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Kőzetképző FOLYAMATOK 

V. A MAGMÁS RENDSZER

1. A MAGMA TULAJDONSÁGAI

 

Kőzetképző FOLYAMATOK - RENDSZEREK

A litoszféra a négy nagy földi rendszer egyike, mely folyamatos kölcsönhatásban van a másik három
rendszerrel, a hidroszférával, atmoszférával és bioszférával. A litoszféra kőzetekből épül fel, melyek
képződési körülményei és folyamatai három csoportba sorolhatók: a magmás, üledékes és metamorf
folyamatok csoportjába. A csoportok egyúttal nyitott rendszereknek is tekinthetők, amelyek között
állandó anyag- és energiaáramlás zajlik. A magmás, üledékes és metamorf rendszerek folyamatai
egy nagy ciklussá, a kőzetek körforgásává kapcsolódnak össze.

Magma és láva

A magma olyan kőzetolvadék, amely szilárd ásványszemcséket és oldott gázokat is tartalmaz. Akkor keletkezik,
amikor a földkéregben vagy a köpenyben a hőmérséklet olyan magasra emelkedik, ami a kőzetek megolvadásához
vezet. A magma anyaga vulkánokon keresztül juthat a felszínre. A vulkáni kürtőn vagy hasadékokon keresztül
felszínre került magmát lávának nevezzük. Felszínre jutáskor a lávák hőmérséklete 1000-1200 ºC körüli.

Az Ol Doinyo Lengai  vulkánból  (tanzánia) kitörő láva kanyargós folyamot formál  [i]
A vilkán a kelet -afrikai  rift zónában helyezkedik  el.

A magma összetétele

Bár a természetben 92 kémiai elemet ismerünk, a magmát körülbelül 99 tömeg%-ban mindössze 8 elem alkotja:

oxigén, szilícium, alumínium, vas, kalcium, magnézium, nátrium és kálium. Mivel az O2– a legnagyobb mennyiségben
jelenlévő anion, a magma összetételét oxidokban szokták kifejezni (SiO2, Al2O3, stb.). A magma 0,2-5 % oldott gázt is

tartalmaz, melyeknek fontos szerepe van a robbanásszerű kitöréseknél, és amelyek az atmoszféra összetételét, ebből
eredően a klímaváltozásokat is befolyásolhatják. Az oldott gázok 98 %-a vízgőz és széndioxid, a maradékot nitrogén-,
klór-, kénvegyületek és argon képezik. A magma gázait "könnyenillóknak" is szokták nevezni.

A magma fő típusai



A magma azokon a helyeken tanulmányozható, ahol láva formájában felszínre kerül. A magmatípusokat SiO2-

tartalmuk alapján osztályozzák. eszerint a magmákat három fő típusba sorolják: bazaltos, andezites és riolitos magma.
Az ezektől eltérő összetételű, sajátos magmákból keletkezett kőzetek a földkéreg összetételében elenyészők. A
bazaltos (más néven bázisos) magma SiO2-tartalma 50 % körüli, ezekben a könnyenillók mennyisége viszonylag

kevés. Az andezites (neutrális) magma SiO2 tartalma 60 % körüli, jelentős mennyiségű könnyenillóval. A riolitos
(savanyú) magma SiO2-tartalma 70 % körüli, és ez tartalmazza a legtöbb könnyenillót. A lávaként felszínre került

magmák 80 %-a bazaltos, 10-10-%-a pedig andezites, illetve riolitos jellegű.

 A HÁROM FŐ MAGMATÍPUS KÉMIAI ÖSSZETÉTELE

2. A VULKÁNI TEVÉKENYSÉG

Mivel a magmát csak a vulkánoknál, láva formájában tudjuk vizsgálni, először a vulkanizmus jellemzőire térünk ki (a
vulkán szó a Vulcanusnak a nevéből származik, aki a latin mitológiában a kovácsok istene volt). Vannak vulkánok,
amelyek csak lávát bocsátanak ki, de léteznek olyanok is, amelyekből por- és gázfelhő tör elő. A kitörés jellegét
nagymértékben befolyásolja a magma könnyenilló-tartalma és viszkozitása. A viszkozitás a folyadékok (olvadékok)
belső súrlódása, ami a folyás ellenében hat. A bázisos lávák kisebb viszkozitásúak, tehát könnyen folynak, míg a
savanyú lávák nagy viszkozitásúak, lassú folyásúak. A forró láva viszkozitása alacsonyabb, míg a hűlő láva egyre
nagyobb viszkozitású, folyása lelassul. A láva viszkozitását a kémiai összetétel is befolyásolja. A szilíciumban
gazdagabb lávák viszkózusabbak, mint az alacsony szilíciumtartalmúak. A lávák folyási sebessége maximum 15-16
km/óra lehet.

