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filmdia sorozatáb6l

37. szám.
VULKÁNOSSÁG
.t

Földrajzi diasorozat: 15.
Készült: 1952. évben.
1. A vulkáni övek a fHldön. A vastag vonal vulkános, a vonalkázott
részek magma területeket jelölnek. A vázlatb6l j61 láthat6 a'pacifikus iv é16 vulkánossága. Ugyanigy ülnek vulkánok az Alp,ida
gyür6dések felett is. Tagyis a vulkánok a kéreg sebhelyei, ma is
mozgásban lév6 részei felett helyezkednek el.
2. Aplutonok.
A.plutonok a felszin alatt 1/2-1 km. mélyen lehült
ds átkristályosodott lávatömegek. Legtöbbször kenyér vagy lencsealakjuk van. Ilyenkor lakkolit a nevük. A fels6 kép a lakkolit
eszményi diagrammját mutatja, ahogy megemelte benyollulásával a
.felszin ..k.ózetrétegét. Középs6 táján szü.kebb csatorna vezet lefelé, melyen .át a magmával áll összeköttetésben. A középs6és
als6
kép két kaukázusi trachit lakkolitot mutat, kréta éseooénkori
takar6k6zettel, a lepusztulás különböz6 stádiumában. A középs6
képen az eocén takar6:.már lepuBztul t /3/ a lakkoli tot /1/ akréta mészk6 /2/fedi.
Az alsó képen már a kéregtakar6 is hiányzik
és a lakkolit tömege csupaszon áll a felszinen.
.
~. Vulkán-tipusok. 1. Hawai-tipus. Lankás lejt6jüek. Egymásra kiolyt láv~ árakb61 és takar6kb6l épültek fel.2.Stromboli-tipu8
igen heves' gázkitörés sok magmafoszlányt ragad magával. Ebb6l
. épül az elég meredek lejt6jü vulkáni kup. Mellékkráterek gyakoriak, lávafolyás csekély. 3. Vezuv-ti~us vagy réteges vulkán. Lávafolyás váltakozik anyagsz6rással. /Hawai és vulkáno tipus keverék/ Igy épül a vulkáni kup, melyet néha "somma" vesz körül. 4. .
Volkano tipusu tUzhány6kat a kUrt6be.'pefagy6 igen sürü lá.a j ellemzi /lávadug6/, amely kitöréskor felrobbanva szétporlik és sötét ttv"ulkáni"felh6t .a.Lko t , A visszahul16 k6zetanyagokb6l épül .
a többnyire csonka kupalaku hegy. Gyakoriak a nagyobb bombák,
lávafolyás ritka. 5. A pelée tipus vagy dagad6 kup , A láva sziv6s,
sürü, nehezen foly6, mely tor16dik a kürt6 fels6 részében-és gyakran a kürt6b61 tü formájában emelkedik ki, máskor kissé szétterül.
Áz oldalrepedések hamut, bombát, salakot sz6rnak ki, mely felhalmoz6dik a hegy lábánál. /Breccsa/.
.

.1

4. A Vezuv. E16térbe~ Nápoly a karéjos öböllel, háttérben afüstölg6 vulkán. Balr61 a kupnak.látsz6 Somma /Monte Somma/, jobbr6l
a füstölg6 kráter.
.

5. A Vezuv kráterének belseje. E16t~rben
körben a kráter bels<5 meredek fala.

középen a füstölg6 ktirt6,

6. Vulkáni kitörés. A ..
kup a Vezuv l.906-os kitörésénekhatalmas
mufelh6jét ~utatja.
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Z. ST. pierre váro$ látk~pe; A Nyuga~-Indiai szigetvilág Mar"tinique
.Bzigetánek.5bl~ben terUlt el a virágz6 st. Pierre városa. A háttérben. emelkedik A Ji •.. pelee vu.lkánja.Xráterének kürt6.jében már
regen megmerevedett a láva. Ezt a megkemenyedett dug6d nyomta ki
lassan a belsd feszültség es alóla körülbelül 1.50o·C ~OS gds
~Bv6d~tt ki.
,.
8; ST; Pierre a Pelee kitörése után. A vulkán kürtdJébdl kiáram=
16 magasnyomásu g~z e1p.usztiiotta az egész várost. Az éld szervezetek vizanllaga pillanatok alatt g6zzá vált a magas h6mersékleten·és. szétvetette azokat. Közel,40.ooo ember pusztult el az
eglik.percr6l.a másikra.

.

.

9; ,A .ontPel~~ tul!..!.'
A tü.1902 november 3-án kezdett kinyom6dni a ldirtőb~l áttüzesede1rt _állapotban. Bár néha visszacsuazott,
mégis november 24-en má~ 225 m-re emelkedett a -yulkáni kup /1350m/
falé; v~H~1is átlag naponta 10 m-temelkedett. 1903-ban az emelkedéa, bár lassubb ütemben, tovább tartott és julius 6-ig további
;; m-t tett ki. Abelad feazit6 erd megszUntével 1903 ~~zén a tu
~ászben visszaos\lszott ~8 a puszti tóerdk' t s kikezdt~k'--,
IQ; A~M~ Pel~e izs6felh6j~
~ dugó reped~sein }.902. deDl~eber 16-án
t~.riént ll.atalmas-aránlu.gaz,gdz tie hamu kilöveléa 4.000 m magasra löködöttfelée
a tenger felé velte utját.

ll~ Lávat6 ~'A felvétel a Hawai szigetén müköd'd Mauna Loa mell~lr.kraterének a ,Kilaueának kráterében forlyog6 hig lávatavat mutat=
ja. A kráter belseJe 4-6 Im átmár6JU. A vulkán a Hawai tipusba
tartozik. xi törés e16-tl, 10-15 m magas szökdku.tak törnek fel az
izzó lávából.
12~ Lávat6 esti felvétele. A Kilauea izz6 lávatava kisértéties
,fénnyel. világit ja. meg.a ,.krátersziklafalait.

