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És TEKTONIKA

IX. GLOBÁLIS TEKTONIKA
1. BEVEZETéS

A globális tektonika azokat a szerkezeti mozgásokat foglalja össze, amelyek az egész
litoszférára kihatnak, formálják a földfelszínt, változtatják a kontinensek területét, hegységeket
és óceáni medencéket hoznak létre. A Föld nagy hegyláncai – bár egyedi sajátosságokkal is
rendelkeznek – egy dologban egyformák: mindegyiket olyan tektonikai erők alakították,
amelyek litoszféralemezek találkozásánál működnek. Vannak olyan hegyláncok, például az
Andok, amelyek egy óceáni lemeznek a kontinenslemez alá bukásával jöttek létre. Más
hegyvonulatok, mint az Alpok, a Kárpátok, vagy a Himalája, két kontinenslemez ütközésével
alakultak ki.
A globális tektonika hatásai nemcsak a litoszférában, hanem a többi nagy földi rendszerben is
érvényesülnek. Befolyásolják a tengerek alakulását, a klimatikus változásokat, sőt a biológiai
fajok elterjedését és evolúcióját is.
A globális tektonikát szokás a lemeztektonikával azonosítani, ami a litoszféra uralkodóan
horizontális mozgásait foglalja össze.

Kontinensek vándorlása

2. A LEMEZTEKTONIKAI ELMéLET előzményei
A korai elképzelések
Már az első világtérképek elkészítésénél sokaknak feltűnt, hogy a két amerikai kontinens, illetve Európa és
Afrika egymás felé néző partvonalai viszonylag jól egymásba illeszthetők. Ekkor azonban még úgy gondolták,
hogy egy hatalmas árvíz – talán a bibliai özönvíz – vágta ki a két kontinenscsoportot elválasztó szakadékot.
A XIX. században az volt az elfogadott elmélet, hogy a kezdetben izzó állapotú Föld folyamatosan hűl és
zsugorodik, közben egyes területei lesüllyedtek, mások kontinensként szárazulatok maradtak. A
hegységképződést is a zsugorodással értelmezték, de nem tudtak magyarázatot adni olyan, nyilvánvalóan
tágulásos jelenségekre, mint például a riftesedés.

A XX. század elején, a radioaktivitás felfedezése adta az alapját annak az elméletnek, amely szerint a Föld nem
hűl, hanem a hőtermelő folyamatok miatt melegszik, tehát tágul. A tágulás miatt a kéreg széttöredezik, és a
törések egyre szélesednek. A tágulás helyét bazaltos láva pótolja, ami óceáni kérget épít. Ez az elmélet viszont
nem magyarázza a hegységek keletkezését.

A kontinensvándorlás elmélete
Alfred Wegener német meteorológus volt, aki 1912-ben közzétett elméletében először megfogalmazta, hogy a
kontinensek lassú mozgással állandóan változtatják a helyüket, közben összeforrnak, majd széttöredeznek, új
kontinenseket formálva.

Alfred Wegener német
meteorológus, a
kontinensvándorlás
elméletének
megfogalmazója,
antarktiszi expedícióján.

Wegener onnan indult ki, ahonnan már előtte többen is: megpróbálta a kontinenseket összeilleszteni. Különösen
Afrika és Dél-Amerika között egyeztek a partvonalak. Ugyanakkor egy másik szálon is beigazolódni látszott az
összeillesztés jogossága. Wegener – mint meteorológus – a földtörténeti múlt lehűlési periódusait is vizsgálta.
Több kontinensen elemezte a 300 millió évvel ezelőtti, karbon időszak végén lejátszódott eljegesedés nyomait,
vagyis a glaciális üledékek elterjedését. Ezeket meg lehet találni Dél-Amerika, Antarktisz, Ausztrália, India és
Afrika területén. A jégkarcok alapján a jég mozgási iránya is rekonstruálható. A kontinensek jelenlegi helyzetét
feltételezve feltűnt a jégtakaró szabálytalan kiterjedése.

A karbon időszak végén bekövetkezett eljegesedés kiterjedése
Az eljegesedett területek a glaciális üledékek elterjedése alapján igazolhatók. A nyilak a jégtakarónak a jégkarcok alapján
rekonstruálható mozgását jelzik.

Wegener helyesen állapította meg, hogy ha a jégtakaró olyan hatalmas kiterjedésű lett volna, mint amit a
kontinensek jelenlegi helyzete alapján a glaciális üledékek jeleznek, az északi féltekén is hidegre utaló üledékes
kőzeteket kellene találnunk. Ezzel szemben ott nagy vastagságú kőszéntelepek jelzik a meleg, trópusi
éghajlatot.

A kontinensek összeillesztésével a karbon végi jégtakaró kiterjedése behatárolhatóvá válik

Wegener tehát azt állította, hogy a karbon végén a kontinensek egyetlen óriási szuperkontinensbe tömörültek.
Ezt az óriáskontinenst Pangeának, északi részét Laurázsiának, déli részét pedig Gondwanának nevezte el.
Az összeillesztés révén az egykori eljegesedés területe egyértelműen behatárolható volt. Őslénytani
bizonyítékok szintén a kontinensek összetartozására utaltak, így a Glossopteris (hidegtűrő nyitvatermő növény)
és a Mesosaurus (kistermetű hüllő) fosszíliáinak elterjedése.

A Glossopteris (A) és a Mesosaurus (B) fosszíliáinak elterjedése
Az elterjedések behatárolása is a déli kontinensek egykori
egybefüggésére utal.

Wegener logikus érvei és bizonyítékai ellenére a korabeli kutatók nagy része elutasította a kontinensvándorlás
elméletét, főleg azért, mert – mivel az akkori elképzelés szerint a kontinentális kéregnek az óceáni kérgen kellett
volna csúsznia, ami a súrlódás miatt nyilvánvalóan lehetetlennek tűnt.

WEGENER KONTINENSEI

A látszólagos pólusvándorlás
Több mint húsz évvel Wegener halála után, az ötvenes években számos olyan kutatási eredmény látott
napvilágot, amely egyre inkább alátámasztotta elméletének helyességét.
Az első ilyen jellegű eredmények a paleomágneses mérések során születtek. A mérések alapja, hogy
bizonyos vulkáni és üledékes kőzetek mágnesezhető ásványokat tartalmaznak, amelyek rögzítik a kőzet
keletkezésekor aktuális mágneses tér jellemzőit.
A paleomágneses mérések három információt szolgáltatnak:
Megmutatják a mágneses polaritást, azaz, hogy az északi és déli pólus a jelenlegi módon, vagy felcserélt
helyzetben volt-e (a földi mágneses tér ugyanis időnként – egymillió éven belül esetleg többször is –
megfordul).
Megmutatják a mágneses pólusok helyét.
A mágneses inklináció (a szabadon mozgó iránytű vízszintestől való lehajlása) révén megmutatják azt, hogy
az adott kőzet a keletkezésekor milyen messze volt a mágneses pólusoktól.

Az ötvenes évek sorozatos mérései a geofizikusokat ahhoz a meghökkentő következtetéshez vezették, hogy a
mágneses pólusok a földtörténeti múlt során folyamatosan változtatták a helyüket. Így született a
pólusvándorlási elmélet. Amikor azonban az észak-amerikai mérések alapján kirajzolható pólusvándorlási
görbét összevetették azzal, amit európai mérésekből szerkesztettek, két alapvetően eltérő görbét kaptak.

Paleomágneses mérések eredményei az 1950 -es években
Az Észak-Amerikában (piros) és Európában (fekete) elvégzett paleomágneses mérések alapján rajzolt
pólusvándorlási görbék. A számadatok azt jelzik, hogy a mérések szerint a mágneses északi pólus hány
millió évvel ezelőtt volt az adott ponton. Nyilvánvalóan nem a pólusok, hanem a kontinensek vándoroltak.

A különböző kontinensekn mért adatokból a pólusok olyan globális méretekben látszottak vándorolni, ami
elképzelhetetlen volt, hiszen ez a Föld forgástengelyének hasonló mértékű változását is jelentette volna.
Nyilvánvalóvá vált, hogy nem a pólusok, hanem a mágnesezhető kőzetek (vagyis az azokat magukba foglaló
kontinensek) változtatják a helyüket. Ezért az elméletre ma inkább a látszólagos pólusvándorlás megjelölést
használják. A kontinensvándorlás elmélete tehát ismét előtérbe került, de még mindig nem tudták értelmezni a
mozgás mechanizmusát.

