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Abstract: The 1,585m long Viðgelmir lava tube cave is situated in the Hallmundarhraun lava flow, Iceland. In its 
spacious interior several types of lava dripstones can be found. On the ceiling tubular lava stalactites and soda 
straw stalactites are the most common speleothems. On the sidewalls of the cave runners combine with the above-
mentioned forms. Many lava stalagmites can also evolve on the sidewalls as a result of their complexity with lava 
shelves, side walks and aprons. The floor’s lava stalagmites situated near the sidewalls are in greater density. At 
the gradually narrowed ending of the lava tube the terminated lava flow piles up in bigger thickness. That is why 
the lava flow’s cooling time was longer here than in the other areas of the cave. It results a greater number and 
size of lava stalactites and stalagmites at the cave’s ending.  
 
1. Bevezetés 
 
A Viðgelmir lávaalagút-barlangot magában foglaló Hallmundarhraun láva-
folyás Izland nyugati részén helyezkedik el (1a. ábra), a Langjökull jégtaka-
rótól Északnyugatra (1b. ábra). A lávamező területe közel 200 km2, míg tér-
fogata 2-3 km3 (HRÓARSSON – JÓNSSON 1991). Kora 14C-es kormeghatá-
rozások alapján 1190±100 év (SÆMUNDSSON 1966), amelyet 
tefrakronológiai vizsgálatok is igazoltak (JÓHANNESSON 1989). A 
Hallmundarhraun lávafolyás forrását jelentő hasadékvulkán krátersora köz-
vetlenül a Langjökull jégtakaró peremén húzódik, részben jégborítás alatt. A 
Viðgelmir lávaalagút-barlang bejárata innen 33 km-el nyugatabbra található 
(1/a ábra). A barlang nagy valószínűséggel már a kialakulásakor, egy láva-
kéreg-felboltozódás beszakadásakor felnyílt (WOOD et al. 2003). Az ekkor 
keletkezett beszakadások 20-40 m átmérőjűek (1. kép). Ezek alatt, kb 15 m 
mélyen található, összeszűkülő járatszakaszon áthaladva juthatunk be a tá-
gas barlang 1585 m hosszú fő járatába (2. kép). A Viðgelmir lávaalagút Iz-
land legnagyobb térfogatú lávabarlangja (148 000 m3), átlagos magassága 
9,2 m, legnagyobb magassága 15,8 m, átlagos szélessége 10,2 m, legna-
gyobb szélessége 16,5 m (HRÓARSSON 2006).  Átlagos méretei alapján a 
legtágasabb lávaalagút-barlang a Földön (HRÓARSSON – JÓNSSON 1991). 
A barlang bejáratát a közelmúltig egy jégdugó zárta le, ami egyben védel-
met is nyújtott az itt található igen látványos lávacseppkövek számára.   
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1. ábra: a. Izland műholdképe b. a Langjökull jégtakarótól Északnyugatra elterülő Hallmundarhraun lávamező  

és rajta a Viðgelmir-barlang felnyílási helye 
Fig. 1: a. Satellite image of Iceland b. The Hallmundarhraun lava flow Northwest of the Langjökull ice cap, and 

the entrance site of the Viðgelmir lava cave 

 
 

 
 

1. kép: A Viðgelmir-lávaalagút-barlang felnyílása (20 x 40 m területen), amely az egykori lávafolyás boltozatának 
szingenetikus lesüllyedésével és omlásával keletkezett a Hallmundarhraun lávamezőn  

Picture 1: The entrance of the Viðgelmir lava tube that  originates from a syngenetic roof subsidence and collapse 
of the  lava flow (in the area of 20 x 40 m) on the Hallmundarhraun lava-field 
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2. kép: Az 1585 m hosszú Viðgelmir lávaalagút-barlang egyik szakasza (HRÓARSSON 2006). 
Picture 2: A spacious interior section of the 1585 m long Viðgelmir lava tube 

 (HRÓARSSON 2006). 
 
 A bazaltláva-cseppkövek a mészkő-cseppkövektől eltérő módon, né-
hány óra leforgása alatt létrejöhetnek, azonban formailag a két kőzettípus 
cseppkövei gyakran igen hasonlóak lehetnek egymáshoz. Ezért a bazaltláva-
cseppkövek pszeudokarsztos jelenségek.  
 A Viðgelmir-barlang láva-sztalaktitjainak és láva-sztalagmitjainak 
típusait a barlangban található különböző képződési környezetük szerinti 
csoportosításban mutatom be. 
 