 VULKANIZMUS




A kitörés jellege szerint megkülönböztetünk robbanásmentes és robbanásos kitöréseket.

Robbanásmentes kitörések

A robbanásmentes (effuzív) kitörések alacsony viszkozitású, kis gáztartalmú, bazaltos összetételű lávákra jellemzők.
Az ilyen jellegű kitörések nagyon látványosak, annak ellenére, hogy kevésbé monumentálisak, mint a robbanásszerű
kitörések. A folyamat megértéséhez azt kell elképzelnünk, hogy a magmában oldott gáz úgy viselkedik, mint az
üdítőitalokban oldott széndioxid. Az üvegben, nagyobb nyomás alatt a gáz oldott formában van. Amikor az üveget
kinyitjuk, a nyomás lecsökken, a gáz felszabadul az oldatból, és buborékok formájában a felszínre tör.

Az alacsony viszkozitású lávában a gázbuborékok gyorsan tudnak felfelé emelkedni, és felszínre jutáskor
tűzijátékszerűen fröcskölik szét az izzó anyagot. A folyamat megtekinthető a következő animáción:

 LÁVA-SZÖKŐKÚT

 Videó megnyitása az interneten

A gázok eltávozása után a láva viszonylag gyorsan folyik le a lejtőkön. A gyors folyás fonatszerű formákat hoz létre.

A láva hűlésével a növekvő viszkozitás miatt rögös-darabos formák alakulnak ki. Ilyenkor a gáztartalom nem tud teljes
mértékben eltávozni a lávából, a megszilárdult kőzetben lyukacsok formájában megmarad a buborékok helye. ezt a
kőzetet nevezik hólyagos bazaltnak.

A Földön a bazaltos vulkanizmus nagy része tenger alatt zajlik. Ilyenkor gömbös elválású, párnaszerű formák
alakulnak ki (párnaláva vagy pillow-láva).


http://www.youtube.com/v/ht1WFdlnznM?fs=1&hl=en_US&rel=0


Jellegzetes, gömbös formákban megjelenő párnaláva
A kőzettest  egykori  tengeraljzaton feltörő vulkánból  keletkezett  (Szarvaskő, Bükk hegység).

 VULKÁN A KEMENESALJÁN (SÁG-HEGY)

Robbanásos kitörések

A robbanásos (explozív) kitörések a nagyobb viszkozitású, magasabb gáztartalmú andezites és riolitos magmákra
jellemzők. ezek hőmérséklete alacsonyabb a bazaltos láváénál. A felfelé emelkedő magmából a jelentős viszkozitás
miatt a gázbuborékok nem tudnak gyorsan eltávozni, és felszaporodva, egyre nagyobb nyomásukkal a lávaanyagot
szétfeszítve, robbanásszerűen röpítik szét a lávaanyagot. A szétrobbant lávadarabokból megszilárdult vulkáni
törmelékdarabok a piroklasztok (görögül a szó jelentése "tűzi törmelék"). A 64 mm-nél nagyobb darabokat
bombának, a 2-64 mm közöttieket lapillinek, a 2 mm-nél kisebbeket hamunak vagy pornak nevezzük. A
piroklasztokból felhalmozódott, laza, konszolidálatlan üledék neve tefra (görögül hamu). A tefra
összecementálódásával jönnek létre a piroklasztikus kőzetek, a finomszemcsés tufa és a nagyobb törmelékekből
álló agglomerátum.




A St. Helens vulkán robbanásos kitörése  [ii ]
A St.  Helens vulkán 1980-86 között  gyakran kitört.  A robbanásfelhő
magassága elérte a  több tíz km-t,  és több kitörést  lahar  (iszapfolyás)
kísért.

Robbanásos kitöréshez kapcsolódó iszapfolyás  [iii]
A columbiai  Nevado del  Ruíz vulkán 1984-es robbanásos kitörését
követően a forró vulkáni  hamu megolvasztotta a  gleccsereket és az így



kialakult laharok (iszapfolyások)  betemették a 20 ezer lakosú Armero
városát.