Az óceáni aljzat szétterülésének elmélete
Az ötvenes évek végén vetődött fel a gondolat: ha a kontinentális kéreg mozog, valószínű, hogy az óceáni
kéreggel is ez a helyzet. Az amerikai Harry Hess 1962-ben tette közzé elméletét, mely később az "óceáni
aljzat szétterülése" címen vált ismertté. Hess elméletében azt állította, hogy az óceáni hátságok mentén
bazaltos láva kerül a felszínre, ami folyamatosan gyarapítja az egymástól távolodó óceáni lemezeket. Ezáltal a
hátságtól távolabb eső óceáni lemezrészek idősebbek, mint az ahhoz közelebb esők. Azt azonban ő sem tudta
megmondani, hogy mi az óceáni lemezek szétnyílásának az oka.

Harry Hess kanadai
geofizikus, az óceáni
aljzat szétterülése
elméletének megalkotója.

Hess elméletének helyességét a továbbiakban elvégzett paleomágneses mérések igazolták. Kiderült, hogy az
óceáni hátságoktól távolodva, azokra szimmetrikusan, a mágneses polaritás a két oldalon azonos módon
váltakozik. Ilyen módon még a szétnyílás sebességét is meg lehetett határozni, ez az érték cm/év
nagyságrendűnek adódott.

Az óceáni aljzat mágneses polaritása
Az óceáni hátságoktól távolodva a mágneses polaritás szimmetrikusan változik. A zölddel jelölt sávok a mai polaritással
megegyező, a barnával jelöltek az azzal ellentétes polaritást mutatják. Az elnevezések a mágneses időskála egységei.

Új geofizikai megközelítés
Az asztenoszféra felismerése
A szeizmikus kutatások alapján 100-350 km közötti mélységben egy "alacsony sebességű zónát" azonosítottak,
mely vezeti a longitudinális és a transzverzális hullámokat is, de a hullámsebességek nagymértékben
lecsökkennek benne. Ennek alapján hamarosan felismerték, hogy az az öv, amit korábban az izosztázia
elvéhez feltételeztek (a képlékeny anyag, amin a kéreg "úszik"), de nem bizonyítottak, illetve az alacsony
sebességű zóna, vagyis az asztenoszféra egy és ugyanaz.
A másik felismerés az volt, hogy a litoszféra eléggé rideg ahhoz, hogy darabokra törve mozoghasson a lágy,
képlékeny asztenoszféra felszínén, és a súrlódás nem olyan mértékű, mint amit a wegeneri elmélet ellenzői
feltételeztek, korábban ezzel indokolva az elképzelés lehetetlenségét. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy nem a
kontinensek mozognak, hanem a nagyobb és vastagabb litoszféralemezek, a kontinensek csupán, mint egy
"tutajon" szállítódnak.

A Benioff-zóna új értelmezése
Az óceáni aljzat szétnyílása a lemezmozgás lehetőségével így elfogadottá vált. Ekkor viszont számolni kellett
azzal is, hogy a Föld folyamatosan tágul, és az óceánok területe egyre növekszik a kontinensek területéhez
képest, aminek viszont sok tény ellentmondott. Felvetődött, hogy az egyensúly érdekében olyan helyeknek is
lenniük kell, ahol az óceáni kéreg megsemmisül. Ekkor fordult a figyelem a korábban értelmezhetetlen Benioffzóna felé.

Azt már régen felismerték, hogy a földrengések eloszlása bizonyos zónákhoz kötött. K. Wadati (1935) nyomán
H. Benioff rögzítette 1954-ben, hogy a mélytengeri árkok környezetében vizsgált földrengések hipocentrumai
egy jól definiálható, 30-60° dőlésű, viszonylag szűk övezethez köthetők, e zóna róla kapta elnevezését. A
jelenség, amire Benioff nem tudott magyarázatot adni, a hatvanas évek végén arra a következtetésre vezette a
kutatókat, hogy a zóna az alábukó óceáni litoszféra útvonalát jelöli. A hideg és rideg litoszféralemez és az
asztenoszféra között fellépő erőkből származó feszültségek a földrengések okai.

Hugo Benioff amerikai
szeizmológus, aki
földrengések mérése
alapján kimutatta a
szubdukálódó
litoszféralemez helyzetét.

A Benioff-zóna
A Tonga-árok környezetében 1965 -ben mért földrengések hipocentrumai, melyek jól kivehetően a
Benioff -zónához kötöttek.

3. GLOBÁLIS FÖLDTANI JELENSégEK lemezbelsőkön éS LEMEZSZEgéLYEKEN
A hatvanas évek végére a kontinensvándorlás és az óceáni aljzat szétterülése elméletének egyesítése, valamint
az évtized geológiai és geofizikai kutatásainak összegzése nyomán összeállt a lemeztektonikai elmélet, amely
új alapokra helyezte a földtani jelenségek és folyamatok értelmezését. Az elmélet nem köthető egyetlen névhez,
kidolgozásában számos, főleg amerikai és kanadai kutató vett részt. A jelenség felismerése korunk nagy
tudományos eredményeinek egyike, vannak, akik a geológia legnagyobb jelentőségű felfedezésének tartják.
Az elmélet legfontosabb megállapításai a következőkben foglalhatók össze:
A körülbelül 100 km vastagságú litoszféra jelenleg 7 nagyobb és sok kisebb darabból, úgynevezett
lemezekből áll. A nagyobb lemezek közül az Eurázsiai-lemez, az Afrikai-lemez, az Indiai-Ausztrál-lemez, az
Észak-Amerikai-lemez, a Dél-Amerikai-lemez és az Antarktiszi-lemez tartalmaz kontinentális és óceáni
típusú kéregrészeket is, míg a Pacifikus-lemez csak óceáni kéreggel rendelkezik.
A földtörténet során a lemezek száma, mérete, egymáshoz viszonyított helyzete folyamatosan változott.
A lemezek állandóan mozgásban vannak, távolodnak, ütköznek, egymás alá buknak, vagy egymás mentén
elcsúsznak.
A lemezek egymáshoz viszonyított mozgása alapján megkülönböztetünk divergens (szétnyíló), konvergens
(összetartó) és transzform vetős (egymás mellett elcsúszó) lemezszegélyeket.
A mozgás okai az asztenoszférában zajló konvekciós áramokra vezethetők vissza.
A lemezbelsők stabil területek, az aktív geológiai jelenségek, mint a földrengések és a vulkanizmus
alapvetően a lemezhatárokra korlátozódnak.

A földrengések epicentrumainak eloszlása
Az eloszlás követi a lemezhatárokat. A földrengések kb. 80 % -a a Csendes-óceánt körülfogó cirkumpacifikus övhöz kötött.
Körülbelül 15 % az alpi -himalájai övben, a maradék a szétnyíló lemezszegélyeknél (óceáni hátságok, rift-övek) mentén jelenik
meg.

Lemezbelső területek jellemzői
Lemezbelső óceáni területek
A Föld felszínének jelenleg 71 %-át borítja tenger. Ha ebből a kontinentális aljzatú beltengereket, selfeket és a
kontinentális lejtőket kivesszük, még mindig jelentősebb az óceáni kéregrészek aránya. Mégis, az óceáni
kéregről a kontinentálisnál jóval kevesebbet tudunk, hiszen nehezebben hozzáférhető az észlelések számára.
Ismereteink egy része az egykori kollíziók helyén a kontinensekhez torlódott óceáni kéregrészekből származik.
Az óceáni kéreg felszíne – a lemezszegélyek menti és a forró pontok feletti kiemelkedéseket kivéve –
uralkodóan lapos, a tengerszint alatt 4-5 km-rel elhelyezkedő abisszális síkság. Anyaga döntően bázisosultrabázisos vulkáni és mélységi magmás kőzetekből áll, melyek a szétsodródás helyén képződtek. Ebből
emelkednek ki az óceáni platók, melyek eredete változatos és gyakran tisztázatlan: lehetnek például egykori
lemezszegély-töredékek vagy leszakadt, alacsony kontinensdarabok.
Jellegzetes formák az óceánokból szigetként kimagasodó, jelenleg működő, forró pontok felett kialakult
pajzsvulkánok, melyek egy szigetekből és fenékhegyekből álló vonulat utolsó tagjai.