2. Lávasztalaktitok a Viðgelmir lávaalagút-barlangban 
 
A lávasztalaktitok (függő lávacseppkövek) különböző morfogenetikai típu-
sait a lávaalagút mennyezetén valamint az oldalfalakon is megfigyelhetjük. 
Előfordulási helyük és alakjuk a barlangjárat magasságától, szélességétől és 
az oldalfalak tagoltságától függően változik. 
 
2.1. A mennyezet lávasztalaktitjai 
 
A Viðgelmir lávaalagút-barlang fő járata helyenként 2-3 m magasságúra és 
2-4 m szélességűre szűkül (3. kép, 2, 3. ábra).  
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2. ábra: A Viðgelmir-lávaalagút-barlang elméleti hosszmetszete, erős magassági torzítással. A lávacseppkövek kü-

lönböző jellegzetes képződési környezeteit, illetve az I-IV. sz. keresztszelvényeinek helyeit római számok jelzik 
(lásd: 3, 4, 5, 6. ábrákat)    

Jelmagyarázat: 1. a lávabarlang bezáró kőzete, falai 2. a lávabarlangon keresztülhaladó utolsó lávafolyás  
3. a barlang-mennyezet omlása(i)kor felhalmozódott kőtömbök 4. kisméretű lávasztalaktitok 5. láva- 

szalmasztalaktitok és csöves változataik 6. lávasztalagmitok 7. keresztszelvény sorszáma 
Fig. 2: Schematic longitudinal sectional view of the Viðgelmir lava tube in high vertical distortion. The evolution 

sites of the typical lava dripstones and the places of the cross sections (see also Fig. No. 3, 4, 5, 6.)  
shown by roman numbers  

Legend: 1. the host rock, and the walls of the lava cave 2. the terminal lava flow 3. blocks, and boulders piled up 
by a roof collapse(s) 4. small size lava stalactites 5. lava straw-stalactites, and their tubular variations  

6. lava stalagmites on the floor 7. the number of the cross sections  
 
 
 

 
 

3. ábra: A lávaalagút alacsony (két tágasabb járat között) beszűkülő részének I. számú elméleti keresztmetszete 
(lásd 2. ábrát), a jellegzetes lávacseppkő képződési helyekkel 

Jelmagyarázat: 1. a lávabarlang bezáró kőzete, falai 2. a lávabarlangon keresztülhaladó utolsó lávafolyás  
3. a mennyezeti lávamáz megfolyásával létrejött kisméretű lávasztalaktitok  

Fig. 3: Schematic cross sectional view of a low and narrow passage of the lava tube (see also Fig. 2, No I.), 
 with the locations of the formation sites of the typical lava dripstones situated here. 

Legend: 1. the host rock, and the walls of the lava cave 2. the terminal lava flow  
3. small size lava glaze stalactites  
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 Ezeken a járatszakaszokon a jobb megtartású, kisebb távolságot át-
ívelő boltozat később sem omlott le, ezért az alacsonyabb barlangjáratok 
boltozatának külső oldalán kialakult gáztalanabb réteg, az úgynevezett lá-
vamáz is fennmaradhatott. Ennek következtében a még forró lávamáz egy-
kori – gravitációs hatású - megfolyása során keletkezett lávasztalaktitok 
(„lávamáz-sztalaktitok”) ma is láthatóak (3. kép).  
 

 
 

3. kép: A lávaalagút 2-3 m magasságig szűkülő szakaszán a boltozat nem omlott le, ezért megmaradtak  
a külső lávamáz megfolyásával létrejött lávasztalaktitok („lávamáz-sztalaktit”) 

Picture 3: At the narrowed section of the lava tube the ceiling did not collapse that is why the lava glaze and its 
lava-stalactites still exist 

