3. kép) amely a felfelé áramló gázok sikertelen 
felszínre törése révén keletkezett. Némely repedést a szivárgó vízből kicsapódó karbonátos anyag tölti ki.

A Three Kings-vulkán 28 ezer évvel ezelőtt tört ki. A lávafolyásban két jelentős barlang keletkezett. 
A 250 m hosszú Stewart Cave Auckland legrégebben ismert barlangja. A barlangot James Stewart föld
mérő mérnök térképezte és publikálta 1869-ben (CROSSLEY 2014). Ez volt az első barlangtérkép Uj- 
Zélandon (2. ábra). Ezután a barlangot turista barlangként használták a korai telepesek. A bejárati szaka
szán gombát termesztettek. Tágas, boltíves folyosóját apró lávacseppkövek díszítik. Keskeny alsó szintje 
ismételt lávafolyásokra utal. Igen látványosak a barlangba hatoló pohutukawa (új-zélandi karácsonyfa) 
gyökerek (4. kép). A magánkézben lévő barlangba alkalmanként engedélyeznek szervezett látogatást, és 
lehetővé teszik a tudományos vizsgálatokat. Ugyanebben a lávafolyásban keletkezett a 120 Landscape 
Road Cave. A 200 m hosszú lávafolyosó 2 m magas és 3-4 m széles. A barlang folytatását omlás zárja 
el. Falain érdekes bazaltolvadék lefolyások figyelhetők meg (5. kép). A tulajdonos példamutatóan kezeli 
a barlangot. Bejárati lépcsőket készített, és villanyvilágítást vezetett be. A barlangot időnként kertbemu
tatóval összekötve megnyitja a közönség számára. A belépődíjakat karitatív célra hasznosítja.

A 10 ezer évvel ezelőtt működött Mount Wellington, Auckland második legfiatalabb vulkánja. Itt nyí
lik a Ruapotaka Shaft, ami egy 15 m mély és helyenként 10 m széles vulkáni kürtő (CROSSLEY 2014). 
Falain jól látszanak a láva emelkedésének és süllyedésének nyomai. Ez az egyetlen vulkáni kürtő Auck
land lávamezején. Biztonságosan el van zárva a kíváncsi látogatók elöl. Több kisebb barlang nyílik, 
ill. nyílt a hegy lávájában. Jelentős részüket az építkezések eltömték vagy elpusztították. Megjegyzésre 
érdemes az egykori Leonard Road Cave, amelyikben falenyomat üregek nyíltak. A hegyoldalban nyitott 
régi kőbányából nyílik a Golan Heights Cave. A keskeny bejárati szakasza egy 1,5 magas és 6 m széles
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2. ábra. A Stewart Cave térképe, készítette James Stewartföldmérő mérnök 1869-ben 
Az első barlangtérkép Új-Zélandon (New Zealand Speleological Bulletin Vol. No. 208 p. 216)

. samokba vezet. A további folytatást nagyméretű kőtömbök zárják le, melyek a kőbányászás során ke- 
< tek a barlangba. A terem látványos vörös színeződéssel díszített. A színeződés a magas vastartalmú 
íedő salakláva mállásából származik.

A 28 ezer éves Mount Edén az egyik legszebb turista látványosság. Tetejéről nagyszerű kilátás nyí- 
•: a városra és környékére. A régi kőbányák vastag oszlopos bazaltréteget tártak fel. Mindössze 20 m 
tag lávafolyás nyomozható, melyben nem alakult ki lávaalagút. Ebben nyílik a Mortimer Pass Cave, 

ely nem egy lávaalagút. Az üreg a forró egymásra halmozódó plasztikus bazaltláva lemezek között 
: —lálódott. A barlangban talált vékony kéreg opálnak bizonyult, mely mikrobák és ásvány kölcsönha
tóként keletkezett (MILLER et al 2005).

- kép. Stewart Cave. A pohutukawa (új-zélandi kará- 
zsonyfa) behatoló gyökerei (Peter Crossley felvétele)

5. kép. 120 Landscape Road Cave. Lávacseppkő 
(Szentes György felvétele)
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6. kép. Thousannd Press Ups Cave. A forró levegőáram
lás nyomokat hagyott a még képlékeny mennyezeten 

(Peter Crossley felvétele)

Ugyancsak kedvelt helye a látogatóknak a 22 és 
35 ezer évekkel ezelőtt működött és a város törté
netében is szerepet játszott vulkáni kúp, a One Tree 
Hill. Lávafolyásában több érdekes lávaalagút is ke
letkezett. A lávafolyás alsó szakasza több karéjra 
oszlott és több helyen csapolódott meg. Az ered
mény apró lávaalagutak hálózata, a Thousand Press- 
up nevű labirintus. A barlang érdekessége a mennye
zetén látható huzat csíkok, amelyeket a barlangon 
keresztül áramló forró huzat vájt a még képlékeny 
kőzetbe (6. kép). A Pahia Road Cave útépítés so
rán nyílt meg. A keskeny lávafolyosó egy nagyobb 
teremben végződik. A lávafolyosó különlegessége 
a fal mentén húzódó láva göngyöleg (7. kép). A már 
kialakult barlang izzó faláról a még képlékeny kő
zet hosszában levált és „feltekeredett”. A 122 m hosszú Selvyn Street Cave-t csatornaépítés során ta
lálták (CROSSLEY 2014). Lapos járatának a szélessége 3 és 8 m között változik, és egy 3 m magas 
tágas teremben végződik. A barlang sohasem volt nyitott, így mentes a külső szennyezésektől. Kisebb 
lávasztalaktitok, olvadékkéreg és borsókás lávaképződmények díszítik a mennyezetet és a falakat. Az alj
zatot salakos láva építi fel, a végső terem alját homokos agyag borítja.