A Mauna Loa, jellegzetes, lapos morfológiájú pajzsvulkán Hawaii szigetén [i]

Lemezbelső kontinentális területek
A kontinensek magjaiban igen idős kőzetekből álló kratonok vagy pajzsok helyezkednek el. Bár rendszerint
számos deformációs esemény nyomát őrzik a földtörténet ősi szakaszából, jelenleg a földkéreg legmerevebb
részei, és földrengések egyáltalán nem pattannak ki bennük. A kratonok legidősebb részei archaikumi gránitból,
gneiszből és más metamorf kőzetekből állnak, melyek között közepes fokon metamorfizált, viszont erősebben
deformált anyagú zöldkő-övek húzódnak. Ezeket rendszerint ősi kollíziók zónáiként értelmezik. A metamorf
sorozatokba később gránitplutonok nyomultak be, illetve üledékes kőzetek képződtek rajtuk, melyek igen idős
koruk ellenére nem metamorf állapotban maradtak fenn.

Sávos vasérc az ausztráliai Pilbara kraton területén [ii ]

Jóval fiatalabb, részben metamorf és többnyire erősen deformált, kiemelt térszíni helyzetű kontinentális területek
az egykori hegységképződések helyei, a régi orogén övek, egykori kontinensek ütközési zónái. Ezekben a
kollízió hegységképződésben folytatódott, és a kivastagodás az izosztatikus egyensúly helyreállása után is
hegyláncok fennmaradását tette lehetővé. Változatos kőzetösszetétel jellemző rájuk, melyben a kontinentális és
az óceáni kéregből származó anyag is szerepelhet, mindenekelőtt pedig nagy vastagságú, kiemelt és deformált
üledékes kőzetrétegekből állnak.

Régi orogén öv lepusztult maradványai Nyugat-Norvégiában

A kontinensek egyes részeit a tenger elboríthatja, vagy onnan visszahúzódhat. Transzgressziónak nevezzük
azt a folyamatot, amikor a kontinensperemi részek süllyedéséve a tenger előrenyomul a kontinensbelső felé. A
kontinentális kérget ilyen módon elborító tengert epikontinentális tengernek nevezzük. A regresszió az ezzel
ellenkező irányban zajló folyamat, az aljzat emelkedésével a tenger visszahúzódását jelenti.

Divergens lemezszegélyek jellemzői
Divergens (más szóval akkréciós, gyarapodó) lemezszegélyeknek nevezzük azoknak a
lemezeknek a határait, amelyek egymástól távolodó mozgást végeznek. A divergens
lemezszegélyek folyamatosan gyarapodnak, melyhez az anyagot főleg bazaltos vulkanizmus
szolgáltatja. Divergens lemezszegélyek lehetnek két olyan lemez határai, melyeket óceáni
kéreg borít, és lehetnek olyanok is, amelyek mindegyike kontinentális kéreggel fedett. Olyan
divergens lemezszegélyt azonban, ahol óceáni kéreg távolodik kontinentális kéregtől, nem
ismerünk.

A divergens lemezszegélyek fejlődése
Divergens lemezszegélyek kialakulhatnak szárazföldi vagy óceáni lemezek széthasadásával, és a széthasadt
lemezrészek távolodásával, amit az asztenoszférában zajló konvekciós áramlások idéznek elő. A kontinentális
területen e folyamat kezdeti szakaszát, amikor a magmás feláramlások helyein a felboltozott, húzásnak kitett
litoszféra kivékonyodik, felszínén elnyúlt árkos szerkezetek, grabenek nyílnak ki, riftesedésnek nevezzük.
A szétnyíló hasadékok gyakran hármas csomópontban csatlakoznak egymáshoz. Ilyenkor általában csak két
ágban fejlődik tovább a szétnyílás, a harmadik ág a riftesedés stádiumában marad. Ennek nyoma árkos
süllyedék (aulakogén) formájában marad vissza. Kelet-Afrikában több ilyen riftesedett zóna is található

Példa hármas csomópontra
Három szétnyíló hasadék találkozása egy hármas csomópontban. A Vöröstenger és az Adeni -öböl valószínűleg óceánná fog szélesedni, a KeletAfrikai rift öv viszont feltehetően megmarad a riftesedés stádiumában.

A riftövekben a feláramlás részben megolvasztja a litoszféra anyagát, a kéregben intrúziókat hoz létre, és
vulkánokban tör a felszínre. Kontinentális területen a vulkanizmus (a kontinentális kéreg anyagi összetételének
megfelelően kezdetben riolitos, de a folyamat előrehaladtával mindinkább a köpenyből származó bázikus anyag
kezd uralomra jutni. A tenger benyomulása előtt a riftekben szárazföldi törmelékes üledékek (konglomerátum,
homokkő) halmozódnak fel. Ezek gyakran bazaltos lávafolyásokkal váltakoznak, illetve dájkok és teleptelérek
tagolják őket.

Riftesedő kontinentális terület
A Kelet-Afrikai rift öv a szétnyílás kezdeti stádiumának legjobban tanulmányozott példája.

A Kelet -Afrikai rift öv egy szakasza Kenyában [iii]

A grabenek tágulása utat nyithat az óceánok felé, és elérkezik az az állapot, amikor a tengervíz kezdi elönteni a
süllyedéket. Ebben a szakaszban evaporitok képződése jellemző, mivel a feltöltődés lassan zajlik, és sekély
vizű, erősen párolgó környezetről van szó. A riftesedés folytatódásával a tengermélység növekszik, és tengeri
törmelékes üledékek halmozódnak fel. Ezt az állapotot jelzi napjainkban a Vörös-tenger.

A fejlődés további szakaszában folyamatosan új óceáni aljzat képződik. A két lemez határa óceánközépi
hátságok formájában jelenik meg (szokás az óceáni hátság megjelölést is használni, mert nem mindig az óceán
közepén húzódnak). Ezek az egész Földet behálózó tengeralatti hegyvonulatok 1-2 km-nyire közelítik meg a
tengerszintet.

Párnaláva formák a Közép-Atlanti-hátság mentén [iv]

Az óceáni hátságok csúcsai kivételes esetekben ki is emelkedhetnek a vízből, például Izland szigete is az
Atlanti-óceán aljzatáról felmagasodó hegyvonulat tengerszint fölé nyúló része. A hátságok azért képeznek
morfológiailag kiemelt területeket, mert az alattuk zajló hőfeláramlás felmelegíti, kitágítja, és megemeli az adott
kéregrészt. A feláramlás helyétől távolodva a litoszféra lehűl, összehúzódik, és az óceáni aljzat mélyebb
helyzetbe kerül.

Az óceánok mélységének alakulása az óceáni hátságtól távolodva
A felfelé ható konvekciós hőáram kitágítja és megemeli a fölötte lévő kéregrészt (legfiatalabb
óceáni kéreg). Ettől távolodva a litoszféra lehűl, összehúzódik, mélyebb helyzetbe kerül
(idősebb óceáni kéreg).

A hátság tengelyében egy 1-2 km széles graben, a hasadékvölgy helyezkedik el, amelyben bazaltos, erupciók
nélküli vulkanizmus zajlik. Ha a szétsodródás viszonylag lassú (1-5 cm/év), mint a Közép-Atlanti-hátság

esetében, akkor a graben falai több száz méter magasak és szabálytalan lefutásúak, belsejében pedig kis
pajzsvulkán-csoportok foglalnak helyet. Minél gyorsabb a szétsodródás, annál kevésbé mély a repedésvölgy,
annál szabályosabbak a falai és annál sűrűbben következnek a vulkánok benne. A Kelet-Pacifikus-hátság
esetében például, ahol 10 cm/évnél nagyobb a szétnyílási sebesség, a repedésvölgy már alig besüllyedő,
egyenes lefutású grabenek és horsztok sorozata, a lávaömlések pedig a hossztengelyben egy folytonosnak
mondható hasadékból lényegében megszakítás nélkül folynak.
DIVERGENS LEMEZSZEGÉLYEK FEJLŐDÉSE

Szétnyílás és transzform vetők
Az óceánközépi hátságok repedésvölgyei nem folytonosak: néhány 100 m-től maximum 100 kilométerig terjedő
relatív elmozdulást jelentő transzform vetők tagolják. A transzform vetőknek vannak aktív és passzív
szakaszai. Az aktív szakaszok mentén a hasadékvölgy két oldalán lévő szárny ellentétes irányba mozog.
Főként ezeknek tulajdonítható, hogy a repedésvölgyek környezete szeizmikusan aktív, de a földrengések
erőssége viszonylag kicsi, és fészekmélységük is kisebb, mint 100 km.

Transzform vető létrejötte

A transzform vetők az óceáni hátsággal egyidejűleg képződnek. A transzform vető a két egymással ellentétes irányba mozgó
lemezdarab között jön létre.