 
 Az így kialakult függő lávacseppkövek hossza általában 1-4 cm. Há-
romszög keresztmetszetű, lefelé keskenyedő, félgömbben végződő, zömök 
alakjuk van és közöttük gyakran kisebb kupolaszerű formák jönnek létre. Az 
ilyen típusú lávasztalaktitok nagyobb hosszúságban történő megszilárdulá-
sát az alacsonyabb lávaalagút-szakaszokban a közvetlenül alattuk áramló, a 
keletkezésükért is felelős aktív lávafolyás magas hőmérsékletének visszaol-
vasztó hatása akadályozza meg. A keskenyebb járatokban a lávafolyás ho-
zamának növekedésekor a folyós láva a mennyezethez érhet, majd attól le-
válva, az elválási felületen is keletkezhetnek hasonló formájú 
lávasztalaktitok. A lávamáz alatt az így kialakult lávamáz-sztalaktitok belső 
szerkezete legtöbbször hólyagos, illetve üreges, ami azzal magyarázható, 
hogy a kihűlt és gáztalanodott lávamáz már megakadályozza a barlangfal 
belső részeiben felhalmozódott gázok kijutását a barlangi légtérbe, így azok 
a falon belül halmozódnak fel. Egyes esetekben az így összegyűlt gázok na-
gyobb buborékjai a falakból az izzó és képlékeny lávamázat felfújva és 
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szétdurrantva előtörhetnek. A lávabarlang falain az ilyen gázkirobbanások 
helyét a megszilárdulás után jellegzetes formájú „sebhelyek”, úgynevezett 
gázhólyaghegek jelzik (BALÁZS 1974).  
 Az alacsonyabb járatokat nem teljesen kitöltő lávafolyások, valamint 
a belőlük kiáramló gázok, magas hőmérsékletükkel a boltozat anyagát és a 
rajtuk a korábban kialakult lávasztalaktitokat újraolvaszthatják, így azok 
alakja és anyagi összetétele is jelentősen módosulhat (CORSARO et al. 
2005).  
 A Viðgelmir-barlang széles, tágas járatában a mennyezet 
lávasztalaktitjai megnyúltabb formájúak (2, 4, 5. ábra).  
 

 
 

4. ábra: A lávaalagút magas, széles, omlásos mennyezetű részének II. számú elméleti keresztmetszete (lásd 2. áb-
ra), a jellegzetes lávacseppkő képződési helyekkel. A lávacseppkövek kétszeres nagyításban vannak ábrázolva. 

Jelmagyarázat: 1. a lávabarlang bezáró kőzete, falai. 2. a lávabarlangon keresztülhaladó utolsó lávafolyás. 
3. a barlang-mennyezet omlása(i)kor felhalmozódott kőtömbök. 4. lávamáz. 5. láva szalmasztalaktitok és csöves 

változataik 6. lávasztalagmitok az oldalfalakon és az aljzaton. 7. a lávamáz megfolyásával és a lávaerek folytatá-
saként létrejött lávasztalaktitok az oldalfalakon. 8. omlással felfelé harapódzó mennyezet. 9. lávapárkány 10. 

lávaszínlő 11. lávaerkély 12. a barlangi meander belső oldala 13. „lávagyűjtő” 
Fig. 4: Schematic cross sectional view of a high and wide and partly collapsed passage of the lava tube  

(see also Fig. 2, No II.), with the locations of the formation sites of the typical lava dripstones situated here.  
The lava dripstones are illustrated in double size exaggeration. 

Legend: 1. the host rock, and the walls of the lava cave 2.the terminal lava flow 3. blocks, and boulders piled up 
by a roof collapse(s) 4. lava glaze 5. lava straw-stalactites, and their tubular variations 6. lava stalagmites on the 
sidewalls and on the floor 7. lava stalactites in a combination with their corresponded runners on the sidewalls 8. 

collapsed section of the ceiling 9. Lava shelf 10. horizontal sidewall trough 11. lava balcony 12. apron  
13. „lava collector” 
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 Hosszuk 5 - 10 - 50 cm. Átmérőjük, viszont csak 0,5 – 1 cm, amiért 
illik rájuk a láva-szalmasztalaktit (vagy láva-szalmacseppkő) elnevezés. Ke-
letkezésükkor a barlang boltozatán a még olvadt állapotban levő láva a 
mennyezet gerincszerű vonulataira áramlott, ide gyűlt nagyobb mennyiség-
ben, aminek következtében ezeken a helyeken nagyobb sűrűségben, hosz-
szabbra nőhettek a lávasztalaktitok. Ehhez hozzájárult az is, hogy - a járat 
nagyobb magassága miatt – a képződési helyüktől (mennyezet) az aljzaton 
áramló, vagy csak éppen leállt izzó lávafolyás is távolabb (lejjebb) volt (2, 
4, 5. ábra) és ezért nem olvasztotta vissza a lefelé növekvő láva-
szalmasztalaktitokat.  
 