Történelmi példák robbanásos kitörésekre

A robbanásos kitörések katasztrofális méretűek lehetnek. Az emberi történelem egyik leghatalmasabb vulkáni eseménye a
krakatau 1883-as kitörése volt. A Jáva közelében fekvő lakatlan sziget vulkánja olyan erővel robbant ki, hogy 20 km3-nyi
törmeléket lövellt fel 50 km magasságba. A robbanás szökőárt idézett elő, amely Jáva és Szumátra szigetén 36 ezer ember
halálát okozta. Krakatau szigete gyakorlatilag megsemmisült. A kirobbantott vulkáni portömeg a sztratoszférában az egész Földet
megkerülte, és hónapokig különös fényjelenségeket okozott. A földi átlaghőmérséklet 0,5 fokkal csökkent, és évekbe telt, amíg a
hatás elmúlt.

Ha a finom piroklasztok és olvadékcseppek a forró gázokkal keverednek, úgynevezett izzófelhőt hoznak létre (francia eredetű
neve, a "nuée ardente" is használatos). Az izzófelhő folyékony anyagként viselkedik, és a vulkáni lejtőn nagy sebességgel tud
lehömpölyögni (sebessége a 700 km/órát is elérheti!). Ennek katasztrofális példája a Martinique szigetén, 1902-ben lezajlott
kitörés, ahol a Mont pelée vulkánból kitörő, 150 km/óra sebességű piroklasztikus folyam és a mérgező gázok a 29 ezer lakosú
St. pierre városát teljesen elpusztították. Ilyen jellegű volt a St. Helen vulkán 1980-ban történt erupciója is, ahol 63 ember lelte
halálát.

Izzófelhős kitöréssel jönnek létre az összesült tufák, vagy ignimbritek, amelyek átmenetet képeznek a lávakőzet és a tufa között.
Ezek általában nem egy központhoz kötöttek, hanem hasadékok mentén kerülnek felszínre.

A robbanásos vulkanizmus egyik emlékezetes tragikus eseménye volt a Vezuv kr. e. 79-ben történt kitörése, ahol a mérgező
gázok miatt pompei lakosságának nagy rész álmában halt meg, majd betemette őket a forró vulkáni hamu.

A robbanásos kitörések akkor is veszélyesek lehetnek, amikor az aktivitás már lecsendesedett. Ha az eső feláztatja a frissen
lerakódott, laza törmeléket, vagy a forró hamu megolvasztja a hótakarót, és a vízzel iszapos masszát alkot, sárfolyások
alakulhatnak ki, amelyek hatalmas pusztítást végeznek. 1985-ben a columbiai Nevado del Ruíz kitörése gleccsereket olvasztott
fel, és a lezúduló sártömeg betemetett egy 20 ezer lakosú települést.

Bár nem tragikus hirtelenséggel, de a legtöbb áldozatot azok a robbanásos kitörések szedik, amelyeknek következtében nagy
kiterjedésű termőterületek semmisülnek meg. Az indonéziai tambora vulkán 1815-ös kitörését követően az éhínség miatt 80
ezer ember vesztette életét.

Vulkáni formák

A vulkánokat osztályozásának legelterjedtebb módja az alaki sajátosságokat veszi figyelembe.  Ennek alapján a
vulkánokat három fő csoportba soroljuk: pajzsvulkánok, törmelékvulkánok és rétegvulkánok.

Pajzsvulkánok

A pajzsvulkánok nagy kiterjedésű, lapos formák, 5-10º lejtőszöggel. A lávatakaró vastagsága a teljes kiterjedésben
közel azonos. Ilyen formákat hoznak létre a kis viszkozitású, folyékony bazaltlávák. Pajzsvulkánokat találunk Hawaii-
on, Tahitin, a Galapagos szigeteken és még sok óceáni szigeten. Hasonló formák a bázisos lávatáblák a Dekkan-
platón (India) vagy a Columbia-platón (USA).

 [iv]



A Kilauea vulkán kitörése Hawaii szigetén, 1989-ben 
A bazaltos láva lapos,  pajzsvulkáni  formát hoz létre.

Törmelékvulkánok

A törmelékvulkánok kúpszerű formák, amelyek riolitos vagy andezites összetételű piroklasztokból épülnek fel. A
kúp lejtőszögét a piroklasztok mérete határozza meg.

