
 349 

                   KARSZTFEJLŐDÉS XII. 
           Szombathely, 2007. pp. 349-359. 

 
SZUBFOSSZILIS ABRÁZIÓS BARLANGOK ÚJ-ZÉLANDON 

 
SZENTES GYÖRGY 

 
Alte Frankfurter Str. 22 B, D-61118 Bad Vilbel szentesg@aol.com 

 
Abstract: The Waitakere Ranges Regional Park dominates the western skyline of  Auckland city. The ranges today 
consist of a convoluted jumble of stream-dissected, low-laying hills which reach 500 m above the sea level at their 
highest point. The region consists of volcanic formation, mainly andesite, andesite tuff, andesite agglomerate and 
a mixture of gravel and sand left behind by the underwater lahars. The hills are the heavily eroded eastern flank of 
the Oligocene Waitakere Volcano, which once stood a massive 3000 m high. There are nine abrasion caves at the 
western part of the area along the coastline of the Tasman Sea near Whatipu village. The caves had developed in 
volcanic conglomerate along NE-SW trending joint planes and fault lines. Recently a one kilometre wide sand flat 
lies between the caves and the Tasman Sea. The rapid acceleration of the coastal sand flat mostly occurred during 
the 1930s and 1940s, when a huge volume of sand was slowly being moved northward up the coast by the cur-
rents. In the last 50 years the sand flat become stabilized and the sea never reached the cliffs. As a consequence of 
this the caves can be regarded as subfossil.  
 
Bevezetés                                                                                                                                                 
 
 

 
1. ábra: A Waitakere-hegység helyzete 

Fig. 1: Location of the Waitakere Ranges Regional Park 
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Az ismertetett barlangok Aucklandtól nyugatra a  Waitakere-hegységben 
találhatók. A patakokkal szaggatott erdőborította természetvédelmi terület 
uralja a város nyugati látóhatárát (1. ábra). A viszonylag alacsony hegyvo-
nulat legmagasabb pontja 500 m a tengerszint felett (BALÁZS 1981). A ten-
gerpartot követve sziklatornyok, homokstrandok, parti mocsarak, apró szik-
laszigetek és dűnesorok az legyakoribb felszínformák. A vidék a különlege-
sen szép növényvilága mellett számos ritka vízimadár élőhelye (OMBLER 
2001).    
 
1. Földtani felépítés 
 
A hegyvonulat az egykori Waitakere-vulkán erősen erodált maradványa, 
amely valamikor a 3000 m-es magasságot is elérte. A terület földtörténete 
mintegy 22 millió évre, az oligocén időszak végére, vezethető vissza 
(THORNTON 1985). Ekkor lépett működésbe a Waitakere-vulkán a tenger 
fenekén, kb. 20 km-re a mai nyugati partvonaltól. A következő 7 millió év 
során a vulkán fokozatosan növekedett és alapja mintergy egy 50 km-es 
átmérőt ért el, valamint magassága is 3000 m körüli lehetett. A mai 
Waitakere-hegység eredetileg a vulkán keleti lejtőit képezte. Kezdetben a 
görgetegből és hamuból álló vulkáni kúpok kizárólag a tenger alatt alakul-
tak. Ezt követte egy lávaömlés, amely  párnalávát eredményzett a tenger 
fenekén, a felszínen pedig kisebb kúpok formálódtak. A kőzetanyag főleg 
andezit és bazalt. 

A vulkáni formáció alatt fekvő alapkőzetet  kréta korú üledék, ame-
lyet eocén, oligocén agyagpala valamint agyagos mészkő épít fel.  

Kb. 16 millió évvel ezelőtt a hatalmas Waitakere-vulkán kezdett ki-
emelkedni a tengerből. Keleti oldalán két sorban kisebb parazita kráterek 
alakultak, amelyek bombákat szórtak, andezit lávafolyásokat és dómokat 
hoztak létre. Ezek nyomai jól láthatók a mai partvonal sziklafalain. 

A barlangokat magába foglaló vulkáni formáció főleg sekély tenger-
ben lerakódott andezitbreccsa, andezittufa, konglomerátum, valamint a 
vízalatti laharok által hátrahagyott agyag, homok és durva törmelék keveré-
ke. A formációba andezittelérek nyomultak és néhol párnaláva is megfi-
gyelhető. A sorozat földtani besorolása " Manokau Breccsa a Déli Miocén 
Sorozatból". 