 
 

5. ábra: A lávaalagút magas, aránylag keskenyebb részének III. számú elméleti keresztmetszete (lásd 2. ábra), a 
jellegzetes lávacseppkő képződési helyekkel. A lávacseppkövek kétszeres nagyításban vannak ábrázolva. 

Jelmagyarázat: 1. a lávabarlang bezáró kőzete, falai. 2. a lávabarlangon keresztülhaladó utolsó lávafolyás. 3. lá-
va szalmasztalaktitok és csöves változataik 4. lávasztalagmitok az oldalfalakon és az aljzaton. 5. a lávamáz megfo-

lyásával és a lávaerek folytatásaként létrejött lávasztalaktitok az oldalfalakon. 6. lávapárkány 7. lávaszínlő 
 8. lávaerkély 9. a barlangi meander belső oldala 10. „lávagyűjtő” 

 
Fig. 5: Schematic cross sectional view of a high and relative narrow passage of the lava tube (see also Fig. 2, 

 No III.) with the locations of the formation sites of the typical lava dripstones situated here. The lava dripstones 
are illustrated in double size exaggeration. 

Legend: 1. the host rock, and the walls of the lava cave 2. the terminal lava flow 3. lava straw-stalactites, and 
their tubular variations 4. lava stalagmites on the sidewalls and on the floor 5. lava stalactites in a combination 

with their corresponded runners on the sidewalls 6. lava shelf 7. horizontal sidewall trough 8. lava balcony 
 9. apron 10. „lava collector” 
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 A láva-szalmasztalaktitok belseje sokszor egy, csaknem össze-
függő, keskeny cső. Ezen a csövön keresztül jelentős mennyiségű láva 
áramlik (LARSON 1993), amelynek lecsepegett darabjaiból a barlang oldala-
in és aljzatán lávasztalagmitok képződhetnek. A csöves lávasztalaktitokon 
keresztüláramló láva a lávabarlang bezáró kőzetének hűlése során, annak 
alacsonyabb olvadáspontú anyagaiból származik. Ezeket a hűléssel már ko-
rábban, magasabb hőmérsékleten kikristályosodó kőzetrészek préselik ki 
maguk közül a 1070 és 1000 oC-os hőmérséklet-tartományban (ALLRED-
ALLRED 1998). A csöves lávasztalaktitok és a bennük átfolyó lávából lej-
jebb felépülő lávasztalagmitok – a barlangfalakból ílymódon „kiizzadt” – 
anyaga ezért eltér a lávabarlang falának anyagi összetételétől.  
 A csöves szerkezetű lávasztalaktitok lehetnek egyenesek, de 
gyakran girbe-gurba, elágazó, elhajlott és megtört alakúak (4, 5. kép), ame - 
 
 

 
 

4. kép: Csöves láva-szalmasztalaktitok a lávaalagút oldalfalának beöblösödésében. Képződésükkor az alsó rész el-
záródásakor a bennük folyó láva többször nem lefelé, hanem oldalirányban bukkant elő (az irányváltásokat a feke-

te nyilak jelzik). Az így keletkezett, gyakran derékszögű hajlatok adják a csöves láva-szalmasztalaktitok 
változatos, girbe-gurba alakját. 