A 30 ezer éve kitört Mount Albert lávája a völgyeket kitöltve folyt északra a tenger felé. A lávafolyás- 
ban képződött leghosszabb látványos barlang a 250 m hosszú Kitenui Cavern. Könnyen bejárható fo
lyosója kábelaknaszerű búvólyukon leereszkedve érhető el (8. kép). A barlangba tekintélyes mennyiségű 
esővíz jut a vízlevezető utcai csatornán keresztül. 
A víz az aljzatot tisztára mossa és könnyen elszivá
rog a barlang végződésénél. A barlangban ritkaság
nak számító lávasztalagmit is található. A járatban 
egy helyen karbonátos sztalaktit-szerű képződmény 
figyelhető meg, melyet kalcitos bevonat fed. Ere
dete feltehetően a környező járda és épületalapok 
betonjának mállásából származhat.

A Greenhill-vulkán 20 és 30 ezer évvel ezelőtti 
időben volt aktív. A salakkúpból pahoehoe láva öm
lött ki többször egymás után. A kialakult lávaalag- 
útban pahoehoe lávaszőnyeg maradt vissza, melyet 
népszerűén zabkása padlónak hívnak. A Greenhill 
Cave Harris Road melletti telekről nyílt. A 60-as 
években járták be és térképezték fel. Azóta a bejá
ratát sajnos ipari törmelékkel fedték le, majd tájren
dezés során teljesen eltüntették.

A 32 ezer éve működött Puketiti Auckland legki
sebb vulkánja. Mindössze 30 m-re emelkedik a ten
ger színe fölé. Ennek ellenére lávájában több kisebb 
és egy jelentősebb barlang formálódott. A mintegy 

7. kép. Pahia Road Cave. A falról olvadt állatpotban 
levált és felgöngyölődött lávatekercs 

(Peter Crossley felvétele)

60 m hosszú Rubbish Pit Cave nem túl hízelgő nevét 
a bejárati hasadékba dobált szemétről nyerte. A ha- 
sadékot rács védi, hogy a környező farm állatai ne
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• kép. Kitenui Avenue Cave. Az úton nyílott búvólyu- 
n keresztül kötélhágcsóval lehet a barlangba bejutni 

(Peter Crossley felvétele)

9. kép. Rubbish Pit Cave. Lávapárkányok az egymást 
követő lávafolyások tanúi (Szentes György felvétele)

--.anjanak bele. Másik szűk bejáratán keresztül egy tágas lávafolyosóba jutunk, melynek szélein párká- 
k futnak (9. kép}. A párkányokra mesterséges kőrakásokat hordtak, és a folyosóban emelt kőfal mutatja, 

jey a maori őslakosok valamilyen céllal használták a barlangot. A barlang archeológiái tanulmányozása 
: bejáratának kitakarítása folyamatban van.

A Mangere Mountain vulkán 22 és 35 ezer évek között volt aktív. Lávája lapos síkságon, a mai Ambury 
i_~n Park területén terült szét, ahol számos apró lávaüreg nyílik. Közel a hegylábhoz, ahol vastagabb

- ivatakaró, egy jelentősebb barlang alakult ki, az Ambury Road Cave. A barlangot egy beszakadás 
^ki és déli szakaszra osztja. Mindkét részben mesterséges tágítás nyomai vannak. A mesterséges tágí-

- k ellenére a barlangban láthatók a láva áramlási vonalai, és helyenként szokatlan formájú, karbonátos 
■ aggal bevont lávasztalagmitok találhatók (HILL, FORTI1986}.
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C AVES BENEATH THE CITY - LAVA CAVES OF AUCKLAND

ABSTRACT

-.uckland is a city built on top of over fifty volcanoes. The 53 volcanic centres are partly explosion 
—ers partly volcanic cones with extensive basalt lava flows. The basalt flows are suitable fór lava cave 

elopment. The author describes the most characteristic examples among the volcanoes and among 
s 250 known and 42 surveyed lava caves of the area.
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The 176 m long Kermies Cave opens in the Rangitoto Island. The island is the youngest volcano, only 
600 years old. The 290 m long Wiri Cave, the longest cave of the Auckland region, has been presented. 
The earliest known and surveyed lava cave is the Stewarts Cave. Lava roll formation and wind stripes are 
appearing in the in the Pahia Road Cave and the Thousand Press Ups Cave respectively. In the Kitenui 
Cavern a spectacular lava stalagmite formation is to be found. The Mortimer Pass Cave is a pull-apart 
cave, as one plastic lava sheet slides over another. In the cave thin crust of opal developed as a result 
of bacterial - mineral interaction. Weathered ferrous scoria causes the spectacular red discolouration 
in Golan Height Cave. The Rubbish Pit Cave has archaeological significance. In addition the newly 
discovered Selvyn Street Cave, the partly demolished Leonard Street and Greenhill Caves, the privately 
managed 120 Landscape Road Cave, the artificially widened Ambury Road Cave, the Ruapotaka Shaft 
in Mount Wellington and the steam bubble cave in Rangitito Island have been described.

Tágas terem a Selvyn Streeten felfedezett lávabarlangban (fotó: Szentes György)
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