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2.1. ábra.  Az Észak-amerikai- és az Eurázsiai-lemez 
távolodása következtében hasadékvölgy jött 
létre.
Miért távolodik egymástól a két hasadékvölgy?

2.2. ábra. Kőzetlemezek mozgása a Földön.
Az ábra számokkal jelölt képződményeiről a lecke  
további részeiben olvashatsz.

2.4. ábra. A gyűrődés és a vulkanizmus együtt 
hozza létre a hegységeket az egymással ütköző 
lemezszegélyeken 

2.5. ábra. Földünk legmélyebb pontja a Csendes-óceánban, a Mariana- 
árok mélyén rejtőzik

2.3. ábra. A hasadékvölgyek mentén felszínre 
ömlő lávát a hideg tengervíz gyorsan lehűti, így 
kerekded formájú párnalávák képződnek

Noha az óceáni hátságok létéről már az 1950-es 
évek óta tudtak a tudósok, megismerésükben az 
igazi áttörés azonban az 1970-es évek közepén 
történt. Olyan mélytengeri merülőhajókat sikerült 
kifejleszteni, amelyekkel 3−4000 méteres mély-
ségbe is el lehetett jutni. Addig soha nem látott 
világ tárult a tudósok elé. Lefilmezték, ahogy az 
izzó láva az óceán mélyén a felszínre ömlik; a ha-
sadékok mentén forróvizes feltöréseket, ún. „füs-
tölgőket” fedeztek fel.

A kőzetbolygó titkai
Ahol felemésztődnek az óceáni kőzetlemezek
 

Keresd a domborzati térképen az Andok hegységet! Milyen 
szín jelöli a kontinens nyugati partja melletti tengerparti 

területet? Mire utal a szín? Milyen típusú kőzetlemezek találkoz-
nak a kontinens szegélyén? Hogyan mozognak egymáshoz képest?  

Amikor szárazföldi és óceáni kőzetlemezek ütköznek, a vé-
konyabb óceáni lemez a vastagabb szárazföldi lemez alá bukik.  
Az alábukás helyén mélytengeri árkok (3) alakulnak ki. Az üt-
közés során az óceáni kőzetlemezt fedő vastag üledékréteg egy 
része a szárazföldi lemez pereméhez gyűrődik, ez lesz a szüle-
tendő hegység alapja (4). Az alábukás következtében intenzív 
vulkáni tevékenység kezdődik. A mélytengeri árok szárazföld 
felőli oldalán vulkanikus hegyvonulatok (5) keletkeznek.

Keresd meg az ábrán a legmélyebb pont mélységét! 
Mekkora a bolygónkon található legmagasabb és legmé-

lyebb pont közötti magasságkülönbség? Melyik két kőzetlemez 
határán húzódik a Mariana-árok? Jelöld a munkafüzet térképén, 
hogyan mozognak az árok két oldalán elhelyezkedő lemezek!

2. Pillanatfelvétel a Földről
Születő és pusztuló kőzetlemezek

Földünk műholdképekről ismerős felszíne a földtörténeti időben szemlélve csupán pillanatfelvétel. Bolygónk képe folyamatosan 
változik: néhány millió év alatt medencék süllyednek be, új tengerek nyílnak ki a kontinensek között vagy éppen záródnak be, 
hogy helyükön majd hegységek magasodjanak fel. A hírekből nap mint nap értesülhetünk forró lávát és hamut okádó vulkánokról 
vagy földrengések pusztításáról. Egy biztos: valami zajlik a talpunk alatt…

Ahol az óceánok születnek 

Válaszolj a kérdésekre a tanultak alapján! 
Mi mozgatja a kőzetlemezeket?  Mi a különbség a kőzet-

burok és a földkéreg között? Mi a különbség a szárazföldi és az 
óceáni kőzetlemez között? Keresd meg az atlaszod térképén Föl-
dünk legnagyobb kőzetlemezeit, és rajzold be a határaikat a mun-
kafüzet térképébe (MF. 1.a)!