A transzform vetők magyarázatához abból kell kiindulnunk, hogy a lemezek egy gömbfelületre illeszkedve
mozognak. Ebből adódóan minden pontjuk egy tengelyre, a szétnyílás tengelyére vonatkoztatva rotációt végez,
és a gömbfelületre illeszkedés miatt az egyes lemezrészek sebessége a rotáció pólusára vonatkoztatott
egyenlítő felé egyre nő. Ezért a litoszféralemezek rideg, szilárd jellege következtében, a rotáció szélességi körei
mentén az óceáni hátság szegmensekre darabolódik, melyek egymástól transzform vetők mentén elmozdulnak.
A szegmensek nyílásával a hátság két oldalán lévő lemezek ellentétes rotációja révén alakulnak ki a transzform
vetők aktív szakaszai. A transzform vetők rideg alakváltozása a litoszféra alsóbb zónáiban valószínűleg nyírásos
képlékeny alakváltozásba megy át.

Transzform vető bképződésének magyarázata
A szétnyílási központot transzform vetők feldarabolják, és részeit egymáshoz képest
elmozdítják. A központ minden szakasza egy olyan hosszúsági kör mentén fekszik,
amelyik átmegy a rotációs póluson. Minden transzform vető egy olyan szélességi körön
van, amely a rotáció pólusára vonatkoztatott. Az új óceáni kéreg területe a rotációs
pólustól távolodva növekszik.

A szétnyílás relatív sebessége
Két szétnyíló lemez egymáshoz viszonyított, relatív sebessége a mágneses pólusváltások alapján kiszámolható.
A mágneses polaritásnak a jelenlegi óceáni kéreg területén mérhető legrégebbi fordulása 165 millió évvel
ezelőtt volt, ez közelítőleg a legidősebb óceáni kéregrészek kora. Az időtartam és az eredetileg egybefüggő
peremek jelenlegi távolsága alapján a relatív sebesség kalkulálható.

Az Atlanti-óceán relatív szétnyílási sebessége
A mágneses pólusváltások alapján az óceánok aljzatának kora, és így a szétnyílás relatív sebessége kiszámolható. A legidősebb
óceáni lemezrészek a kontinensek szegélyeinél, a legfiatalabbak a szétnyílás mentén találhatók.

Egyes lemezek relatív sebessége sokkal nagyobb, mint másoké. A különbség valószínűleg a lemezhez tartozó
kontinenstömeg méretével magyarázható. Azok a lemezek, amelyek nem hordoznak kontinenseket, így a
Nazca-lemez vagy a Pacifikus-lemez, gyorsabban mozognak. Az Afrikai-, Eurázsiai- vagy Észak-Amerikailemez a kontinensek miatt lassabban mozog.

A jelentősebb lemezek mozgási sebessége
A mozgás irányát a piros nyilak jelzik. A konvergens lemezszegélyeknél a kis háromszögek csúcsai a szubdukció irányát
mutatják.

A forró pontok és a lemezmozgás abszolút sebessége
A forró pontok több tízmillió éven át létező, mélyen a köpenyben gyökerező anyagfeláramlási zónák 100-200
km átmérőjű felszíni vetületei. Körülbelül 120 forró pontot azonosítottak eddig, és ezeknek egyharmada az
utolsó tízmillió évben aktív.

Az ismert forró pontok eloszlása
A körülbelül 120 forró pont egyharmada napjainkban aktív. A nyilak a lemezmozgások irányát jelölik.

A forró pontok vulkáni centrumokat jelölnek ki, kontinensek és óceánok területén egyaránt. Ahol a feláramlás
óceáni kéreg alatt helyezkedik el, átolvasztja azt, és bazaltos vulkáni szigetet hoz létre. A hőcentrumok helye
állandó, felettük a litoszféra viszont mozgásban van. Így az óceáni lemez továbbhaladásával újabb bazaltos
vulkánok alakulnak ki, melyek végül szigetláncot alkotnak. A jelenleg működő vulkáni sziget a forró pont helyét
jelöli, a szigetlánc túlsó végén a legidősebb vulkáni hegy helyezkedik el. A kőzetek korát megmérve a megtett út
(a szigetlánc hossza) ismeretében a mozgás sebessége kiszámítható. Ez az adat nem a viszonylagos, hanem a
lemezek mozgásának abszolút sebességét mutatja. A lemezek mozgási sebességét napjainkban már műholdas
mérések alapján is pontosítani tudják.
A forró pontnál létrejött szigetlánc legismertebb példája a Pacifikus-lemezen található Hawaii-Emperor
szigetsor, melynek legidősebb tagja 60 millió éves, jelezve a forró pont keletkezésének idejét. A mérések
alapján a lemez mozgási sebessége 10 cm/évnek adódott.

A Hawaii-Emperor szigetlánc
A szigetlánc az óceáni lemez forró pont feletti elmozdulásával jött létre. A szigetlánc ívének
lefutása mutatja a lemez mozgási irányát. A jelenleg aktív ponttól legtávolabbi vulkán kőzeteinek
kora 60 millió év, a forró pont azóta aktív.

A legkisebb mozgási sebességet az Afrikai-lemeznél találták, a lemez szinte álló helyzetűnek tűnik, mivel a rajta
lévő vulkánok nagyon hosszú életűek. Az Ausztráliai-Indiai-lemez észak felé mozog, a többi jelentősebb lemez
pedig – kivéve az álló Afrikai-lemezt – nagyjából kelet vagy nyugat felé.

Konvergens lemezszegélyek jellemzői
Konvergens (más szóval konszumációs, felemésztődő) lemezszegély egymás felé mozgó
lemezeknél alakulnak ki. Az ilyen elemezek találkozásánál egyik lemez lehajlik, és a másik alá
nyomul. Ez a jelenség a szubdukció (jelentése latinul alávezetés). Konvergens
lemezszegélyeket megfigyelhetünk két óceáni lemez, vagy egy óceáni és egy kontinenslemez
találkozásánál. A lehajló lemez csak olyan lehet, amely a szubdukció környezetében óceáni
kéreggel fedett. Ha a szubdukció előrehaladtával kontinensek érkeznek egymáshoz, ezek
ütközésével a folyamat megáll. Ez a jelenség a kollízió.

A szubdukciós öv fizikai jellemzői
Az alábukó lemezről a földrengések és a vulkanizmus szolgáltatnak információt. A földrengések a már korábban
említett Benioff-zóna mentén pattannak ki, a lemezek kőzetanyagának érintkezési felületén, illetve az alábukó
lemez belső elnyíródási felületein, mivel a nagy sűrűségű, környezeténél hidegebb kőzetanyagú lemez ridegen
deformálódik.
Hogy az alábukás dőlésszöge (40°-60° közötti) és behatolási mélysége mitől függ, nem egyértelműen tisztázott.
Valószínű azonban, hogy az idősebb és hidegebb, ezért nagyobb sűrűségű litoszféralemezek meredekebb
szögben és gyorsabban süllyednek, mint a fiatalabb és melegebb lemezek.
A 400 km-nél nem mélyebben felemésztődő lemezekben a dőlésiránnyal párhuzamosan húzóerők uralkodnak
(pl. Jávai-árok). Az ennél mélyebbre süllyedő lemezek alsó részén már nyomóerők a jellemzők (pl. Japán-árok),
sőt a 700 km-t is elérő lemezeknél általában a teljes szubdukálódó lemezben nyomás uralkodik (pl. Tongaárok). Ettől azonban lehetnek eltérések, sőt az is előfordul, hogy a Benioff-zóna nem mutatkozik folytonosnak,
mintha a lemez elszakadt volna (pl. Chilei-árok).

Az alábukó, hideg lemez a környező asztenoszférát hűti, de eközben hőmérséklete a mélység felé haladva
fokozatosan nő. 600-700 kilométer mélységben a szubdukálódó lemez és a környező asztenoszféra
hőmérséklete kiegyenlítődik.

A szubdukálódó lemez környezetének hőmérséklete
A hőmérséklet feltételezhető alakulása az alábukó litoszféralemezben
és környezetében, a mélység függvényében, a szubdukció
kezdetétől számított 5, illetve 10 millió év után.