Bár nem törmelékvulkán, de a riolitláva is általában kupolaszerű formában – lávadómként vagy lávaoszlopként –
szilárdul meg, mert a nagy viszkozitás miatt a lávaanyag nem tud szétterülni. A fentiekben említett Mont Pelée
izzófelhős kitörése lávadóm képződéséhez kapcsolódott.

Riolitkúpok Telkibánya környékén
A nagy viszkozitású láva dómszerű formákban dermed meg.

Rétegvulkánok (sztratovulkánok)

A rétegvulkánok vagy más néven sztratovulkánok andezites összetételűek, és láva- illetve tefrarétegek
váltakozásából épülnek fel. A tefra mennyisége többnyire meghaladja a láváét. A sztratovulkánok több ezer méter
magas hegyeket alkothatnak, szimmetrikus felépítésűek, lejtőszögük a központi részen 30º körüli, a lejtő alján 6-10º. A
sztratovulkánok klasszikus példája a japánok "szent hegye", a Fujiyama, de ide tartozik a Vezuv és az Etna is.

A legmagasabb sztratovulkán  [v]
A Föld legmagasabb sztratovulkánja 5880 méter  magas, ez a jelenleg is működő Cotopaxi
Ecuadorban.



 

A pajzsvulkánok és sztratovulkánok jellemző egységei a kráter és a kaldera. A kráter felfelé nyitott, tölcsérszerű
süllyedék, amelyen keresztül a vulkáni anyag felszínre tör. A kaldera a központi részen kialakult, tálszerű, néhány
kilométer átmérőjű mélyedés, meredek falakkal. Mélysége általában néhány száz méter. kaldera akkor jön létre,
amikor a vulkáni tevékenység következtében a magmakamra részlegesen kiürül, és a felette lévő szilárd tömeg
beszakad. A további vulkanizmus során a láva az így kialakult, meredek vagy függőleges törések gyűrűjén keresztül
törhet fel.

Hasadékvulkánok

Bizonyos esetekben a láva nem centrális kitöréssel, hanem hasadékok mentén kerül felszínre. A hasadékvulkánokat
általában a bazaltokkal társítjuk. (amelyek persze központi kitörésűek is lehetnek). A hasadékvulkánok mentén rövid
idő alatt igen nagy mennyiségű láva kerül felszínre, ebben rejlik pusztító hatásuk.

Ilyen vulkáni esemény volt az Izlandban található Laki vulkán kitörése 1783-ban. A bazaltláva egy 32 km hosszú

hasadék mentén ömlött ki, és közel 600 km2-nyi területet borított el. A kitörés 12 km3 lávát hozott a felszínre, ami az
emberi történelem leghatalmasabb lávafolyásának tekinthető. Mivel a láva termőterületeket borított el, az éhínség miatt
közel 10 ezer ember vesztette életét. A történelem előtti időkből még ennél nagyobb hasadékvulkán-kitörésekre is
vannak geológiai bizonyítékok.

Hasadékvulkán Izlandon  [vi]
Az Izland szigetét  átszelő hatalmas hasadékvulkáni  rendszer  napjainkban is aktív. A
képen látható hasadéknál  a  lávaömlés napjainkban szünetel.  A bazaltos
kőzetfelszínen viszonylag gyorsan képződik a  jó  minőségű termőtalaj.

Utóvulkanizmus

Amikor a láva- vagy tefraanyag-szolgáltatás a rendszer hűlése miatt megszűnik, a nagyobb mélységben még
olvadékként létező magmából gázok szivárognak felfelé. ez az utóvulkáni folyamat, ami vízgőz, kén- és
szénvegyületek kiáramlásával jár. A vulkáni aktivitás befejeződése után a magmakamrában maradt, megszilárdult
kőzetek még környezetüknél jóval magasabb hőmérsékletűek. Így a leszivárgó talajvizet felforrósítják, ami
hévforrások formájában, töréseken keresztül a felszínre jut. Ez a geotermikus energia kinyerésének alapja is. Az
időszakosan kitörő hévforrásokat gejzírnek nevezzük.



A Castle gejzír kitörése a Yellowstone Nemzeti Parkban  [vii ]
A vízben oldott  anyagokból  a  gejzír  a  feltörés centruma körül kúpot  épít.