Picture 4: Tubular lava stalactites hanging on the lava tube’s sidewall. If the lower side of the tubular lava 
stalactite solidify, it can close the molten lava ooze through the tube. In that case the molten lava has to change its 

way (shown by the black arrows), generally with 90 degrees angle, forming a tortuous, twisted 
shaped lava straw stalactite. 
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lyet a lávaalagútban, a még áramló, izzó lávából származó gázok heves lö-
kései is kialakíthatnak (BALÁZS 1974). A csöves lávasztalaktitok belsejében 
csordogáló láva mindig a kisebb ellenállású részek felé törekszik, ezért 
gyakran változtatja irányát. Abban az esetben ugyanis, amikor a cseppkő al-
só része jobban elzáródik (megszilárdul), akkor a láva nem lefelé, hanem 
oldalirányban folytatja útját. Ez a csöves lávasztalaktitok girbe-gurba, meg-
tört irányú alakjának másik magyarázata (4. kép).  
 A barlangmennyezet egyes részein, amelyeket kisebb mértékben ta-
golnak folyékony lávát „gyűjtő” gerincszerű kiemelkedések, ott a láva-
szalmasztalaktitok illetve csöves változataik nagyobb sűrűségben, de kisebb 
átlagos hosszúságban fordulnak elő (4, 5. ábra). 
 A lávaalagút elvégződésénél, a beszűkülő keresztmetszetű barlang 
mennyezetén a lávasztalaktitok előbb leírt típusai a 30-50 cm-es hosszúsá-
got is elérik (5. kép, 2, 6. ábra). 

 

  
 

5. kép: A lávaalagút fokozatosan beszűkülő elvégződésénél (lásd 2, 6. ábra) nagy sűrűségben kialakult 
 csöves lávasztalaktitok 

Picture 5: At the gradually narrowed ending of the lava tube (see also Fig 2, 6.), the tubular 
 lava stalactites on the ceiling. 
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6. ábra: A lávaalagút alacsony, beszűkülő elvégződésének IV. számú elméleti keresztmetszete (lásd 2. ábra),  
a jellegzetes lávacseppkő képződési helyekkel. 

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

Fig. 6: Schematic cross sectional view of a low and narrow ending passage of the lava tube (see also Fig. 2, No 
IV.), with the locations of the formation sites of the typical lava dripstones situated here. 

Legend: 1. the host rock, and the walls of the lava cave 2. the terminal lava flow 3. lava straw-stalactites, and 
their tubular variations 4. lava stalagmites on the floor   

 
 
2. 2. Az oldalfalak lávaerei és lávasztalaktitjai 
 
A barlangfolyosó alján áramló lávafolyónak egy idő után fokozatosan le-
csökken a hozama, azonban még így is órákig, vagy több napon át biztosít-
hatja a lávabarlang cseppkőalakzatainak kialakulásához szükséges magas 
hőmérsékletet, ezért azok nemcsak a lávabarlang mennyezetén, hanem az 
oldalfalain is képződhetnek.  
 A lávaalagutak oldalfalain keletkező lávamáz jellegzetes megszilár-
dult folyási formái a lávaerek (6. kép). Ezek, az ember kidudorodó ereihez 
hasonló folyási egységek az oldalfalak legnagyobb dőlésszögével párhuza-
mosan települnek. Átmérőjük 1 – 5 cm, hosszúságuk pedig néhány dm-től 
több méterig változik. A lávaerek belső szerkezete – a csöves láva-
szalmasztalaktitokhoz hasonlóan - gyakran csőszerűen üreges és helyenként 
igen nagy sűrűségben helyezkednek el, és egymásra is települnek, illetve a 
hűléssel járó viszkozitás növekedés miatt lefelé, cseppalakban kiszélesed-
hetnek (6. kép).  
 Az oldalfalak bármely kiugró, kiemelkedő részén, például a lávapár-
kányok, és lávaerkélyek oldalsó és alsó felén a lávaerekből és a lávamáz 
szélesebb felületi megfolyásaiból - azok folytatásaként – az oldalfalak be-
mélyedései felett gyakran cseppalakban kiszélesedő lávasztalaktitok, csöves 
lávasztalaktitok, illetve láva-szalmasztalaktitok alakulnak ki (4, 7. kép, 4, 5. 
ábra).    
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6. kép: Sűrűn egymásra települt lávaerek melyek helyenként cseppalakban kiszélesednek, illetve ilyen alakú 
lávasztalaktitok formájában folytatódnak az oldalfalak beöblösödő részein. A kép jobb szélén egy, a hűlés során 

létrejött összehúzódásos eredetű (kontrakciós) hasadék látható 
Picture 6: Lava runners piled up in a great density. From these forms lava stalactites developed at the hollowing 
sections of the sidewalls (e.g. below the lava shelves). On the right side of the picture a contraction crack can be 

seen that evolved when the sidewall of the cave was cooling.         
 