A későbbiekben a vulkán maradványa lepusztult, szakadékokkal 
szabdalt hegygeinceket hagyva maga után. A lepusztulásból származó nagy 
mennyiségű homok kiterjedt dűnéket és homokpadokat formált. E homok-
padok kiterjedése és formája folyamatosan vátozott a jégkorszaktól napjain-
kig.   
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2. Barlangképződés 
 
A Whatipu településtől északnyugatra található barlangokat az abrázió ala-
kította ki ÉNy-DK-i csapású törésvonalak és réteglapok mentén 
(CAMERON-HAYWARD-MURDOCH 1997). Kilenc barlang nyílik egy 800 
m hosszú  vulkáni konglomerátumból felépített meredek sziklafal lábánál, 
amely valamikor a partvonalat képezte. Ma egy 1 km széles mocsaras, bozó-
tos síkság terül el a barlangok és a Tasmán-tenger jelenlegi partvonala kö-
zött. Nyolcvan évvel ezelőtt még a tenger hullámai elérték a barlangok bejá-
ratát (DENCH--PARORE 2001).  A parti homokpadok és dűnevonulatok 
gyors növekedése az 1930-as és 40-es években történt. Ez utolsó szakasza 
volt egy hosszabb folyamatnak, amelynek során nagy homoktömeg mozgott 
lassan a part mentén észak felé az áramlások következtében. 

Az elmúlt 50 év során Whatipu homokpadjai és dűnevonulatai stabi-
lizálódtak. A barlangok szubfosszilis állapotba kerültek, mivel a tengerrel 
minden kapcsolatuk megszűnt (1. kép).    

 
 

 
 

1. kép: A  95 évvel ezelőtti és a mai térszin összehasonlítása. 
1910-ben még a tenger hullámai verték a sziklafalat. A Piha vasútvonal állványokra építve keresztezte a barlangok 

bejáratát. Azóta egy 1 km széles homokpad fejlődött ki a sziklafal elött. 
Picture 1: The contrast between the landscape 95  years ago and today. 

In the 1910 the sea broke against the cliffs just north of Whatipu and the Piha Tramway was built on trestless 
across the mouths of the caves.Since than a 1 km wide sand flat grown out in front of the cliffs. 
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4. A barlangok leírása 
 
A következőkben leírást adok a tanulmányozott barlangokról. A barlangok 
nagyjából egy szinten nyílnak a sziklafal tövében (2. ábra).  A kisebb bar-
langok mint az 1. barlang és a 3. barlang a réteglapok mentén alakultak. A 
többi, nagyobb barlang a törésvonalakat követi. A törések mentén fellazult 
kőzetzónákban az abráziós hatás jobban tudott érvényesülni. 

        

 
2. ábra: A barlangok elhelyezkedése 

Fig. 2: Location of the caves 
 

Az 1. barlang (3a. ábra) az egykori partvonal DK-i részén nyílik a 
mocsaras síkság mellett. Az üreg egy 3 m hosszú és 4 m széles, réteglapok 
mentén keletkezett kőfülke. A réteglapok mentén erős vízszivárgás tapasz-
talható. 

A 2. és az összes többi barlang a szubfosszilis partvonal nyugati ré-
szén nyílik. A  2. barlang  (3b. ábra) egy nagyméretű, 29,5 m hosszú járat. 
A 4 x 2 m-es bejárat mögött egy nagyobb terembe jutunk, ahonnan egy fo-
kozatosan szűkülő folyosó követi az ÉNy-DK-i irányú törésvonalat. A bejá-
rati terem kétségtelenül az abráziós hatás eredménye, amíg a keskenyedő 
folyosóban a tektonikus elemek a mérvadók. A barlang alját sötét színű ho-
mok és vulkáni kőzettörmelék keveréke képezi. A bejárat környéke látvá-
nyosan tárja fel a törmelékes vulkáni sorozatot (2. kép). 
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2. kép: A 2. barlang bejárata 

Picture 2: The entrance to Cave No. 2. 
                                   

  
3. ábra: Az 1. barlang (a) és a 2. barlang (b) térképe 
Fig. 3: Surveys of Cave No.1 (a) and Cave No. 2 (b) 
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4. ábra: A 3. barlang (a), a 4. barlang (b) és az 5. barlang (c) térképe 
Fig. 4: Surveys of Cave No. 3 (a), Cave No. 4 (b) and Cave No. 5 (c) 

 
A 3. barlang (4a. ábra) egy 4,5 m széles és 8 m hosszú kisebb üreg. 

A fokozatosan alacsonyodó járat a réteglapok mentén formálódott. 
A 4., 5., és a 6. barlang egy 50 m -es szakaszon belül keletkezett.  Az 

ÉNy-DK-i csapású törésvonalak egy lazulási zónát hoztak létre, amelyben 
az abrázios barlangképző hatás igen kedvezően érvényesült. A törések a 
környező sziklafalakon igen jól megfigyelhetők. 

A 4. barlang (4b. ábra) egy 18 m hosszú, 6 m széles és 3 m magas 
abráziós eredetű terem. 