3. A MÉLYSÉGI MAGMÁS TEVÉKENYSÉG

A plutonizmus jellemzői

A vulkánok alatt magmakamrákból és magmacsatornákból álló komplexum található. Természetesen, ezeket már
csak akkor tudjuk tanulmányozni, ha a rendszer lehűlt, a tektonikai erők a mélyebb kőzettesteket magasba emelték, és
az erózió lepusztította a felettük lévő rétegeket. A kamrák és csatornák magmás kőzetekkel vannak kitöltve, mert a
felszínre kijutni nem tudó magmaanyag ezekben szilárdult meg. A felszín alatt megszilárdult magmás testeket
összefoglaló néven plutonoknak nevezzük. A plutonok úgy jönnek létre, hogy a magma a keletkezési helyéről a
litoszférában felfelé igyekszik, úgy, hogy benyomul (intrudál) a felette lévő kőzettestekbe. A folyamatot
plutonizmusnak, mélységi magmás- vagy intruzív tevékenységnek egyaránt nevezik.

Hatalmas gránit  pluton felszíni kibúvása (Niassa Province, Mozambique)  [viii]

Plutoni formák

A plutonokat, vagyis a különböző mélységben megrekedt intruzív testeket formájuk, méretük és a mellékkőzethez való



viszonyuk alapján osztályozzák.

Szubvulkáni testek

A felszíntől maximum 1-2 kilométeres mélységben megszilárdult magmatömegeket szubvulkáni testeknek nevezik. A
szubvulkáni kőzetek jellemzői átmenetet mutatnak a vulkáni és a mélységi (plutoni) kőzetek jellemzői között. A
szubvulkáni testek megjelenése és a mellékkőzettel való kapcsolatuk alapján az alábbi típusokat különítik el:

A dájk a mellékkőzet rétegeit átmetsző, hosszanti kitöltés. Ha a magmás kitöltés a rétegekkel párhuzamos, teleptelér
vagy szill az elnevezése. A lakkolitok olyan, felfelé domborodó teleptelérek, amelyek a felettük lévő kőzetrétegek
felboltozódását idézik elő. A vulkáni kürtő egy hengeres csatorna, melyen keresztül a vulkáni anyag korábban
felszínre juthatott. Az erózió révén a felszínen kipreparálódott kürtő a neck.

A felszín alatti  magma megszilárdulási formái
A plutonok általában kapcsolatban vannak, vagy voltak vulkánokkal. Az ugyanabból a  magmából  származó mélységi és vulkáni
kőzetek csak szöveti  megjelenésükben különböznek,  amit  elsősorban a hűlési folyamat  sebessége befolyásol.

Nagy kiterjedésű intrúziók

A szubvulkáni testeknél mélyebb helyzetűek és nagyságrendekkel nagyobbak a batolit és a tömzs. A batolitok a
legnagyobb magmás testek. Szabálytalan alakúak, hosszanti kiterjedésük 10 kilométernél nagyobb, néha az 1000
kilométert is meghaladja. Vastagságuk 20-30 kilométer. A batolitok általában kismértékben eltérő összetételű, kisebb
intruzívumokból tevődnek össze. Az eltérő összetételt a magma differenciációja okozza. A magmatestek felfelé
mozognak, miközben a fölöttük lévő kőzettestekből darabok válnak le. ezek a magmatestben süllyednek, és vagy
beleolvadnak, vagy elkülönült töredékeket, úgynevezett xenolitokat (kőzetzárványokat) formálnak a magma
megszilárdulásakor.

A 10 kilométernél kisebb átmérőjű plutoni testeket tömzsnek nevezzük. A tömzsök legtöbb esetben a batolitok kísérői.

Mélységi magmás kőzetek

Az intrúzív kőzetek a nagy mélységben történő, lassú kristályosodás miatt viszonylag nagyméretű (néhány
milliméter/centiméter) kristályokból állnak. Szövetüket úgy is jellemezzük, hogy holokristályos és ekvigranuláris, ami
azt jelenti, hogy teljes mértékben kristályosak, és a kristályok mérete közel egyenlő. A leggyakoribb intruzív kőzetek a
növekvő SiO2 tartalom sorrendjében a gabbró, diorit, granodiorit és gránit. A hozzájuk rendelhető, ugyanolyan

ásványos és kémiai összetételű vulkáni kőzetek az előbbi sorrendnek megfelelően a bazalt, andezit, dácit és riolit.



