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Magmaképződés és tektonika 



Kárpát-Pannon térség – vulkáni képződmények 



Kárpát-Pannon térség – vulkanizmus és tektonika 



















Vulkáni kitörések erőssége 

A legnagyobb azonosított szupervulkáni kitörés: 

Fish Canyon Tufa (La Garita kaldera, San Juan vulkáni terület, 

Colorado) - 27.8 Ma 

4500 km3 (DRE) magma, M=9.1 

M. Ort 



Vulkáni kitörések erőssége 

A legutolsó azonosított szupervulkáni kitörés: 

Oruanui (Taupo, Új-Zéland) – 26,5 ka 

1170 km3  tefra, 530 km3 (DRE) magma, M=8.1 



Vulkáni kitörések erőssége 

A legnagyobb kvarter szupervulkáni kitörés: 

Toba Tufa (Szumátra, Indonézia) – 74 ka 

2800 km3 (DRE) magma, M=8.8  



Vulkánkitörések típusai 

Mi határozza meg elsősorban a vulkánkitörés jellegét? 

A felszínre kerülő magma kémiai és fizikai tulajdonságai:                      (+ külső tényezők) 

 kémiai összetétel  SiO2- és alkália-tartalom! 

 illó-tartalom 

 viszkozitás  függ a kémiai összetételtől, a hőmérséklettől és az illó-tartalomtól 

 hőmérséklet  függ a kémiai összetételtől 

Többfázisú rendszer: 

- olvadék 

- kristályok 

- gázok  hólyagüregek 

Kőzetüvegszilánk (Fekete-hegy vulkáni komplexum,  

Bakony-Balaton-felvidéki Vulkáni Terület) 

olvadék 

kristály hólyagüreg 

kristály 

optikai fotó (1N) 

Magma 



Fő alkotói: Si és O ionok 

Magma felépítése 

Si4+ 

O2- 

[SiO4]
4- tetraéderek  

(a szilikát ásványokhoz hasonlóan) 

• Szilikátos magma: némileg deformált [SiO4]
4- tetraéderek láncolatának háromdimenziós hálózata,  

vagyis [SiO4]
4- tetraéderek polimere. 

• Az [SiO4]
4- tetraéderek polimerizáltsága csökken a hálózatmódosító kationok belépésével  

(pl. oktaéderes Ca, Mg, stb.). 

Ca2+ 

Mg2+ 

O-híd 

szabad O2- 







Könnyenillók: 

a magmában azok a 

vegyületek, amelyek 

felszíni viszonyok 

között folyadék vagy  

gázfázist alkotnak 

bazaltos magma riolitos magma 

A könnyenillók nagy nyomáson oldott állapotban vannak a magmában, azonban a nyomás 

csökkenésével megszűnik oldhatóságuk, és önálló fázis formájában válnak ki –„buborékosodás”. 



Vulkáni működés: lávaöntés 

Lávaömlés: a magma robbanás 

nélküli felszínre kerülése 

oka: illók korábban eltávoztak, azaz a 

magma illókban elszegényedett 

 

Leggyakoribb lávaösszetétel: bazaltos 

(az illók távozása a kevéssé viszkózus 

bazaltos magmából a legegyszerűbb) 

Lávafolyás jellegét meghatározó tényezők: 

•    lávaeffúzió mértéke (a felszínre kerülő magma mennyisége időegység alatt) 

•    a láva fizikai tulajdonságai (elsősorban a viszkozitása) 

•    a topográfia 



Vulkáni működés: lávaöntés 



Vulkáni működés: lávaöntés 



Vulkáni működés: lávaöntés 

Kis SiO2-tartalmú, kis viszkozitású lávák  

(bazaltos összetétel) 

pahoehoe 

(kötélláva) 

aa 

(salakos láva) 

Mauna Ulu, Hawaii 



Vulkáni működés: lávaöntés 



Vulkáni működés: lávaöntés 

Kis SiO2-tartalmú, kis viszkozitású lávák  

(bazaltos összetétel) 

az eredmény: 