A konvergens lemezszegélyek morfológiai egységei és létrejöttük okai
A szubdukciós folyamat változatos morfológiai egységeket hoz létre. Ezek az egységek akkor is létrejönnek, ha
két óceáni kérget hordozó lemez találkozik, és akkor is, ha az óceáni litoszféra kontinensszegély alá bukik.
Utóbbi esetben a szigetívet alkotó sztratovulkáni sorozat a kontinens területén épül fel.
Az alábukó lemez az érintkezés előterében kissé kiemelkedik, majd növekvő dőlésszöggel lejt a szubdukció
helyén kialakult óceáni árok felé.
A lemez felületén már a zóna felső szakaszán is jelentős nyomófeszültségek ébrednek. Ennek következtében a
lemez felső, kisebb sűrűségű része – az üledékek és a kéreg egy része is – lenyíródik, és takarók formájában
rápréselődik az óceáni árok szemközti, a másik lemezhez tartozó oldalára, ahol anyagai az akkréciós
prizmában gyülemlenek fel. E kőzettestek eközben erős deformáción mennek keresztül, melynek során eredeti
üledékes szerkezetük a felismerhetetlenségig eltorzulhat és összekeveredhet, bennük alátolódással pikkelyes
szerkezetek alakulhatnak ki. Az akkréciós prizmában előforduló kőzeteket ezért összefoglaló néven
melanzsnak [1 ]. nevezzük. A feltorlódott melanzstömeg kiemelkedést képez, ezt ív előtti hátságnak nevezzük.

Konvergens óceáni lemezszegélyeknél kialakuló szerkezeti egységek

A növekvő nyomás miatt az alábukás környezetében a kőzetek metamorfózist szenvednek. Mivel a rossz
hővezető kőzetek lassan melegszenek át, a hőmérséklet még nagyobb mélységben sem igazán magas. A
metamorfózis ezért nagy nyomással és viszonylag alacsony hőmérséklettel jellemezhető kékpala metamorfózis,
mely kizárólag szubdukciós zónákra jellemző. Ez a metamorf típus az index-ásványok (például glaukofán) és a
kőzetjellegek alapján jól elkülöníthető a felgyűrt és kivastagodott hegységképződési övekben, nagy nyomás és
hőmérséklet mellett létrejött dinamotermális metamorfózistól.

Melanzsképződés és metamorfózis szubdukciónál
Melanzs jön létre, ha az alábukó lemez az alábukás helyén feltorlódott üledékrétegeket összezúzza, elnyírja, és a másik lemezhez
préseli. A környezetben a viszonylag alacsony hőmérséklet és a jelentős nyomás kékpala metamorfózist hoz létre.

Ahol a szubdukálódó lemez az asztenoszféra határát eléri, olvadékképződés indul meg, és ez a magma a
felszínre emelkedve vulkanizmust okoz. A lemez felső felületének részleges megolvadásában a mélységgel
történő hőmérsékletemelkedés mellett szerepet játszhat a súrlódási hő, a kőzetanyag víztartalma és a
benyomulás által indukált konvekciós jellegű áramlások a lemez fölötti zónában.
A bazaltos óceáni kéreg részleges megolvadásával andezites összetételű olvadék jön létre, amely a felszínre
jutva sztratovulkánok sorozatából álló szigetívet hoz létre. Ennek vulkánjai általában nem szabályos és olykor
nem is folytonos láncot alkotnak, ami a mélybeni inhomogenitásokat, a szubdukálódó lemez redőződését és
töredezését jelezheti. A szubdukciós zónák kőzeteinek koradataiból megállapítható, hogy a folyamatosnak
tekinthető szétnyílással szemben a szubdukció epizodikusan felerősödő és gyengülő folyamat. Ha a lemezhatár
kontinens szegélye, az andezites magma a kontinens területén kerül felszínre, és kontinentális szigetívet épít
fel. Erre láthatunk példát Dél-Amerika nyugati szegélyén, az Andok vonulataiban, vagy az észak-amerikai
Cascade-hegységben. Ha két óceáni lemez konvergál, óceáni szigetív jön létre, azaz a sztratovulkánok az
óceánból emelkednek ki.

Kontinentális és óceáni szigetív
Ha a lehajló lemez kontinens alá bukik, kontinentális szigetív jön létre (A). Ha az alábukás másik óceáni lemez alá történik,
óceáni szigetív alakul ki (B)

A szigetív és az ív előtti hátság között az ív előtti medence terül el, melynek aljzatát részben az akkréciós
prizma anyaga, részben pedig a vulkánokat is hordozó kéreg alkotja. Ha ez a kéreg óceáni, a vulkánok 1-2 km
magasra emelkednek ki a tengerből, valóban ív formájú szigetsorokat alkotva; ha kontinentális, mintegy 3 km
magasak az aljzatukhoz képest. Az óceáni szigetívek hátterében rendszerint tágulásos szerkezet, az ív mögötti
medence következik. A tágulás legvalószínűbb okai a magmadiapiroknak az ívet kiemelő hatása és a
szubdukció által indukált konvekciós áramlások. Az ív mögötti medencében a tágulás bazaltos vulkanizmust
eredményezhet, és kisebb mértékben új óceáni kéregrészek képződhetnek.
Ha a lemezmozgás iránya a szubdukció során megváltozik, előfordulhat, hogy az eredetileg dőlésirányú
alábukás ferdén folytatódik. Ilyenkor a Benioff-zóna csapásiránya mentén is nyírófeszültségek ébrednek, és az
ív előtti medencében oldaleltolódások alakulhatnak ki. Megváltozhat a szubdukció helye is, vagy a folyamat
egészen abbamaradhat; varratvonalát a felszínen a növekvő metamorf fokú képződmények sávjai jelzik.
Sajátságos, hogy mind a Föld legmélyebb, mind a legmagasabb területei aktív, konvergens lemezszegélyeken
helyezkednek el, és a lemezek ütközésének köszönhetik létüket. Az óceáni árkok a Föld legmélyebb részei,
aljzatuk 8-11 km-rel van a tengerszint alatt. A kontinentális szigetívek, mint az Andok, 6-7 km-rel nyúlhatnak a
tengerszint fölé. A kontinentális kérgű lemezek kollíziója során kialakuló hegyláncok ennél is magasabbra
emelkedhetnek, például a Himalája esetében.

Kollízió és hegységképződés
Ha egy kontinens alá szubdukálódó óceáni litoszféralemez kontinentális kérget is tartalmaz, akkor annak
szegélye egyre közelebb jut a szubdukciós zónához, végül a két kontinens összeér, és az óceáni medence
bezárul. Az alábukó lemez nagy sűrűségű anyaga egy ideig még képes magával húzni a mélység felé a kisebb
sűrűségű kontinentális kérget is, de konszumálódásának előrehaladtával egyre inkább a felhajtóerők veszik át
az uralmat, és a szubdukció leáll. Ez a folyamat a kollízió. A meghajlott litoszféralemez kiegyenesedik,
kiemelkedik, megemelve ezáltal az addigi ív előtti medence aljzatát és az akkréciós prizma rátolódott anyagát
is. A két lemez érintkezési felülete mint szutúra (varratvonal) marad fenn, ami a továbbiakban többnyire nem
válik újra aktív mozgási felületté.

Hegyláncok kialakulása kollízióval
Az alábukó lemez az üledékrétegeket a kontinens szegélyéhez nyomja és deformálja. A lehajló óceáni kéreg olvadni kezd, a
magma vulkánok formájában felszínre kerül. A két kontinens ütközésével az óceán eltűnik, a vulkanizmus megszűnik, gyűrt,
deformált rétegekből álló hegylánc jön létre.

Kollízió más módon is elképzelhető. Két aktív kontinensperem is ütközhet, mialatt az óceáni medence
litoszféralemeze teljesen felemésztődik. Lehetséges az is, hogy óceáni szigetív mozog a kontinensperem felé,
ekkor a kontinens és a szigetív kollíziója után a szubdukció folytatódik, és kontinentális szigetív fejlődik ki. Két
óceáni szigetív között is bekövetkezhet kollízió, ami ismét egy óceáni litoszféralemez teljes megszűnésével jár,
és utána az eredetileg két szubdukció helyett egy folytatódik.

