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Lakott területeket fenyeget a Kilauea

Hawaii Nagy-szigetén szükséghelyzetet rendeltek el, miután a láva 1,6 kilométerre megközelített egy lakónegyedet. A helyi 
vulkánmegfigyelő intézet szerint a láva 5-7 napon belül elérheti a negyedben lévő házakat. A 31 éve folyamatosan aktív 
tűzhányóból idén június 27-én tört fel a láva, amely naponta mintegy 360 métert tesz meg. A vulkánból korábban, 1990-ben 
kifolyó kőzetfolyadék házakat törölt el a felszínről. A hatóságok által bevezetett szükséghelyzet korlátozza a közlekedést az 
egyes utakon, lehetővé téve a környékbeli lakosok kimenekítését – számolt be a BBC.

Egyelőre nem adtak ki parancsot az evakuálásra, de helyi tisztviselők felkészítették a lakosokat arra, hogy legyenek készek 
a kimenekítésre. Csütörtökön lakossági fórumot tartottak, amelyen a helybeliek megosztottak voltak annak megítélésében, 
hogy eltérítsék-e a lávafolyam útját. A helyi katasztrófavédelem egy munkatársa azt mondta, hogy nincsenek ilyen tervek, 
mert a kőzetfolyam eltérítésével esetleg más lakott területek kerülhetnek veszélybe.

Origo, 2014. 09. 06.

Születő és pusztuló kőzetlemezek 2.
a) Rajzold be a térképbe a kőzetlemezek határait atlaszod segítségével! b) Ismerd fel körvonala alapján és nevezd 

meg a kőzetlemezt!

Válaszolj a kérdésekre a szöveg elolvasása után!

a) Keresd meg az atlaszban Hawaii legnagyobb szigetét!  A szigetcsoport melyik részén helyezkedik el?
b) Mivel magyarázható, a Kilauea vulkán nevének jelentése „Öklendező”?
c) Miért van szükség a közlekedés korlátozására?
d) Mekkora utat tett meg a lávafolyás a kitörés és a cikk megírása között eltelt két és fél hónapban? 
e) Szerinted hogyan lehetne eltéríteni a települések felé tartó lávafolyást?

A) Állapítsd meg atlaszod segítségével, hogy milyen mozgásokat végeznek az alábbi kőzetlemezek egymáshoz 
képest!

a) Észak-amerikai-lemez – Eurázsiai-lemez ................................................................................................................

b) Afrikai-lemez – Dél-amerikai-lemez .......................................................................................................................

c) Csendes-óceáni-lemez – Észak-amerikai-lemez ....................................................................................................

d) Nazca-lemez – Dél-amerikai-lemez ........................................................................................................................

e) Eurázsiai-lemez – Csendes-óceáni-lemez ...............................................................................................................

A kőzetbolygó titkai

A kőzetlemezek

A vulkánosság

A kőzetlemezmozgások
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B) A Dél-amerikai– és az Afrikai–lemez évente átlagosan 4 cm-rel távolodik egymástól. Ma Dél-Amerika és Afrika 
partjai 3000 km-re vannak egymástól. Számítsd ki, hogy mikor volt a két mai kontinens egymás közvetlen 
szomszédságában!

...................................................................................................................................................................................................

C) Egészítsd ki a szöveget a szókészlet segítségével! (Nem tudsz minden szót elhelyezni.)

Ahol a kőzetlemezek távolodnak egymástól, ott ...................................... alakul ki. Itt ........................................... 

áramlik a felszínre, amely a lemezek széléhez hozzáforrva ................................................. azokat. Szárazföldi 

és óceáni lemez ütközésekor a vékonyabb ....................................................... a vastagabb ...................................

alá bukik, itt .............................. alakul ki. Az így létrejövő hegységek kőzetei lehetnek ......................................... 

és .................................................. eredetűek is. Két óceáni lemez ütközésekor a keletkezett hegységek óceánból 

kiemelkedő .............................................................. alkotnak. Két szárazföldi kőzetlemez ütközésekor a hegységek 

a közöttük lévő kőzetek ........................................................... miatt alakulnak ki.

alábukása, felgyűrődése, korallszigetet, láva, magma, mélytengeri árkok, óceáni hátságok, óceáni 
lemez, összeforrasztja, szárazföldi lemez, szétfeszíti, szigetívet, üledékes, vulkáni

Melyik ábrán bemutatott jelenségre vonatkoznak a következő állítások? Írd az ábrák betűjelét az állítások után!

a) A kőzetek oldalirányú nyomóerő hatására 

meggyűrődnek. .....

b) Törési síkok mentén rögök keletkeznek. ..... 

c) Az összetöredezett, szilárd kőzettestek 

egymáshoz képest elmozdulnak. .....

d) Olyan kőzeteken játszódik le, melyek nagy 

mélységben nagy hőmérséklet és nyomás 

hatására képlékennyé váltak. .....

e) Hegységeket kialakító szerkezeti mozgás 

következménye. .....A B 

Magyarországot a földrengések kevésbé veszélyeztetik. A legnagyobb és legpusztítóbb  hazai földrengés 1763-ban 
rázta meg Komárom térségét, erősségét utólag a Richter-skálán kb. 6,3-asra becsüljük.
Nézz utána, milyen erősségűek voltak a következő magyarországi földrengések!

456 – Szombathely .........

2006 – Gyömrő ...............

1810 – Mór ...................... 

2011 – Oroszlány ............

1985 – Berhida ............. 

2013 – Erdőtelek .......... 
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1. Rögökre darabolódás1. Gyűrődés

2. A rögök elmozdulása (vetődés)2. Meggyűrődés