Keresd meg a Föld felszíne térképen Izlandot! Milyen típu-
sú kőzetlemezek találkoznak itt? Húzd végig az ujjad az 

Atlanti-óceán középvonalán! Hogyan jelölik a térképek az óceán 
más területeihez viszonyítva? Mire utal a színezésbeli különbség? 
Jelöld a kőzetlemezek mozgásának irányát a munkafüzet térké-
pén (MF.1.a)! Milyen irányú mozgást végez a magma a kőzetle-
mezek találkozásánál?

Ahol a kőzetlemezek távolodnak egymástól, ott születnek az 
óceánok (2.2. ábra). A lemezek határain mély hasadékvölgye-
ken (2) keresztül izzó magma áramlik felfelé. A felszínre bukka-
nó kőzetolvadék hozzáforr a kőzetlemezek pereméhez, és egyre 
feszíti azokat. Megszilárdulása során óceáni hátságokat épít (1). 

Hogyan keletkezett Izland szigete?
Keress további példát az atlaszodban óceáni hátságokból           
kiemelkedő szigetekre!

Az izlandi Nemzeti Park a kőzetlemezek mozgását 
tekintve az egyik legérdekesebb terület a Földön. 
A területen látványos módon érzékelhető ahogyan 
az Észak-amerikai-lemez (évente kb. 20 mm-rel) 
távolodik az Eurázsiai-lemeztől, aminek következ-
tében egyre tágasabb lesz ez a síkvidék.
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2.7. ábra. Az egymás felé közeledő közetlemezek 
roppant mennyiségű üledéket gyűrnek fel
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2.6. ábra. A japánok szent hegye is ilyen folya-
mat során keletkezett. 
Melyik ez a hegy? Olvasd le a térképről, hogy milyen magas!

Fogalmak 
óceáni kőzetlemez, szárazföldi kőzetle-

mez, magma, vulkán, láva, óceáni hátság, hasa-
dékvölgy, mélytengeri árok, szigetív, gyűrődés, 
vetődés, törésvonal, földrengés

Charles Richter amerikai geofizikus az 1930-as 
években fejlesztette ki a róla elnevezett, földren-
gések erősségének meghatározására szolgáló mé-
rési rendszert. Az ún. Richter-skála a földrengések 
során felszabaduló energiát veszi alapul, amelyet 
a földrengésérzékelő készülékek (szeizmográfok) 
segítségével mérnek. A skála minden fokozata har-
mincszoros energianövekedést jelent. (Egy 6-os 
méretű rengés során tehát harmincszor akkora 
energia szabadul fel, mint egy 5-ös méretűnél.)  
A valaha észlelt legpusztítóbb rengések eddig a 
10-es érték alatt maradtak. 

Hányszor nagyobb energia szabadul fel egy 4-es 
erősségű rengésnél, mint egy 1-esnél?

Összefoglalás

1. Milyen összefüggést látsz a vulkánok és földren-
géses zónák területi elhelyezkedése és a kőzetleme-
zek határai között? Milyen típusú lemezmozgások-
hoz kötődnek főleg ezek a jelenségek? 

2. Csendes-óceán partvidékét a kutatók gyakran 
említik „Tűzgyűrű” néven. Szerinted miért?

2.2. táblázat. Az elmúlt évtizedekben a Richter- 
skála szerinti legnagyobb földrengések adatai

Földrengés 
éve

Földrengés helye Richter-skála 
szerinti 
erősség

1960 Chile 9,5

1964 Alaszka 9,2

2004 Szumátra 9,1

2011 Fukusima (Japán) 9,0

A hegységek szerkezete idővel átalakulhat. 
Végezd el az ehhez kapcsolódó vizsgálatokat 
a munkafüzet útmutatásai alapján (MF. 4.)! 

2.9. ábra. A Szent András-törésvonal.
Mely kőzetlemezek találkoznak a törés két oldalán? Videó a törésvonalról: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxPTLmg0ZCw

2.8. ábra. A gyűrődés és a vetődés során alakul ki a hegységek szerkezete.  
Mi a különbség a gyűrődés és a vetődés között?