A kollízió különböző típusai

Az óceáni medence bezárulása után, a szubdukció befejeződésével a vulkanizmus is leáll, a magma maradéka
intruzív testekben szilárdul meg. A lemezek konvergenciája nem szűnik meg azonnal, de az egyre vastagodó
kéreg egyre nagyobb ellenállása a közeledést fékezi, és idővel teljesen megállítja. A rövidülés, ami akár 1000
km nagyságrendű lehet, a mélyben képlékeny alakváltozással és metamorfózissal, a felszínközelben pedig
transzpressziós (összenyomódásos) szerkezetek kialakulásával és kiemelkedéssel jár. A kollízió
végeredményben két korábbi kontinensből egy egységeset hoz létre, a varrat mentén pedig hegylánc
kiemelkedését okozza.
LEMEZTEKTONIKAI JELENSÉGEK

Orogén területek jellemzői
A hegyláncok képződési folyamata az orogenezis. Az orogenezis magában foglalja a gyűrődéses övek,
takarós áttolódások kialakulásának rendszerét, melynek során metamorfózis és plutonizmus is létrejön.
Az orogén övekben rendkívül változatos kőzetegyüttesek jelennek meg, többnyire sávokban, illetve takarókban
elkülönülve. A két kontinens aljzati képződményein kívül jellemzőek az ív mögötti medence sekélytengeri
üledékei a posztorogén képződésű molassz formájában, ami a kiemelkedett hegytömegek lepusztulási
anyagából származik. A szigetív területéről vulkanitok és plutonitok származnak. Az ív előtti medence és az
akkréciós prizma óceáni aljzatból származó ofiolitokkal és melanzs-jellegű mélytengeri üledékes kőzetekkel
járul hozzá a kőzetegyütteshez. A korábbi passzív kontinensszegély üledékei voltak a nagy vastagságú
törmelékes és karbonátos üledékek. Az orogén öv mélyebb zónáiban metamorfitok és gránit plutonok jönnek
létre. A hegységek kiemelkedését vastag flis sorozatok képződése kíséri.

Különböző kőzettömegek kaotikus keveréke melanzsban Trinidad partjainál [v ]

Az ofiolit az óceáni aljzatot alkotó bázisos és ultrabázisos vulkáni és mélységi kőzetek, párnaláva-jellegű
bazaltok és mélytengeri üledékek együttesét jelenti, mely sorozatokban a bázisos magmatitok metamorfózisa
szerpentinit-klorit képződést eredményez. Az ofiolitok kétféle módon kerülhetnek az orogén zóna kőzetei közé.
Egyik lehetőség az obdukció, azaz az a folyamat, amikor a szubdukálódó lemez lenyíródó felső része adódik
hozzá az akkréciós prizmához. Ilyen eredet egyértelmű bizonyítékait azonban csak igen kevés esetben sikerült
megtalálni. Sokkal nagyobb azoknak az ofiolitoknak a mennyisége, amelyek az ív előtti medence vagy az
óceáni szigetív aljzatából származnak, és a szubdukció befejeződése után emelkedtek ki.

Erősen gyűrt kőzetek ofiolit sorozatban. Nordfjord, Norvégia [vi]

A gyűrődéses folyamatok és a kéreg kivastagodása a hegységek izosztatikus kiemelkedését vonják maguk
után, jelentős szintkülönbségeket hozva létre a felszínen. Ez visszacsatolásként az erózió működését vonja
maga után. A takarók nagy távolságú elmozdulásai egyes elméletek szerint a tömegvonzás hatására
bekövetkező lecsúszással valósulnak meg, extenziós körülmények között. Az orogén zónában a lepusztulás
kihantolja a mélyebben kialakult szerkezeteket, így a hegység magjában felszínre kerülnek a redőzött és
metamorfizált kőzetek is, a takarókon tektonikus ablakok nyílnak.
A kihantolódás előrehaladtával végül már teljesen metamorf, duktilisan deformált kőzetek kerülnek a felszínre;
valószínűleg ezt a helyzetet érték el a pajzsterületek igen idős zöldkő-övei.
A kollízió általában nem egyidejűleg kezdődik a lemezszegély valamennyi pontján, és nem egységes tempóban
megy végbe. A különbségek miatt jelentős oldaleltolódások alakulhatnak ki, továbbá a hegyvidékek
környezetében találhatóak olyan medencék, amelyek az erózióból származó üledékekkel telítődnek.
Amennyiben a lemezek konvergenciája leáll, mielőtt ezek is bezáródnának, kontinens-belső medencékként
maradnak vissza.
A Föld jelenleg legjelentősebb kollíziós zónája az Eurázsiai-hegységrendszer. Európában különösen jól megfigyelhető,
hogy az Eurázsiai- és az Afrikai-lemez konvergenciája (közöttük több mikrolemez közbeiktatódásával) különböző
helyeken különböző stádiumoknál tart. A Földközi-tenger medencéjében néhány helyen még szubdukció folyik, amit a
vulkanizmus is jelez, mélytengeri árkok és óceáni szigetívek azonban már nincsenek. Ettől északkeletre a kiemelt és még
emelkedőben levő hegységek között az egykori óceánmedencéből megmaradt kontinens-belső medencék sorakoznak;
ilyen az Alpok és a Kárpátok között elhelyezkedő Pannon-medence is, amelyben Magyarország található.

Transzform vetős lemezszegélyek jellemzői

A transzform vetők függőleges síkok mentén kialakult hatalmas oldaleltolódások, melyek
mélyen a litoszférába lenyúlnak. Kialakulhatnak divergens lemezszegélyeknél, a korábban
ismertetett módon, de az is lehetséges, hogy két lemez határára esnek, vagyis transzform
vetős lemezszegélyt alkotnak.

E lemezszegély típus klasszikus példája az Amerikai Egyesült Államok nyugati partjainál található Szent András
vető, mely a Pacifikus lemez és az Észak-Amerikai lemez határfelületének egy szakasza. A Kaliforniai-félsziget
északi részét átszelő Szent András vető a Kelet-Pacifikus hátság két szegmensét veti el.

Transzform vetős lemezszegély
A Szent András vető a KeletPacifikus
hátság
két
szegmensét veti el, egyúttal
lemezhatár a Pacifikus -lemez
és az Észak-Amerikai -lemez
között.

A transzform vetők mentén a kőzetek erős breccsásodása jellemző. Ha óceáni kérgen jönnek létre, elnyúló,
szűk völgyeket alakítanak ki. Kontinentális kérgen is létrehozhatnak szűk völgyeket, de ebben az esetben a
morfológiai különbségek sokkal kisebbek, mint az óceáni aljzaton.
A transzform vetők környezetében sekély fészkű és általában nagy magnitudójú földrengések fordulnak elő. A
vulkanizmus nem jellemző, de néhány esetben kismértékű vulkáni tevékenység lehetséges.

Passzív és aktív kontinensszegélyek
A kontinensek a litoszféra felső részeként "szállítódnak" a lemezeken, határaik, szegélyeik
ritkán esnek egybe a lemezhatárokkal. A kontinensszegélyek és a lemezszegélyek egymáshoz
viszonyított helyzete alapján megkülönböztetünk passzív és aktív kontinensszegélyeket.

Passzív kontinensszegélyek ott találhatók, ahol a kontinens pereme, vagyis az óceáni és kontinentális kéreg
határa nem lemezszegély, hanem lemezbelső területen húzódik. Ilyen kontinensszegélyek például az Atlantióceán partjai. A passzív kontinensszegélyek riftesedéssel, majd folytatódó szétnyílással jönnek létre, a
kontinensekhez csatlakozó óceáni aljzat folyamatosan gyarapodik. A kontinensek mentén több km vastag
üledék halmozódhat fel a szárazföldről beszállított hordalékokból és vegyi üledékekből. A selfterületen
sekélytengeri karbonátos és törmelékes üledékek, a kontinentális lejtő lábánál turbiditek képződése a jellemző.

A passzív kontinensszegélyek nyugodt területek, földrengések vagy vulkanizmus nem alakul ki a
környezetükben.

Passzív kontinensszegély
Az Atlanti óceán keleti és nyugati partjai lemezbelső területen lévő, passzív lemezszegélyek, általában enyhe morfológiai
tagoltsággal. Műholdfelvétel Portugális tengerparti területéről.

Az aktív kontinensszegélyek azokat a területeket jelölik, ahol a kontinens pereme egyúttal lemezszegély. Az
aktív kontinensszegélyek konvergens vagy transzform vetős lemezszegélyek, ezért a kontinensszegély
környezetében földrengések és vulkanizmus jellemző.
A konvergens aktív kontinensszegélyek mentén szubdukció zajlik. Az ilyen típusú kontinensszegély
legkiterjedtebb zónája Dél-Amerika nyugati partjainál húzódik. A szubdukció a kontinensszegélyen intenzív
deformációt idéz elő. Jellemző a melanzsképződés és a kékpala-metamorfózis. A melanzs-zónával
párhuzamosan a deformált és kivastagodott kontinentális kéregben regionális metamorfózis jön létre. Az aktív
kontinensszegélyek sajátossága a kontinentális szigetív kialakulása.

Aktív kontinensszegély
Észak-Amerika nyugati partjainál aktív kontinentális lemezszegély alakult ki a Juan de Fuca lemez szubdukciója miatt. A
szubdukálódó óceáni kéreg részleges megolvadása kontinentális szigetív vulkanizmust hozott létre. Az egyes vulkánokat a kis
csúcsok jelzik.