 
 

7. kép:  A lávaalagút oldalfalainak jellegzetes lávacseppkő formái. A lávaerekből és a szélesebb felszíni láva-
megfolyásokból a lávapárkányokon lávasztalaktitok épülnek. A lávasztalaktitokból lecsepegő lávákból a 

lávaszínlőkön a vöröses színű környezetüktől eltérő anyagú, szürkés 10-20 cm magasságú  
lávasztalagmitok (fehér nyilak jelzik) sorozata alakul ki. 

Picture 7:  Typical lava dripstone forms on the Viðgelmir lava tube’s sidewall. Narrow and wide runners can 
combine with tubular stalactites and soda straw stalactites, and finally, lines of 10-20 cm high lava stalagmites 

(shown by the white arrows) can develop from them on the lava shelves. 
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3. Lávasztalagmitok Viðgelmir lávaalagút-barlangban 
 
Lávasztalagmitok (álló lávacseppkövek) az oldalfalakon, illetve legnagyobb 
számban és mérettartományban a lávaalagút aljzatán képződtek. 
 
3.1. Az oldalfalak lávasztalagmitjai 
 
Az oldalfalakon lecsordogáló lávákból nemcsak lávaerek, illetve a velük 
összefüggő lávasztalaktitok alakulhatnak ki, hanem az alattuk elhelyezkedő 
oldalfalak kiálló részein, a róluk lecsepegő lávákból gyakran 
lávasztalagmitok is felépülnek. Az oldalfalak láva-sztalagmitjai ilyen mó-
don a lávapárkányok és a lávaerkélyek felső illetve a lávaszínlők alsó része-
in halmozódnak fel (7, 8. kép, 4, 5. ábra). Magasságuk a Viðgelmir-
barlangban 1-2 cm-től 30-40 cm-ig változik.  
 

 
 

8. kép:  Lávasztalagmit (30 cm magas) az oldalfal olvadt lávamáz-megfolyásai által erősen 
 átalakított formájú keskeny lávaszínlőn 

Picture 8: Lava stalagmite (30 cm high) situated on a narrow lava ledge strongly modified by a 
 pouring and dripping molten lava glaze  

 
A lávaalagút kanyarulatainak belső oldalainak fél-kúppalást alakú formái-
nak felszínén az oldalfalakról lecsepegő lávákból már a lávaár teljes elvonu-
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lása előtt is képződhetnek lávasztalagmitok, néhány méter távolságra oldal-
irányban a még aktív lávafolyástól (4, 5. ábra). 
 
3.2. Az aljzat lávasztalagmitjai 

 
Lávasztalagmitok képződése lehetséges már a stagnáló, vagy igen lassan 
áramló lávafolyások bekérgeződött, szilárd felszínén is (BALÁZS 1974, 
ALLRED-ALLRED 1998), azonban legnagyobb számban és méretben köz-
vetlenül az utolsó lávafolyó leállását követően épülnek fel a lávaalagutak 
aljzatán. A még forró barlangban a mennyezetről és az oldalfalakról az alj-
zatra ekkor csepeg le nagyobb mennyiségben olvadt láva, amelyet már nem 
szállít tovább lávafolyás. Ezt egyértelműen bizonyítja az, hogy közvetlenül 
a lávasztalagmitok fölötti mennyezetrészeken függenek azok a csöves 
lávasztalaktitok, amelyekből a lecsepegő láva az álló láva-cseppköveket fel-
építette. Az aljzat lávasztalagmitjai tehát a lávafolyó már álló a hűlés során 
bekérgeződött felszínére települtek, amely alatt a lávafolyás belső részei 
még hosszabb ideig izzón folyós állapotban maradhatnak. Ezt bizonyítják a 
belső részek hűlésekor keletkezett és a felszíni lávakéregre átöröklött kont-
rakciós hasadékok is, amelyek több esetben keresztezik az aljzat 
lávasztalagmitjait (9. kép, 7. ábra). A lávafolyás további hűlésekor képző-
dött ilyen kontrakciós hasadékok tehát egyértelműen jelzik a 
lávasztalagmitok csak néhány órával fiatalabb relatív korát, a talapzatukat 
jelentő lávafolyáshoz képest (9. kép, 7. ábra). 
 A lávaalagút boltozatának és oldalfalainak belső részei hosszabb idő 
alatt hűlnek le, ezért a lávafolyás leállását követően a lávasztalagmitok in-
kább a csöves lávasztalagtitok alatt, a belőlük kicsepegő lávából fognak fel-
épülni (a barlangfal magasabb olvadáspontú, kipréselt, mintegy „kiizzadt” 
anyagából; lásd a csöves lávasztalaktitoknál leírtakat).  
 A felülről hulló lávacseppek gyakran már félig megszilárdulva for-
radtak hozzá az aljzaton folyamatosan növekvő lávasztalagmitokhoz. A le-
hulló lávaszemcsék lehetnek 1-2 cm átmérőjű lávagömböcskék, de a láva-
szalmasztalagtitokból leszakadt néhány cm-es „lávagiliszták” is alkothatnak 
úgynevezett fonatos lávasztalagmitokat (BALÁZS 1974). Az ilyen típusú 
lávasztalagmitok belseje sok olyan kicsi üreget tartalmaz, amelyet a lehulló 
még félig képlékeny lávaszemcsék zártak maguk közé. 
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9. kép: A lávaalagút aljzatán húzódó hűléses eredetű kontrakciós hasadék középen kettészelte a képen látható 
lávasztalagmitot. Ebből az következik, hogy olyan, belül még izzó, illetve folyó lávafolyás felső megszilárdult kér-