A főbb magmás kőzetek és ásványos összetételük
A legfelső sorban a vulkáni  kőzetek, alattuk plutoni megfelelőik vannak feltüntetve.  A kőzettípusok közötti  átmenet folyamatos,
amit  az őket  elválasztó szaggatott vonal jelez.  Az adott  plutoni és vulkáni  kőzet ásványos összetételét  a  hozzájuk tartozó
függőleges sáv mutatja.  Az ábrán egy oszlopban elhelyezkedő kőzetek kémiai  és ásványos összetétele azonos, szöveti
tulajdonságaik azonban gyökeresen különbözők,  ami az eltérő megszilárdulási  szintből,  vagyis a  különböző kristályosodási
körülményekből  adódik.

A mélységi és vulkáni kőzetcsoport között átmeneti típusok is vannak, ezeket szubvulkáni kőzeteknek nevezzük. A
szubvulkáni kőzetek megnevezésére a vulkáni megfelelőjük neveit használjuk, hozzátéve a szubvulkáni jelzőt.

4. LEMEZTEKTONIKA ÉS MAGMATÍPUSOK

Részleges megolvadás

Ha a szilárd kőzetek megolvadását tanulmányozzuk, azt tapasztaljuk, hogy a megolvadás nem egyszerre, hanem
szakaszosan történik, mivel először csak az alacsonyabb olvadáspontú ásványok olvadnak meg, majd az olvadás
kiterjed az egyer magasabb hőmérsékleten megolvadó ásványokra is. éppen ezért, amikor a bazalt olvadni kezd, az
olvadék SiO2-tartalma magasabb, mint a maradék szilárd fázisé. Ezt a folyamatot részleges megolvadásnak, illetve

magmadifferenciációnak is nevezik. ez a fogalom lényeges a különböző magmatípusok keletkezésének
magyarázatánál

A magmatípusok térbeli eloszlása

A magmatípusok eredetének vizsgálatánál azt is figyelembe kell vennünk, hogy a jelenlegi vulkánok térbeli eloszlása,
lemeztektonikai helyzete határozott törvényszerűségeket mutat.

A jelenleg működő bazaltos, andezites és riolitos vulkáni  típusok lemeztektonikai  helyzete



Az óceánközépi hátságok mentén mindenütt uralkodóan bazaltos vulkanizmus van. Bazaltból épülnek fel azok a
vulkánok is, amelyek óceáni lemezek területén, lemezbelsőkön találhatók. kontinenseken ott fordulnak elő
bazaltvulkánok, ahol a kontinens kettéválása (riftesedés) kezdődik. ez a folyamat hasadékvulkánok kialakulásával jár.
Ilyen jelenségnek lehetünk tanúi a kelet-afrikai árokrendszernél vagy az USA-ban, a Columbia-platón.

A Kelet-Afrikai  rift öv helyzete  [ix]
A világos zónák a szétnyílás helyeit  jelzik.

Andezites vulkánok olyan helyeken jelennek meg, ahol szubdukció zajlik, tehát a konszumációs lemezszegélyek
mentén. Legszembetűnőbb példa erre a Csendes-óceánt körülölelő, úgynevezett "Cirkumpacifikus tűzgyűrű", melyet
andezit-vonalként is szoktak emlegetni. Az andezitvulkán felépülhet az óceáni területen és kontinens területén is. Az
előbbi esetben két óceáni lemez találkozásánál az egyik lebukik a másik alá, az utóbbiban pedig a lemezhatár a
kontinens szegélye, és az óceáni lemez a kontinentális lemez alá szubdukálódik.



A Cirkumpacifikus tűzgyűrű helyzete [x]
A vörös sáv az andezitvulkánok övezetét  jelzi.  A szubdukció együtt jár  a  mélytengeri árkok
keletkezésével, melyek helyzetét  a  sötétkék ívek jelzik.

Riolitos vulkanizmus az óceáni kéreg területén nem fordul elő, csak a kontinentális kérgen jelenik meg. A szubdukciós
övekben kísérője lehet az andezites sztratovulkanizmusnak.