Az aktív kontinensszegélyek egyik sajátos fajtáját képezik azok az akkréciós peremek, ahol a kontinenshez a
szubdukálódó óceáni kéreg nagy távolságról különböző eredetű kéregdarabokat, például tengeralatti hegyeket,
szigetív-töredékeket, más kontinensek szegélyeiről transzform vetők által lemetszett kontinentális
kéregtöredékeket szállít. Ezek az alábukás helyén leszakadnak az óceáni lemezről és a kontinens pereméhez
forrnak, gyarapítva annak területét. Észak-Amerika és Kanada nyugati partjainál ez az akkréciós folyamat
körülbelül 200 millió éve tart. Paleomágneses mérések alapján némelyik töredéknél 5000 kilométeres szállítást
feltételeznek. A Csendes-óceán nyugati partjainál, Tajvan, a Fülöp-szigetek és Indonézia környezetében
hasonló folyamatok zajlanak. Az angol nyelvű szakirodalom ezt a lemezszegély-típust "accreted terrane margin"
vagy "exotic terrane margin" néven említi, utóbbi elnevezés a töredékek távoli eredetére utal.

4. A LITOSZFéRALEMEZEK MOZgÁSÁNAK

OKAI

A lemeztektonikai jelenségek és folyamatok okai nyilvánvalóan összetettek, de alapvetően az
asztenoszférában zajló, lassú anyagáramlásra vezethetők vissza. Mindezek azonban csak
feltételezések, hiszen közvetlen információink csak a litoszféra felső, néhány kilométeréről
vannak. Ezért a bevezetőben említett tudományos módszert követve az okokról csak hipotézist
alkothatunk, és feltevéseinket mérésekkel és számításokkal próbálhatjuk igazolni.

A köpenybeli konvekciós áramlások
A köpeny összetétele és jellemzői
A köpeny tulajdonságairól a szeizmikus mérések, a hőáramlás mérések és a nagy nyomáson történő kristálytani
átalakulások laboratóriumi megfigyelése alapján tudunk következtetni.

A szeizmikus mérések azt jelzik, hogy 400 km, illetve 700 km mélységben a szeizmikus hullámok terjedési
sebessége ugrásszerűen megnő. E változásokat fázisváltozással értelmezik, ami azt jelenti, hogy egy adott
kristályszerkezet csak bizonyos nyomás-hőmérséklet intervallumban stabil, e paraméterek növekedése új
kristályszerkezet kialakulását vonja maga után.

A földrengéshullámok terjedési sebessége a mélység függvényében
A kéreg-köpeny határon az anyagi összetétel változása miatt ugrásszerű növekedés tapasztalható, az asztenoszférában alacsony
hullámsebesség jellemző, a 400 és 700 km mélységben tapasztalható jelentősebb növekedések fázisátalakulásokhoz köthetők.

A köpeny felső részének összetételére következtethetünk a vulkanizmus által felszínre hozott kőzetzárványok,
vagy az orogén övek eredetileg mélyebb helyzetű, felgyűrt, majd lepusztult magjainak kőzetei alapján. Ezek az
adatok azt mutatják, hogy a köpeny felső része uralkodóan az olivin (Mg,Fe)2 SiO 4 ásványból áll (ez a peridotit
kőzetnek felel meg). 400 km mélység alatt az olivin kristályszerkezetét feltehetően felváltja a nagyobb
atomsűrűségű spinell szerkezet, majd 700 km mélységben a még sűrűbb perovszkit szerkezet.

A konvekciós áramlások kialakulása és mélysége
A divergens lemezszegélyeken a hő feláramlásának tényét bizonyítja, hogy ezeken a helyeken a kéreg
megemelkedik, a mérhető hőáramlás pedig a világátlag tízszerese. A köpenyben kialakult feláramlás a litoszféra
alsó határához érkezve, minthogy a merev kőzetben tovább haladni nem tud, horizontális irányba fordul, majd a
hűléssel ismét a mélység felé halad. Ilyen módon konvekciós áramlás jön létre, amit feltehetően a köpeny
mélyebb zónáiban zajló hőtermelő folyamatok (feltételezhetően radioaktív bomlás, kristályszerkezeti
átalakulások) és a Föld korai, megolvadt állapotából származó maradvány-hő idéznek elő.
Kérdéses, hogy a mélység felé a konvekciós áramlások milyen kiterjedésűek. A kutatók között elsősorban arról
zajlik a vita, hogy az áramlások átlépik-e a 700 km mélységben lévő fázisváltozási határt. A 700 kilométeres
maximális mélység bizonyítékának azt tekintik, hogy a földrengések maximális fészekmélysége ez a szint,
vagyis a szubdukálódó lemez eddig képes a plasztikusan viselkedő köpenyben lefelé haladni.
Ugyanakkor a szeizmikus tomográfia módszerének alkalmazásával más adatok is napvilágra kerültek. Az utóbbi
évtizedekben elterjedt geofizikai módszer háromdimenziós képet ad a földrengéshullámok terjedési
sebességének eloszlásáról. E módszer alkalmazásával bizonyos zónákban a hirtelen megnövekvő
hullámsebességek alapján a lehajló, merev lemezek, elsősorban a Cirkumpacifikus övben, 2300 km mélységben
is észlelhetők voltak. Ez azt látszik bizonyítani, hogy a szubdukálódó lemez aszeizmikusan, tehát földrengések
kialakulása nélkül átlépi a feltételezett spinell-perovszkit fázisátalakulási határt is. A köpenynek tehát még
ebben a mélységben is plasztikusnak kell lennie, ami azt vonja maga után, hogy a konvekciós áramok –
legalábbis bizonyos helyeken – a köpeny teljes egészét áthatják.

A lemezmozgásokat előidéző erők eredete
A konvekciós áramlás szerepe a lemezmozgásokban
A konvekciós áramlások kialakulásában alapvető szerepe van azoknak a forró pontokhoz kötött, hőt szállító
anyagfeláramlási zónáknak, melyek néhány száz kilométer átmérőjű csóváknak tekinthetők, és mélyen az
alsóköpenyben gyökereznek. Kialakulásuk a Föld belsejében zajló hőtermelő folyamatok koncentrálódásával
magyarázható.
Amikor a feláramlás a litoszféra aljához érkezik, szétterülése sugárirányú nyíró igénybevételnek teszi ki a fölötte
elhelyezkedő kőzeteket. Ha több feláramlási centrum egy vonal mentén rendeződik, a domináns áramlás e

vonaltól kétfelé történik. A konvekciós oldaláramlásból adódó nyírófeszültség miatt a merev testként viselkedő
litoszférában bekövetkezhet a szakadás. Ezt követően a két lemez sodródni kezd az áramlásnak megfelelő
irányba, miközben a szakadás helyén a felsőköpenybeli peridotios kőzetek részleges megolvadásából származó
bazaltos magma emelkedik fel, és szilárdul meg a lemezek anyagát gyarapítva.

A topográfiai tényező
A konvekciós feláramlás centrumában a litoszféra elvékonyodik, és felboltozódik. Ettől távolodva a litoszféra
hidegebbé és vastagabbá válik, tehát az asztenoszférával való határfelülete lejtőt képez. Ez a lejtő nem lehet
több 1 %-nál, de ez elegendő ahhoz, hogy a litoszféralemez a viszkózus folyadékként viselkedő asztenoszférán
igen lassan lefelé csússzon.

A szubdukció hatása
Az óceáni típusú litoszféra anyagi és szerkezeti összetétele lényegében azonos az asztenoszféráéval, azonban
hőmérséklete kisebb, emiatt sűrűsége nagyobb. Felső, "úszó" helyzete tehát nem stabilis. Két összeütköző
lemez határán a kialakuló kivastagodás nagyobb tömege a lemezszegélyeket meghajlítja, és a mélybe húzza,
megindul a szubdukció. A folyamat további menetében gyorsító hatásként főszerepet játszanak az alábukó,
környezeténél alacsonyabb hőmérsékletű és nagyobb sűrűségű lemez súlyából származó húzóerők. Ezek már
önmagukban is elegendőek lehetnek a szubdukció fenntartásához, és az egész litoszféralemezre hatnak, fenti
tényezők mellett elősegítve a lemezek mozgását.

A litoszféralemezek mozgásában valószínűsíthetően szerepet játszó hatások
A három fő tényező: a konvekciós áramlásból eredő nyírófeszültség, a feláramlásnál létrejött felboltozódás miatti topográfiai
különbség és a szubdukálódó lemez súlya.

Fékező hatásként lép fel az alábukó lemez és a környezete között fellépő súrlódás. Ez kevésbé jelentős az
asztenoszférában, viszont erősebb a mélyebb köpenyben.