2. Meggyűrődés

1. Vetődés, feldarabolódás

2. Rögök elmozdulása
lépcsővidék

árok
sasbérc

2.10. ábra. Te is elkészítheted a vetődéses formá-
kat néhány üres gyufásdoboz felhasználásával

1. Gyűrődés Lemezmozgás típusa Határvonal Példa (lemezpár)

közeledő,
 ütköző

szárazföldi- 
szárazföldi

gyűrthegység Eurázsia-lemez

Indoausztráliai-lemez

szárazföldi- 
óceáni

mélytengeri árok Dál-amerikai-lemez

Nazca-lemez

óceáni-
óceáni

mélytengeri árok Csendes-óceáni-lemez

Fülöp-lemez

távolodó óceáni hátság Észak-amerikai-lemez

Eurázsiai-lemez

egymás mellett elcsúszó törésvonal Észak-amerikai-lemez

Csendes-óceáni-lemez

2.1. táblázat. A kőzetlemez mozgásának típusai

Két óceáni kőzetlemez ütközésekor az egyik pereme becsúszik 
és alábukik a másik alá, amelynek során az erőteljes vulkaniz-
mus következtében képződő hegységek az óceánból szigetívek-
ként (6) emelkednek ki (2.6. ábra).

Keress példát az atlaszban óceáni kőzetlemezek mozgásá-
ra, ill. ezek következményeként létrejött szigetívekre!

Ahol a kőzetlemezek egymásnak feszülnek

Keresd meg az atlaszodban Földünk legmagasabb hegysé-
gét, a Himaláját! Melyik két kőzetlemez határán húzódik? 
Jelöld a kőzetlemezek mozgásának irányát a munkafüzet 
térképén (MF. 1.a.)! 

Két szárazföldi kőzetlemez ütközésekor a közöttük elterülő 
óceán medencéje fokozatosan bezáródik. A mélyén lévő vastag 
üledéktömegek a hatalmas nyomás hatására felgyűrődnek és 
évmilliók alatt hegységgé emelkednek (2.7. ábra).

A kőzetlemezek ütközésekor jelentős szerkezeti mozgások 
zajlanak. Ezek közül elsődleges a gyűrődés. Nagy mélységben, 
nagy nyomás és magas hőmérséklet hatására képlékennyé váló 
kőzetrétegekben játszódik le. Az oldalirányú nyomás hatására 
a rétegek meggyűrődnek, ami hegyvonulatok felpréselődéséhez 
és kiemelkedéséhez vezetnek.

A felszínre emelkedő kőzetrétegek megszilárdulásuk után az 
újabb nyomás hatására már szilárd anyagként viselkedve eltör-
nek. A kőzettestek (rögök) a kialakuló törési síkok mentén el-
mozdulnak. Ezt nevezik vetődésnek (2.8. ábra). Ezek a formák  
főleg a röghegységekben figyelhetők meg, amelyek felgyűrődé-
sük után az újabb lemezmozgások hatására összetöredeztek. 

Próbáld meg a társadnak kézmozdulatokkal elmutogatni 
a kőzetlemezek mozgásának típusait! 

Amikor a súrlódások feszültséghez vezetnek

Az egymás mellett elcsúszó kőzetlemezek határát a szárazföl-
dön a törésvonalak jelölik. Ennek egyik leglátványosabb példája 
az USA délnyugati partvidékén húzódó Szent András-törésvo-
nal (2.9. ábra). Az egymáshoz közeledő és az egymás mellett 
elcsúszó kőzetlemezek hatalmas tömegüknél fogva óriási ener-
giával feszülnek egymásnak. Mozgásuk nem folyamatos, hanem 
szakaszos, ezért hirtelen erőteljes elmozdulások következhetnek 
be. A kőzetburokban felgyülemlett feszültség ekkor pusztító 
földrengésekben oldódik fel. Távolodásukkor is előfordulhat-
nak rengések, de azok ereje általában kisebb. 