gére települt, amelynek csak néhány órával a lávasztalagmit képződése előtt állt le teljesen a mozgása 
Picture 9: Contraction crack that cleaved this lava stalagmite in two. It means this lava stalagmite evolved 

 right after the moving lava flow had come to a stop, but just before the interior of the lava flow cooled down. 
 
 

 
7. ábra: a. Lávasztalagmit kialakulása a lávafolyás álló, bekérgeződött felszínén. b. A lávafolyás belső részeinek 

lehűlésekor, a 9. képen látható lávasztalagmitra átöröklődött kontrakciós hasadék képződése 
Jelmagyarázat: 1. a lávaalagút mennyezete 2. a lávafolyás szilárd, kihűlt része 3. izzón folyós láva 4. a mennyezet 

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

Fig 7: a. The development of a lava stalagmite on a stationary crust of the terminal lava flow 
b. The formation of a contraction crack in the cooled down lava flow that continue into the lava stalagmite on it.  
Legend: 1. the ceiling of the lava tube. 2. the solid crust of the lava flow. 3. hot fluid lava. 4. the extrusion course 

of a liquid segment of the ceiling material separated by fractionally crystallization. 5. tubular lava-stalactite. 
 6. lava stalagmite (cleaved by a contraction crack on the b section) 
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 A Viðgelmir-barlang aljzatán a lávasztalagmitok igen változatos 
alakban és méretben alakultak ki (9, 10, 11. képek). A lávafolyás egykori 
sodorvonalának közelében, a lávafolyás nagyobb vastagságának és sebessé-
gének következtében a lávaalagút aljzatának középső zónájában alakult ki 
legkésőbb szilárd kérgű felszín. Ebben a zónában a lávasztalagmitok növe-
kedéhez kevesebb idő állt rendelkezésre, aminek következtében azok átlag-
magassága kicsi (10. kép, 5. ábra).  
 A Viðgelmir-barlang nagyobb méretű, magasabb lávasztalagmitjai 
(20-40-70 cm) az oldalfalak közelében alakultak ki, ahol már a láva vissza-
húzódásának kezdetén leállt a lávafolyás mozgása (11. kép, 4, 5. ábra). 
Ezeken a helyeken a lávasztalagmitok stabilabb körülmények között, hosz-
szabb idő alatt épülhettek fel. Az aljzat peremi zónájában felépülő 
lávasztalagmitok nagyobb méretéhez nemcsak a mennyezetről, hanem az 
aljzat fölé hajló oldalfalakról a nagyobb mennyiségben összegyűlő és lecse-
pegő lávák akkréciója is hozzájárult, ami a nagyobb átlagos magasságuk 
másik magyarázata (11. kép, 4, 5. ábra). 
 