5. A LITOSZFéRALEMEZEK ANYAgFORgALMA
A kontinentális és az óceáni litoszféra anyagforgalma eltérő. Az óceáni aljzatok anyaga szubdukció során az
asztenoszférába keveredve pusztul, szétnyílás, vagyis akkréció során pedig annak anyagából keletkezik.
A kontinensek anyagot veszítenek az erózióval, amelynek során felszíni képződményeik egy része az
óceánokba szállítódik. Az óceáni medencék bezárulása és kollízió során viszont anyagot nyernek a
kontinensekre feltolódó óceáni üledékekből és obdukálódó óceáni kéregdarabokból, ami a kollíziós
rövidüléseket is ellensúlyozza. Ugyancsak a kontinensek anyagát gyarapíthatják azok a savanyú vagy neutrális
vulkanitok, amelyek a szubdukálódó óceáni lemez részleges olvadásából származnak.
Mindezek eredményeképpen az óceáni litoszféra időről időre teljes egészében megújul.
Kőzeteinek kora viszonylag fiatal, a 180 millió évet sehol sem haladja meg. A kontinentális
litoszféra anyagának kicserélődése viszont csak részleges, legidősebb kőzetei 4 milliárd
évesek, és ennél is idősebb ásványszemcséket tartalmaznak, melyek már feltehetőleg közel
egykorúak a szilárd földkéreg kialakulásával.

Bizonytalan, hogy a litoszféra lemezekre darabolódása minek köszönhetően kezdett kialakulni a Földön. A Naprendszer
többi föld-típusú égitestjének kérge ugyanis minden jel szerint egységes, és semmi sem látható rajtuk azokból a jelekből,
amelyek a Földön a lemezmozgásokról árulkodnak. Forró pontok és pajzsvulkánok azonban ezeken is vannak, melyek –
éppen a litoszféra mozdulatlanságának köszönhetően – a földieknél jóval nagyobb méreteket érhetnek el.

6. A LITOSZFéRA

IZOSZTATIKUS MOZgÁSAI

Az izosztázia elve azt fejezi ki, hogy a litoszféra egyes darabjai a sűrűség- és vastagságkülönbségéből adódó
egyensúly-megbomlást vertikális, lassú, süllyedő vagy emelkedő mozgással próbálják kiegyenlíteni, közben az
asztenoszférába mélyebbre nyomódnak, vagy feljebb kerülnek.
A jelenség klasszikus példája a Skandinávia és Északkelet-Kanada területén napjainkban is megfigyelhető
emelkedés. Az utolsó jégkorszakban ezt a területet több kilométer vastag jégtakaró fedte. Ennek terhelő
hatására a litoszféra érintett része megsüllyedt. A jégtakaró olvadásával a litoszféra emelkedni kezdett. Az
asztenoszféra igen nagy viszkozitását jelzi, hogy az egyensúlyi állapot helyreállása, vagyis az emelkedés 7000
évvel a jégtakaró elolvadása után is tart. Az ilyen jellegű, lassú süllyedő és emelkedő mozgásokat, melyek nem
hegységképződési folyamatokhoz kapcsolódnak, epirogenetikus mozgásoknak is nevezik.

A litoszféra izosztatikus süllyedése a jégkorszaki vastag jégtakaró miatt
Az asztenoszféra anyaga kifelé mozog, hogy helyet adjon a süllyedő litoszférának (A).
A jégtakaró elolvadása után a felhajtóerő helyreállítja az eredeti litoszféraszintet (B).

Az izosztázia jelenségét úgy kell elképzelnünk, mintha a litoszféra "úszna" a lágy, képlékenyen viselkedő
asztenoszférán. A kontinensek és a hegységek viszonylag kis sűrűségű tömegek, tehát magasabb helyzetűek.
Az óceáni aljzatot nagyobb sűrűségű kőzetek építik fel, ezért topográfiailag mélyebben helyezkedik el.
A hegységképződési övekben az intenzív deformáció miatt a kéreg kivastagodik, az izosztatikus egyensúly
megbomlik. A nagy vastagságú, viszonylag kis sűrűségű tömeg emelkedni kezd, egészen az egyensúlyi állapot
beálltáig. Az egyensúly kialakításában szerepet játszik az emelkedés miatti intenzív lepusztulás is. A tenziós
eredetű árkok kialakulása viszont a litoszféra vékonyodásával jár, ami süllyedést von maga után. A Föld
felszíne tehát a lemeztektonikai és az izosztatikus mozgások miatt folyamatosan változik.

7. Ellenőrző

KéRDéSEK

GLOBÁLIS TEKTONIKA - 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 kontinensvándorlás elmélete Wegener nevéhez fűződik.

I

H

2.

A szubdukciós övekben új óceáni alzat képződik.

I

H

3.

A szubdukciós övekben melanzs képződik.

I

H

4.

A Közép-Atlanti hátság divergens lemezszegély.

I

H

5.

Dél-Amerika nyugati partja passzív kontinensperem.

I

H

Társítsa a megfeleltethető fogalmakat!

6.
paleomágneses mérések
óceáni aljzat szétterülésének elmélete graben
lemezbelső terület
abisszális síkság
transzgresszió
Harry Hess
riftesedés

graben
lemezbelső terület
Harry Hess
látszólagos
pólusvándorlás
lassú,
süllyedő mozgás
látszólagos
pólusvándorlás

Adja meg az adott lemeztektonikai környezethez tartozó jelenlegi földrajzi példát
a megfelelő kifejezés beírásával!
A kitöltéshez válasszon először szót, majd kattintson egy pontozott vonalra!

Aleuti-szigetek,
Kelet-Afrikai árokrendszer,
Himalája,
Andok,
Közép-Atlanti hátság,
a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl találkozása,
Afrika partjai,
Hawaii,
Szent András vető

divergens óceáni lemezszegély:
kollízió:
riftesedés:
szubdukció:
óceán alatti forró pont:
óceáni szigetív:

passzív kontinensperem:
transzform vetős lemezszegély:
hármas csomópont:

Válassza ki a helyes választ a következő kérdésekre!

16. Mi a lemeztektonikai mozgások legfőbb kiváltó tényezője?
a földrengések
a konvekciós áramlások az asztenoszférában
a magmás tevékenység

17. Hol alakulnak ki óceáni hátságok?
forró pontnál

divergens lemezszegélyek mentén

kollíziós övekben

18. Hol van jelenleg aktív kontinensperem?
Afrika keleti partjainál

Európa nyugati partjainál

Dél-Amerika nyugati partjainál

19. Miért alakulnak ki az óceáni hátságokon a transzform vetők?
azért, mert ellentétes irányú konvekciós áramlások hatnak a hátságokra
azért, mert a lemezek összepréselődnek
azért, mert a lemezek gömbfelületre illeszkedve mozognak, és feszültség
ébred bennük
20. Hol van jelenleg forró pont felett kialakult vulkáni sziget?
Japán

Jáva

Hawaii

Párosítsa a meghatározáshoz a fogalmat!
A kitöltéshez kattintson először az adott szóra, majd a beszúrás helyére!

izosztatikus
mozgás,
divergens lemezszegély,

akkréciós
prizma,
aktív kontinensperem,

kraton,
Benioff-zóna,

transzgresszió,
passzív kontinensperem,
kontinentális szigetív

21.

transzform vető,

Akkor jön létre, ha a lemezhatár kontinens szegélye, az andezites magma a
kontinens területén kerül felszínre:

22.

Olyan

terület,

ahol

a

kontinens

pereme

egyúttal

lemezszegély:

23.

Az a folyamat, amikor a kontinensperemi részek süllyedéséve a tenger
előrenyomul a kontinensbelső felé:

24.

A szubdukálódó litoszféralemez övezete, melyhez földrengések hipocentrumai
köthetők:

25.

A kontinentális területek prekambriumi korú, kristályos kőzetekből felépülő,
fanerozoikumi
hegységképződéssel
nem
érintett
területei:

26.

Az óceánközépi hátságot tagoló hasadékok mentén történő elmozdulás:

27.

A szubdukálódó lemez által a másik lemez peremére préselt, ék alakú tömeg:

28.

Lassú süllyedő és emelkedő mozgások, melyek nem hegységképződési
folyamatokhoz kapcsolódnak:

29.

Olyan terület, ahol a kontinens pereme nem esik lemezszegélyre:

30.

Egymástól távolodó litoszféralemezek szegélyei, melyek bazaltos vulkanizmus
révén folyamatosan gyarapodnak:

    

[1] A mélange szó jelentése keverék.
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