
Kőzetlemezek 

és a vulkáni 

tevékenység 



A vulkánok a Föld felszínének hasadékai, melyeken 

keresztül a magma (izzó kőzetolvadék) a felszínre 

jut.  

 

A vulkán működését a lemeztektonika magyarázza 

meg. 

 



Vulkánosság  

 A magma mozgásával kapcsolatos folyamatokat lehetnek: 

  magmás tevékenységek: a folyamata Föld belsejében 
játszódik el 

 vulkanikus tevékenységek: a folyamatok a felszínen 
játszódnak le 

 

Tehát vulkánosságról csak akkor beszélünk, ha a magma eléri 
a felszínt. 

 

A magma a magmakarában keletkezik. A magma elindul 
felfelé, ha a vulkánon keresztül a felszínre tör láva lesz a neve. 

 

 magma = megolvadt kőzetolvadék 

 láva a felszínre ömlő magma 



A magmás folyamatok 3 helyszínen 
játszódhatnak le 

1. a mélyben: 
ilyenkor a 
magma nem 
éri el a felszínt, 
hanem a 
magmakamrá
-ban 
megreked. Itt 
lassan kihűl és 
mélységi 
magmás 
kőzetek 
keletkeznek. 
Pl. gránit, 
gabbró 

 

 

 

2. a földkéreg felső 
részén:  

a felszín felé haladó 
magma a földkéreg 
felső részében 
szilárdul meg, 
Telérek képződnek.  

 Telér: a 
kőzetrepedései-
be benyomul a 
magma, amely 
gyakran 
jelentős 
mennyiségű 
érceket 
tartalmaz. 

 

 

3. a felszínen: 

amikor a 

magma a 

felszínre ömlik, 

akkor 

beszélünk 

vulkanizmusról 

 



A vulkánokat csoportosíthatjuk kitörés szerint: 

robbanásos vulkán: ha a magam gázt tartalmaz, 

vagy vízzel érintkezik, akkor kitöréskor heves 

robbanás kíséri. Pl. Krakatau, Mt. Pelée 

 lávaömléses: amikor a gőzök és gázok mellett híg 

láva is a felszínre ömlik. Pl. Hawaii-szigetek 

vulkánja: Mauna Loa, Mauna Kea. 

vegyes típusú: amikor a robbanásszerű kitörés 

lávaömléssel párosul. Pl. Etna, Fuji 



Robbanásos vulkánok 

     Indonéziában  

 a Krakatau 

Észak-Amerikában a Mount St.Helens 
Közép-Amerikában a Mt. Pelée 



Kiömléses vulkánok 

Heimay, Izland 
Mauna Loa, Hawwaii-szigetek 



Vegyes vulkánok 
Vezúv 

Fuji 

Sromboli 

Etna 



A vulkánok területi elhelyezkedése a Földön 

Figyeld meg, milyen törvényszerűség figyelhető meg a 

vulkánok elhelyezkedésében! 

A vulkánosság többnyire a lemezhatárokhoz kötődik! 



Vulkáni felszínformák 
 

 A különböző jellegű, különböző anyagot 

szolgáltató vulkáni működések eltérő 

felszínformákat hoznak létre. Ezek közül a 

legismertebbek:  

pajzsvulkánok 

robbanásos vulkánok 

rétegvulkánok 
 



A vulkánosság főbb területei 

1. Távolodó lemezszegélyeknél, óceáni hátságok 
mentén:  

A magma közvetlenül az asztenoszférából származik. 

Az óceánok mélyén kibuggyanó bazalt jellegzetes 
kerekded formában szilárdul meg (párnaláva) 

A bazaltláva hígan folyós, ezért a szárazföldre kerülve 
elterül. Így jöttek létre Földünk nagy bazaltfennsíkjai 
és pajzsvulkánjai pl: Manua Loa, Dekkán-fennsík 
 

 Hőmérséklete igen magas (1100-1200 0C) 

 Fémekben gazdag, de SiO2  tartalma kisebb 

 magmás kőzete: gabbró --- kiömlési párja: bazalt 
 

 

 



 

2. közeledő lemezeknél ,mélytengeri árkok  mentén:  

Az itt kiömlő láva sűrű, ezért vulkáni kúpok keletkeznek. 

A kitörések gyakran heves robbanással járnak. 

 

 a magma az alábukó, megolvadó kőzetlemezből 

származik, 

 Hőmérséklete alacsonyabb (800-900 0C) 

 Több SiO2 és kevesebb fémet tartalmaz 

 Kőzete világosabb 

 

 

 

 

 



 Amikor találkoznak az egyik alábukik,  

 Kőzetei: 

 magmás kőzete: diorit --- kiömlési párja: andezit 

 magmás kőzete: gránit--- kiömlési párja: riolit 

 képződhet:  
 Robbanásos vulkán: a kürtőn keresztül andezit és riolit kerül 

a felszínre, gyakori a robbanás és törmelékszórás. Pl. Fuji 

 Rétegvulkán: a vulkáni törmelék és a kiömlési kőzetek 
rétegesen egymásra rakódnak 
 

Az andezites vulkánból képződnek a rétegvulkánok! 

Pl . Vezúv, Fuji 

 

 

Riolitos kitörésnél dagadókúpok képződnek, pl.  



magmacsatorna=kürtő 

A rétegvulkán felépítése 



3. Forrópontos vulkanizmus 

A kéregből feláramló magma lyukat fúr a kőzetlemezekbe, 

utána vulkán lesz belőle. A kőzetlemez tovább halad, mindig 

keletkezik egy új vulkán és vulkáni szigetek keletkeznek.  



Forrópontos vulkanizmus  



Manua Loa 



Dekkán-trapp 



A szarvaskői párnaláva 



Vulkánkitörés 

Kaldera 



A vulkáni utóműködések 

 fumarolák: vízgőzfeltörés, mely sok oldott anyagot 
tartalmaz (pl.: Yellowstone Nemzeti Park, Izland, Új-
Zéland) 

 Szolfatára: kénes kigőzölgések (200-400 fokos) 

 Mofetta: szén-dioxidos kigőzölgések (Torjai Büdös-
barlang) 

 Gejzírek: időszakos forró vizű kilövellés(pl. 
Yellowstone Nemzeti Park, Izland, Új-Zéland) 

 

 Iszapfortyogók: meleg vize sok agyagásványt old ki 
a kőzetből (pl.: Yellowstone Nemzeti Park) 

- Szénsavas források: savanyúvizek (Mátra – csevice) 



Fumarola 



Szolfatára 



Mofetta 



Gejzír 



Iszapfortyogó 
 