Hígan folyó bazaltos láva      lapos, elnyúlt pajzsvulkán 

pl. Mauna Loa (Hawaii) 



Vulkáni működés: lávaöntés 

Közepes SiO2-tartalmú, közepes viszkozitású lávák  

(andezites összetétel) 

aa- vagy táblás vagy blokk lávafolyások 

Blokk-láva Santorinin Táblás-láva az Etnán 



Vulkáni működés: lávaöntés 

Közepes SiO2-tartalmú, közepes viszkozitású lávák  

(andezites összetétel) 

az eredmény: 

pl. Mt. Mayon (Fülöp-szigetek) 

Viszkózusabb andezites láva      meredek oldalú rétegvulkán/összetett vulkán 



Vulkáni működés: lávaöntés 

Nagy SiO2-tartalmú, nagy viszkozitású lávák  

(dácitos-riolitos összetétel) 

Lávadómok 

A viszkózus láva éppen csak ki tud türemkedni a felszínre. Gyakran lávadóm aktivitással 

zárulnak jelentősebb robbanásos kitörések, amikor már csak a kigázosodott láva érkezik a 

felszínre (pl. Katmai, St. Helens). 

Novarupta, Katmai, Alaszka 



Vulkáni működés: lávaöntés 

az eredmény: 

Nagy SiO2-tartalmú, nagy viszkozitású lávák  

(dácitos-riolitos összetétel) 

Jabal Abyad, Saudi Arabia 

A háttérben viszkózusabb, 

riodácitos lávadóm (coulée), az 

előtérben kevéssé viszkózus 

trachibazaltos lávadóm (lávalepény) 

Meredek oldalú  

dagadókúp 

Montserrat, Kis-Antillák 

Függőleges  

lávatű 

Mt. Pelée, 1902 



Vulkáni működés: lávaöntés 

Nagy SiO2-tartalmú, nagy viszkozitású lávák  

(riolitos összetétel) 

Obszidián lávafolyás, Newberry kaldera, Oregon, USA (M. Shirao felvétele) 



Vulkáni működés: lávaöntés 

Nagy SiO2-tartalmú, nagy viszkozitású lávák  

(riolitos összetétel) 

Obszidián lávafolyás meredek frontja, Newberry kaldera, Oregon, USA 



Vulkáni működés: lávaöntés 

Víz alatti lávaöntések: 

párnaláva vulkán lávalepel vulkán 



Vulkáni működés: lávaöntés 

Víz alatti lávafolyások: 

párnaláva 



Vulkáni működés: lávaöntés 

Víz alatti lávafolyások: 

párnaláva 

az eredmény: 

Etna, Aci Castello 



Példák a Kárpát-Pannon térségből 

lávakőzetek – oszlopos elválás (oka: hűlési zsugorodás) 

(Balaton-felvidék) 



Példák a Kárpát-Pannon térségből 

Csomád (DK-Kárpátok, Erdély) 
 

dácitos lávadómkomplexum 



Példák a Kárpát-Pannon térségből 

Szarvaskő 

Kissomlyó, Kemenesalja 

Keleti-Mecsek párnalávák 



Vulkáni működés: robbanásos kitörés 



Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

1.) Magmás robbanásos 

vulkáni kitörések 

 

oka: a magmában oldott illók 

kiválása (buborékosodás), majd a 

gázbuborékok hatalmas belső 

nyomása 

Pinatubo, Fülöp-szigetek 1991 

Mauna Ulu, Hawaii, 1974 



Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

1.) Magmás robbanásos 

vulkáni kitörések 



Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

1.) Magmás robbanásos 

vulkáni kitörések 



Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

1.) Magmás robbanásos 

vulkáni kitörések 

Hawaii-típusú kitörés (bazaltos magma) 

lávaszökőkút  fröccskúp 

hasadékmenti 

kitörés, 

lávafüggöny  

fröccs-sánc 

lávaszökőkút, 

lávató 



Példák a Kárpát-Pannon térségből 

Ság-hegy, Kemenesalja 



Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

1.) Magmás robbanásos 

vulkáni kitörések 

Hawaii-típusú kitörés (bazaltos magma) 