 
 

10. kép: A lávaalagút aljzatának középső zónájában a lávasztalagmitok átlagos mérete kisebb (4-6 cm magasak), 
azonban a képen látható módon, nagy sűrűségben is kialakulhatnak. A felépítő anyaguk a mennyezeten sűrűn  

elhelyezkedő csöves láva-szalmacseppkövekből csepegett le. Körülöttük az aljzaton ezek 
 letöredezett darabjai láthatóak. 

Picture 10: In the middle section of the cave  floor the average size of the lava stalagmites is smaller (4-6 cm), but 
they occur in greater density. The material that they are built up from droplets derived from the lava straw 

stalactites of the ceiling. Around the lava stalagmites the broken pieces of the abovementioned 
 lava straw stalactites can be seen.      
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11. kép: Lávasztalagmitok erdeje az aljzaton lávaalagút oldalfalának közelében. Átlagos magasságuk 20 cm, a 
nagyobbaké a 60-70 cm-t is eléri 

Picture11:  Swarm of lava stalagmites on the floor near the side of the lava tube. Their height is 20 cm on 
average, but some of them can be as high as 60-70 cm. 

 
 
Következtetések 
 
 A Viðgelmir lávaaalút-barlang tágas járatszakaszainak összetettsége 
és nagy belső magassága miatt az oldalfalakon lávaszínlők, lávapárkányok 
és lávaerkélyek nagyobb mennyiségben találhatóak. Az így tagolt oldalfalak 
beöblösödő részeinél nagyobb mennyiségben keletkezhettek lávasztalak-
titok, illetve azok alatt lávasztalagmitok is a lávaszínlők alsó felén is, nem-
csak a barlang aljzatán (7, 8. kép, 4, 5. ábra). A lávaalagút beszűkülő része-
inek tagolatlan oldalfalain lávasztalaktitok és lávasztalagmitok nem jellem-
zőek (3, 6. ábra). 
 A lávaalagút két tágas járata közötti összeszűkülő járatszakasz 
mennyezetén a hosszú, megnyúlt lávasztalaktit típusok (pl. láva-
szalmasztalaktitok) az egykori aktív lávafolyás visszaolvasztó hatása miatt 
kevésbé jellemzőek (3. kép, 2, 3. ábra). 
 A lávaalagút elvégződésénél viszont, ahol az utolsó lávafolyás lezár-
ta a barlang további folytatását, a beszűkülő keresztmetszetű barlang meny-
nyezetén bőségesek a hosszabb (30-50 cm) lávasztalaktitok (5. kép, 2, 6. áb-
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ra) és az aljzaton hozzájuk kapcsolódó lávasztalagmitok is (2, 6. ábra). Ez a 
lávaalagutat lezáró utolsó lávafolyás leállásával magyarázható. Itt a járat be-
szűkülése a láva nagyobb vastagságban történő visszaduzzasztását okozta. 
Így az elvégződésnél, az aljzaton felhalmozódott, nagyobb vastagságú izzó 
láva lehűléséhez is hosszabb idő kellett, miközben több hőt bocsájtott ki 
magából, mint a két tágasabb járat közötti járatszűkület aljzatán maradt, vé-
konyabb láva (2,3,6. ábra). Az elvégződésnél, az aljzaton felhalmozódott 
vastagabb és fokozatosan hűlő láva ugyanakkor már egyre kisebb mértékben 
olvasztotta vissza a lefelé növekvő láva-szalmasztalaktitokat, illetve csöves-
lávasztalaktitokat. Így azok hosszabbra nőhettek (5. kép, 6. ábra), az aljza-
ton alattuk felépülő lávasztalagmitokkal együtt (2, 6. ábra). Ezért a láva-
alagút peremi részei mellett az elvégződésnél a lávasztalaktitok és a 
lávasztalagmitok lávacseppkő-oszlopokká való összekapcsolódása is lehet-
séges. 
 A forró és fokozatosan hűlő barlangi térben, rövid idő (néhány 
óra/nap) alatt létrejövő lávacseppkő-képződmények relatív korának megha-
tározásakor nagy segítséget jelentenek a barlangban található hűléses össze-
húzódással létrejött kontrakciós hasadékok (6, 9. kép), különösen az aljzat 
láva-sztalagmitjainak vizsgálatakor (9. kép, 7. ábra). 
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