Az 5. barlang  észak felé 15 m-re nyílik a 4. barlangtól.  A barlang 
egy 40 m hosszú, 5 - 6 m magas, 1,5-2 m széles járat (4c. ábra, 3. kép). A 
folyosó a jól megfigyelhető ÉNy-DK-i csapású törésrendszert követi. A bar-
lang formái között tektonikus elemek az uralkodóak. Az abrázió minden 
bizonnyal a törésvonalak mentén fellazult kőzetben vájta ki az üreget. 
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    3. kép: Az 5. barlang folyosója egy ÉK-DNy -i csapású törésvonalat követ 

     Picture 3: The passage in Cave No. 5  follows a NE - SW trending  fault 

 
4. kép: A Nagy-barlang (6 jelű) vagy Te Ana Ru bejárata. Előtérben a barlangba behatoló 

futóhomok 
Picture 4: The entrance to Cave No. 6, The Big Cave or Te Ana Ru. In the 

foreground the intruding dune sand 
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5. ábra: A 6. barlang (a) (Nagy-barlang, vagy Te Ana Ru)  és a 7. barlang (b) barlang térképe 
Fig. 5: Surveys  of Cave No. 6 (a) (Big Cave or Te Ana Ru)  and Cave No. 7 (b) 

 
A 6. barlang (5a. ábra), vagy Nagy-barlang, a maori őslakosok nyel-

vén Te Ana Ru a környék legnagyobb és leglátványosabb barlangja. Az 5. 
barlangtól északnyugat felé 50 m-re nyíló bejárata 18 m széles és 8 m magas 
(4. kép). A bejárat mögött egy igen nagy, kb. 3500 m3-es abráziós terembe 
jutunk (5. kép). A barlang teljes hossza, a terem végén húzódó 10 m hosszú, 
alacsony és keskeny folyosóval együtt, 56 m. A bejárat környékén nagy 
mennyiségű homok halmozódott fel részben konszolidálódott dűnék formá-
jában. A sötét színű homok egy része a barlangba is behatolt. 

Ennek a barlangnak saját története van (WILLIAMS-NIVEN-
TURNER 2000). Az európaiak előtti időkben a hatalmas terem menedéket 
nyújtott a vándorló őslakosoknak. A 19. század utolsó éveiben a közeli fű-
részmalom munkásai ünnepségek rendezésre használták és még egy  fából 
készült táncpadlót is építettek. Ez a padló ma több méter mélységben fek-
szik a benyomult homok alatt.   
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5. kép: Abrázió által kialakitott terem a 6. barlangban 
Picture 5.: The large abrasion chamber in Cave No. 6 

 

 
 

6. kép: A 8. barlang fokozatosan elkeskenyedő járata 
Picture 6.:  The gradually narrowing passage in Cave No. 8 
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6. ábra: A 8. barlang (a) és a 9. barlang (b) térképe 

Fig. 6.: Surveys of Cave No. 8 (a) and Cave No. 9 (b) 
 

 
7. kép: Abrázió által kialakitott terem a 9. barlangban 

Picture 7: The abrasion chamber in Cave No. 9 
 
A Nagy-barlangtól északnyugatra 100 m-re találjuk egymástól 20 m 

távolságra, a sziklafal tövében nyíló 7. és  8. barlangot. A bejáratokat a kon-
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szolidálódott dűnéken fejlődött dús növényzet takarja. A 7. barlang (5b. 
ábra) egy 26 m hosszú fokozatosan keskenyedő folyosó, amely egy ÉNy-
DK-i csapású, 65o -t DK felé dőlő törésvonalat követ. Az abráziós formák 
csak a bejárati szakaszon figyelhetők meg, a továbbiakban a barlangjárat 
tektonikus eredetűnek tekinthető. A 19 m hosszú 8. barlang  (6a. ábra) egy 
5 m magas és 8 m széles abráziós terem, amely egy fokozatosan keskenyedő 
folyosóban folytatódik (6. kép). A bejáratok környékét durva vulkáni törme-
lék borítja. 

 A 9. barlang (6b. ábra) 38 m hosszú. Legjelentősebb részét egy 30 
m hosszú, 5 m magas és 8 m széles abráziós terem képezi (7. kép), melynek 
végén egy  egy 8 m hosszú keskeny tektonikus folyosó húzódik. A barlang 
falát cementált törmelék alkotja, amelyben különösen nagyméretű 
andezittörmelék figyelhető meg. 
  
5. Összefoglalás 
 
A  elhagyott partvidék mentén  még fellelhető aktív és szubfosszilis abráziós 
barlangok további kutatása a jövő kihívó kutatási feladatai közé tartozik 
(BUNNEL 2004, CROSSLEY 1988). 
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