Hasadékvulkáni kitörés a Holuhraun lávamezőn (Bardarbunga tűzhányótól ÉK-re, 

Izland), 2014.08.29-én kezdődött, 08.31. óta szakadatlanul, jelenleg is zajlik  

lávaszökőkút-lávafüggöny + kapcsolódó lávaöntés: 

 

VIDEÓK: 

 

http://vimeo.com/107963975 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fmCJSS2YAP0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y1gZgB0h_zk#t=32 

 

KÉPEK: 

 

http://mashable.com/2014/09/11/iceland-bardabunga-volcano-eruption-

photos/#:eyJzIjoiZiIsImkiOiJfNmI5cWZ1Z3hsbDhpazgybCJ9 

 

http://vimeo.com/107963975
https://www.youtube.com/watch?v=fmCJSS2YAP0
https://www.youtube.com/watch?v=y1gZgB0h_zk
http://mashable.com/2014/09/11/iceland-bardabunga-volcano-eruption-photos/
http://mashable.com/2014/09/11/iceland-bardabunga-volcano-eruption-photos/
http://mashable.com/2014/09/11/iceland-bardabunga-volcano-eruption-photos/
http://mashable.com/2014/09/11/iceland-bardabunga-volcano-eruption-photos/
http://mashable.com/2014/09/11/iceland-bardabunga-volcano-eruption-photos/
http://mashable.com/2014/09/11/iceland-bardabunga-volcano-eruption-photos/
http://mashable.com/2014/09/11/iceland-bardabunga-volcano-eruption-photos/
http://mashable.com/2014/09/11/iceland-bardabunga-volcano-eruption-photos/
http://mashable.com/2014/09/11/iceland-bardabunga-volcano-eruption-photos/


Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

1.) Magmás robbanásos vulkáni kitörések 

Stromboli-típusú kitörés 

(bazaltos – bazaltos andezites 

magma) 

lávatűzijáték 

lávatűzijáték  salakkúp 



Példák a Kárpát-Pannon térségből 

Boncsos-tető, Fekete-hegy vulkáni komplexum, 

Balaton-felvidék 

Füzes-tó salakkúp, Balaton-felvidék 

Rákos, Persány (Erdély) 



Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

1.) Magmás robbanásos vulkáni kitörések 

Pliniusi-típusú kitörés (Si-gazdag magma) 

hamufelhő-oszlop 

(kitörési felhő) 

 20-45 km magas 

Klyuchevskaya, Kamcsatka 1994  



Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

2.) Freatikus/freatomagmás 

robbanásos vulkáni 

kitörések 

 

oka: forró magma és külső víz/vizes 

anyag keveredése 



Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

Freatomagmás robbanásos kitörések (hidrovulkáni kitörések) 

 a forró magma (láva) kis mennyiségű vízzel vagy vízzel telített 
üledékkel érintkezik, és hőenergiájának egy része mechanikai energiává 
alakul 

Egy vulkán születése: Surtsey, Izland, 1963-64 

Sigurdur Thorarinsson felvételei 



Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

Surtsey-típusú kitörés 

(bazaltos – dácitos magma) 

Freatomagmás robbanásos kitörések (hidrovulkáni kitörések) 

víz alatti és 

vízből 

kiemelkedő 

vulkanizmus 



Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

Surtsey-típusú kitörés (bazaltos – dácitos magma) 

Freatomagmás robbanásos kitörések (hidrovulkáni kitörések) 



Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

Surtsey-típusú kitörés 

(bazaltos – dácitos 

magma) 

Freatomagmás robbanásos kitörések (hidrovulkáni kitörések) 

tufakúp 

tufagyűrű 

maar 

 

 

 

víz/magma keveredési arány szerepe: 