.
1'-;Lávatolxás;

\
,

II hegyoldalon eldrehaladó izzó láva
perzscel. '. utJában.
, "

mindent fel-

14'~'
.Az' 'Etna kitörés bombái. 43 Etna kitörésének azt a, p111ana=
tAt láthatjuk, amikor a gáz ás g6z kitöréae közepette u.n.bombák,'kózet vagy lávaanyagok dobódnak ki. hlhalmozódva épitik
fel a kupalaku hegyet.
'
,
15;' '1 Velkáno kihaji tett bombá.lli Ja vulkánok különböz6 nagyságu

ssiiladarabokat sz6rnak_azét.~Lipári
szigeten levd Volkán6
kitörése alkalmával kidobott bomba arány ait 'a me Ilette
levd emberekhez.hasonli tva láthatjuk. "

1888-69-1

16; S7Silárd lávaformák~ A megmerevedett láva egyik alakváltoza=
ta a Vezuv oldalán felgyi1lemlettfurk6s láva. Háttérben a elV,E)ZUV
helle~kedik el.
17;" Szilárd ·lávaformák. Mintha k5teleket fektettek volna egymás

melle, ugy helyezkedik el a higan folyó láva megszilárdulása után.
Észak-Amerika, Arábia, Dekkán videkére jelle~z6 lávaforma ez.
"

,

19~ Szilárd lávaformák. Hawai sziget~nrögök

merev láva •
. ..
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l~. SátorheSLvonulata;
Évmilli6k mulva már csak növ"nyzettel
Doritott hegyeknek látjuk a hajdani vulkánokat. ,A ~to~hegyeég
v\1lkáni eredetét a hegyek, alakja é8 rendj e . is eláru.lja •..A gula
alaku hegyek törésvonal mentén sorban, de rendetlenül 'csoportosulva emelkednek.
,-térszini
lépcs6. A, vulkáni ki1:~~réa földrengesek,
amikor .a ,föld -tel- "
szin vizszintesen
és fUgg6legesen,1s elmozdulhat.,Képü.nk az l8~1
október 28-1 földrengést
mlltat ja Jl1dori INippoli/ közelében. A
hegy közepén megs~akadó ut,jól mutatja a~vizszintes
elto16dást
és a fftgg6leges elmozdulás következtében keletkezett
társzini
lépos6t.
20. Földrenséssel
keletkezett
aek gy~kQri.;,k1sér5jelenségei

21; Gejzir. A haldokl6 vulkánosság megnyilván~lása mutatkozik a
yellowstone park azök6forráaában, amely 65 mp-k'n"t 80 m-re dob
fel hatalmas vizmennyiséget.
'
;22~ Izlandi
~etZir mtiködése; '1). gej zir, kilövelésekór
egész csa~
tor,riáJa'E,kitol i •. Az .Izlaod szigetén müköd6 gejzir 1772,-ben m~g
30 perc~Dként, miiködött, 10'0 évvel' kés6bb már csalt 20 naponként
t t5 rt ki. "
(,

2:5,,' Gejzir nlugalmi állapotban_
nyugalmi állapota

elénk tárja

Az el6zd képen látott gejz1r
a szök6forrás mély,csatornáját.
'"-."

';

2 ; Az Izlandi na'
e"zir vázlatos metszete •• földalatti
viztarürege en, alajviz.sy
lik_össze __Az.iiregbe a mélyb6l felszálló és a:Tiz felett. elhelyezked6 tulhfilvi tett vizg6zök mele g1tik
fel a vizet. A képen ~vonalkázott
Vi-vel j~lölt r~sz a talajviz
felszine és mQnnyis4ge az üregben. A g-vel jelölt
részi tulhevi~
tett vizgóz tölti. ki.
'
'.

2i~',IszaaVUlkán
Uj-Zélandban,.
zÖlgesektápláljákés

k nl.klg
ez 1e.

~zuj";zélandi
iszapvulkánokat a vul=
tartják
fenn@ Ut6vulkáni jelenség'
\

.26';"Fumaróla; :Az utó'Ylllkáni jelenségek egyik formája a tumarola.
A kltö.rásDfill vizg6zök,~ kénhidrogén, kén- és széndioxid vesznek
.részt., A gázok elbori tják a környez6 k6zeteke".
,

,
!

27~' Krátert6;'j
kialudt vulkán kráterében összegyül a osapadékviz
ds:. szep.kerelt tavat alkot, rendszerint
magashegységi, fest5i
"
környezetben. A mállott vulkáni anyagon gazdag növényi tenyészet
vi~ul. Képünköo's Szt. Anna tavat látjuk •
._._.c;ID.c::.

Készült

A Jelsóoktatás1
felelós vezet6:

Jegyzetellát6
Vállalatn41
BojkoYszky Lajos
'

I

.1

.,

55l1l20/:~7

, ,1

'.

';.

.-

"

,

,

, i

.•..••

TC'