A magmakeletkezés lemeztektonikai értelmezése

Összefoglalva eddigi ismereteinket a magmatípusok eredetére a következő magyarázat adható:

A bazaltos magma a felsőköpenyből, a litoszféra alsó, illetve az asztenoszféra felső zónájából eredeztethető, ahol a
litoszféra mélyebb, köpenybeli részét felépítő peridotit nevű, képlékenyen viselkedő, ultrabázisos kőzet részleges
megolvadásával alakul ki. A megolvadást konvekciós áramok segítik elő, amelyek a Föld mélyebb öveiből származó
hőt szállítják. ez a felsőköpeny eredetű bazaltos magma kerül a felszínre az óceánközépi hátságoknál, illetve a
kontinenseken, azokon a helyeken, ahol a kettészakadás még kialakulóban van. ez a bazalt alkotja a későbbiekben a
folyamatosan gyarapodó óceáni aljzatot. Így már azt is tudjuk értelmezni, miért vannak bazalt vulkánok azokon az
óceáni területeken is, amelyek nem lemezszegélyek. Ha a köpenyben kialakult hőcentrumok (forró pontok) óceánok
alatt helyezkednek el, és hőjük a felszín felé sugárzódik, a bazaltos óceáni kéreg az, amit át tudnak olvasztani, így a
teljes mértékben megolvadt anyag is bazaltos lesz.

Az andezites magma a bazaltos óceáni kéreg részleges megolvadásával keletkezik. Legjellemzőbben a szubdukciós
övben alakul ki, ahol az alábukó bazaltos óceáni kéreggel víz is kerül a mélyebb zónákba. Az így keletkezett andezites
magma ezért vízgőzben gazdagabb, mint a bazaltos magma. A jelentős könnyenilló-tartalom miatt valósulhat meg a
robbanásos vulkanizmus, ami lávaömlési szakaszokkal váltakozik. Ezért tehát a konszumációs lemezszegélyeknél
andezites sztratovulkanizmus jellemző.

A kontinentális kéreg átlagos összetétele az andezites magma összetételéhez hasonló. Mivel riolitvulkanizmus a
kontinensek területén fordul elő, logikus a következtetés, hogy a riolitos magma az andezites kontinentális kéreg
részleges olvadásával jön létre. Az olvadást a köpenybeli forró pontok hőhatása idézheti elő. Az olvadékban a
könnyenillók koncentrálódnak, így a riolitos magma vízgőztartalma az andezitesnél is jelentősebb lesz, ami általában
robbanásos vulkanizmushoz vezet. Ha nem robbanásos tevékenységről van szó, a riolitláva jellemzően a kitörési
centrumok körül kúpokat hoz létre.

5. Ellenőrző KÉRDÉSEK

A MAGMÁS RENDSZER - ELLENŐRZŐ FELADATOK

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.



 Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 

1. A magma tartalmaz oldott gázokat.
 

I H

2. A bazaltos magma SiO2 tartalma 70 %.
 

I H

3. A robbanásos kitörések a riolitos magmákra jellemzőek.
 

I H

4. A bazaltláva pajzsvulkán formát hoz létre.
 

I H

5. A gránit és a bazalt kémiailag azonos összetételű.
 

I H

 társítsa a megfeleltethető fogalmakat! 

6.

 

andezit 

 

gejzír
batolit
ignimbrit
60 % SiO2
bazalt

 
 

robbanásmentes kitörés 
gránit  
izzófelhős kitörés 

utóvulkáni  tevékenység 

 
Írja be a táblázatba az adott lemeztektonikai helyzethez rendelhető magmatípust
(bazaltos – andezites – riolitos)! 

 A kitöltéshez válasszon először szót, majd kattintson egy pontozott vonalra!

 andezites, bazaltos, riolitos

 

szétnyíló lemezszegély

óceáni kéreg alatti forró pont

szubdukció

kontinentális kéreg alatti forró pont

 

 

 társítsa a mélységi magmás kőzetekhez a megfelelő vulkáni típust! 
 Kattintással válasszon elemet majd mozgassa a nyilakkal a kívánt helyre!

11.
gabbró dácit



  

dácit
riolit
andezit
bazalt

 
 

gránit  
diorit 

granodiorit 

 Jelölje meg a helyes választ a következő kérdésre! 

12. Miért az andezites magmákra jellemző a robbanásos kitörés?
 

 
 

Azért, mert szétnyíló lemezszegélyeknél fordulnak elő.

 
 

Azért, mert magas a könnyenilló tartalmuk, és nagy a viszkozitásuk.

 
 

Azért, mert ezekben kevés a könnyenilló.

 Párosítsa a robbanásos kitörés hatását a történelmi példával! 

13.

 

izzófelhő 

 

Pompeii, Kr. e. 79
Nevado del Ruíz, 1985
Mont Pelée, 1902
Krakatau, 1883
Tambora, 1815

 
 

szökőár 
mérgező gázok 
termőterületek megsemmisülése 

sárfolyás 
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