- a kitörés jellege 

- a vulkán morfológiája 



Példák a Kárpát-Pannon térségből 

Ság-hegy, Kemenesalja 

Kissomlyó, Kemenesalja 

Tihany, Balaton-felvidék 



Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

Víz alatti kitörés, Hunga Tonga-Hunga Ha'apai (D-Csendes-óceán), 

2009. március  sűrű hamu- és gőzfelhők: 

 

VIDEÓ: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yFAf_SRRKUg 

 

 

Surtsey-típusú kitörés (bazaltos – dácitos magma) 

Freatomagmás robbanásos kitörések (hidrovulkáni kitörések) 

https://www.youtube.com/watch?v=yFAf_SRRKUg


Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

Vulcanoi-típusú kitörés 

(andezites – dácitos magma) 

 
 a kitörés mechanizmusa 

 hirtelen nyomásfelszabadulás a kürtőt elzáró láva vagy törmelékes dugó alatt 

→  ágyúlövés-szerű kitörés, hamufelhő kilövellés 

 a buborékosodó magma felszínalatti vízzel lép kölcsönhatásba 

 
 Típusos vulcanoi kitörés 

(Vulcano, 1889, február 14): 

ballisztikus bombákkal, sűrű 

hamufelhő kilövelléssel és 

fehér gőz-felhővel 

  

  

  

  

  

  

 

 Kis robbanásos vulcanoi kitörés (Vulcano, 1889, szeptember) 

  



Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

Vulcanoi-típusú kitörés (andezites – dácitos magma) 

rövid ideig tartó, diszkrét, 

ismétlődő kitörések,  

akár 720 km/h kilövellési 

sebességek 

5-10 km magas 

kitörési felhő 



Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

Vulcanoi-típusú kitörés 

(andezites – dácitos magma) 



Vulkáni működés: robbanásos kitörés 

Ágyúlövés-szerű robbanások légköri nyomáshullámmal: 

 

VIDEÓK: 

 

Tavurvur (Rabaul, Pápua Új-Guinea): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUREX8aFbMs 

 

Sakurajima (Kyushu, Japán): 

 

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_686111&feature=iv&

src_vid=E4j-PGiSYQI&v=rTnCsYh6wPg 

 

Vulcanoi-típusú kitörés 

(andezites – dácitos magma) 

https://www.youtube.com/watch?v=BUREX8aFbMs
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_686111&feature=iv&src_vid=E4j-PGiSYQI&v=rTnCsYh6wPg
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_686111&feature=iv&src_vid=E4j-PGiSYQI&v=rTnCsYh6wPg
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_686111&feature=iv&src_vid=E4j-PGiSYQI&v=rTnCsYh6wPg
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_686111&feature=iv&src_vid=E4j-PGiSYQI&v=rTnCsYh6wPg




Az eredmény: egyenletesen betemetett felszín 

Gomolyogva felemelkedő hamufelhő 

Piroklaszt szórás (hullás) 



Az eredmény: hasonló szemcseméretű 

törmelékdarabok, lamináris, sík rétegzésű üledék  

Gomolyogva felemelkedő hamufelhő 

Piroklaszt szórás (hullás) 



Piroklaszt szórás (hullás) 
 

 Explozív vulkáni kitörés során kialakuló kitörési oszlopból 

rakódnak le a törmelékek 

 Piroklaszt ár tetején kialakult hamufelhőből hullnak ki a 

törmelékek 

-> a felszínt egyenletes vastagságban teríti be 

-> jó osztályozottság (szél szállítás) 

-> lamináris, sík rétegzés 

-> kürtő közelében ballisztikus bombák 

-> összesülési jelenségek: kürtű közelében 

-> Litológiai osztályozás: 

A. Hullott salak összlet ['Scoria-fall deposit'] 

B. Hullott horzsakő összlet ['Pumice-fall deposit'] 

C. Hullott hamu összlet ['Ash-fall deposit'] 



Piroklaszt szórás (hullás) 

Walker-féle osztályozás 

   G.P.L. Walker (1973) 

Üledék felszíni elterjedése 

T
ö
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d
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Piroklaszt szórás (hullás) 



