
VULKÁNOK (tűzhányók) 
 

Magma = az asztenoszféra forró, izzó, olvadt kőzetanyaga 

A nagy nyomású magma megpróbál a felszínre törni a kőzetlemezek pereménél, a kőzetlemezeken lévő 
repedéseknél és az úgynevezett forró pontoknál. 

A) A magma útközben megreked, nem éri el a földfelszínt, lassan kihűl és megszilárdul a felszín alatt – 
ezt nevezzük mélységi magmatizmusnak 

B) A magma eléri a földfelszínt és kiömlik – ezt vulkánosságnak nevezzük 

Láva = felszínre ömlött magma 

A vulkáni tevékenység a kőzetlemezek határainál a leggyakoribb. 

A különböző típusú lemezszegélyeknél (távolodó v. közeledő / ütköző szegélyek) 
eltérő összetételű magma nyomul a felszín felé. 

A magma kémiai összetétele (SiO2 tartalom, vannak-e benne a magmát feszítő gázok…) 
meghatározza a vulkánok működését és alakját! 

Távolodó kőzetlemezek szegélyénél működő vulkánok 

 óceánközépi hátságoknál vagy a kontinenseken húzódó hasadékok mentén (pl. Izland, Kelet-Afrika) 

 lávája nagy mélységből, közvetlenül az asztenoszféra anyagából származik, 
nagyon magas hőmérsékletű, 
SiO2-ban szegény, fémekben gazdag – ezért kihűlve sötét színű lesz a belőle származó kőzet, 
alacsony szilícium-dioxid tartalma miatt hígan folyós 

 enyhe lejtőjű pajzsvulkánok alakulnak ki 

 kibuggyanó lávából cipó formájú párnaláva keletkezik 

 kőzetei: gabbró, bazalt 
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Közeledő (ütközéskor alábukó) kőzetlemezek szegélyénél működő vulkánok 

 mélytengeri árkok mentén kialakuló vulkáni szigetíveknél vagy a gyűrthegységek vulkánjainál 
(pl. Japán-szk., Fülöp-szk., Indonézia, Andok vulkánjai, olasz vulkánok) 

 lávája kisebb mélységből, az alábukó kőzetlemez visszaolvadó anyagából származik, 
alacsonyabb hőmérsékletű, 
SiO2-ban gazdag, fémekben szegény – ezért kihűlve világosabb színű lesz a belőle származó kőzet, 
magas szilícium-dioxid tartalma miatt sűrűn folyós 

 meredek oldalú, kúp v. dóm alakú vulkánok jönnek létre  

 kőzetei: diorit, andezit v. gránit, riolit + tufa 

 alábukó lemezszegéllyel a magmába jutó vizes üledék miatt a magma gázokban gazdag, 
ezért heves robbanások és törmelékszórás kíséri a kitöréseket 

 Tufa = vulkáni törmelékből, porból, hamuból álló, világos színű, könnyű,  puha kőzet 

Közeledő kőzetlemezek szegélyénél a robbanásos vulkánok többszöri kitörése során törmelék- és 
lávarétegek rakódnak egymásra – így keletkeznek a rétegvulkánok (pl. Vezúv, Fuji…) 

Kőzetlemezek szegélyétől távol eső vulkánok (forró pontos vulkanizmus) 

Az úgynevezett „forró pontoknál” a köpenyből intenzíven feláramló rendkívül forró, bazaltos magma lyukat 
éget a felette lévő kőzetlemezen, és a felszínre törve vulkánt hoz létre (pl. Hawaii-szk., Kanári-szk.) 

Mivel a kilyukadt kőzetlemez évmilliók alatt szép lassan odébb halad, ezért az alatta egy helyben maradó 
forró pont egymás után újabb és újabb lyukakat éget a kőzetlemezbe, vulkánok sorát hozva így létre 
(az új vulkán mindig aktív, a régebbiek pedig lassan kialszanak) 

Vulkáni utóműködés 

A vulkánok kitöréseinek szüneteiben, vagy az aktív működésük végleges megszűnését követően akár 
évmilliókkal később is megfigyelhetők bizonyos jelenségek, melyeket vulkáni utóműködéseknek nevezünk 

 fumarola: oldott ásványi anyagokban gazdag, forró vízgőzkitörés (fűtésre, gyógyfürdőkben hasznosítják) 

 szolfatára: forró, kénes kigőzölgés 

 mofetta: meleg, száraz, szén-dioxidos kigőzölgés (gyógyászati célokat szolgálhat) 

1. gőzök, gázok 

2. törmelék, por, hamu 

3. kráter 

4. kürtő 

5. lávaréteg 

6. tufaréteg 

7. magmakamra 



 szénsavas forrás, savanyúvíz, borvíz: oldott ásványi 
anyagokban gazdag ivó- és gyógyvizek 

 gejzír (szökőhévforrás): a felszín alatti meleg kőzetek 
üregeiben lévő víz szabályos időközönként felforr, gőzzé 
alakul és rendszeres időközönként több méter magasba 

lövellve előtör (idegenforgalmi látványosság)                

 iszapfortyogó: a felszálló gázok által bugyogtatott, iszapos 
forró vízzel teli mélyedések (látványosság) 

 