Merapi, 2005 

Felszínközelben terjedő, gravitáció által hajtott vulkáni sűrűségár 

Pinatubo, 1991 

Piroklaszt sűrűségárak 



Felszínközelben terjedő, gravitáció által hajtott vulkáni sűrűségár 

Soufriere Hills, Montserrat (Kis-Antillák) 

Piroklaszt sűrűségárak 



Felszínközelben terjedő, gravitáció által hajtott vulkáni sűrűségár 

Piroklaszt sűrűségárak 



Piroklaszt sűrűségárak 



Piroklaszt sűrűségárak 



Piroklaszt sűrűségárak 



Piroklaszt sűrűségárak 

‘nuées ardentes’ = izzófelhő: gravitációs sűrűségár típus, ami 

forró (>300 °C) gázokból és félig olvadt szilárd törmelékekből áll 



Piroklaszt sűrűségárak 



Felszínközelben terjedő, gravitáció által hajtott vulkáni sűrűségár 

Montserrat, 2002 

St. Pierre városa a Mt. Pelée 1902-es 

kitörése után 

az eredmény… 

Piroklaszt sűrűségárak 



Felszínközelben terjedő, gravitáció által hajtott vulkáni sűrűségár 

az eredmény… 

Montserrat 

Unzen 

Piroklaszt sűrűségárak 



Felszínközelben terjedő, gravitáció által hajtott vulkáni sűrűségár 

az eredmény… 

Unzen 
Mazama ignimbrit, USA 

Az eredmény: elsősorban völgyekben 

felhalmozódott vulkáni törmelékes üledék, változó 

szemcseméretű törmelékdarabok 

Piroklaszt sűrűségárak 



Piroklaszt sűrűségárak 

kereszt- 

rétegzés, 

dűne-

szerkezetek 



Példák a Kárpát-Pannon térségből 

Bükkalja - ignimbrit 

Dobogókő - 

blokk- és 

hamuár 

üledékek 



Piroklaszt árak lerohanása a tűzhányók oldalán: 

 

VIDEÓK: 

 

Sinabung (Szumátra, Indonézia): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=95bYATFIOxs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3WF0os9xCtI#t=92 

 

Ontake (Honshu, Japán): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y75pJ1OrPmQ 

 

Piroklaszt sűrűségárak 

https://www.youtube.com/watch?v=95bYATFIOxs
https://www.youtube.com/watch?v=3WF0os9xCtI
https://www.youtube.com/watch?v=Y75pJ1OrPmQ


Vulkanizmus: amikor robban a magma… 

A magma és a környező kőzetek részecskékre szakadoznak 

 

Piroklaszt 

(robbanásos vulkáni működés során keletkező törmelék 

 – megszilárdult magmadarab, kőzettörmelék vagy kristály) 

 

Tefra 

(robbanásos vulkáni működés eredményeként képződött 

törmelékekből álló üledék) 

 

Piroklasztit 

(robbanásos vulkáni működés eredményeként képződött, vulkáni 

törmelékes kőzet) 



Piroklaszt üledékek komponensei 

 Juvenilis törmelékek 
 a kitörő magmából származó törmelékdarabok 

o Salak, achnelit, fröccs 

o Horzsakő 

o Üvegszilánk 

 

 Litikus (kőzet) törmelékek (litoklasztok) 
 általánosan nagyobb sűrűségű kőzettörmelékek 

o kogenetikus kőzettörmelékek 

o járulékos kőzettörmelékek 

o véletlenszerű kőzettörmelékek 

 

 Kristályok 
 az alapanyagban szabadon előforduló ásványok 

o fenokristályok 

o xenokristályok 



Piroklasztok 

  Juvenilis törmelékek 

  a kitörő magmából származó törmelékdarabok 

o  Salak, achnelit, fröccs 

o  Horzsakő 

o  Üvegszilánk 

•  Salak 

– hólyagüreg-gazdag, általában 
mafikus (bazalt, bazaltandezit) 
összetételű, 1-2 g/cm3 sűrűségű 
törmelékdarab 

• Színe sötét, de gyakran vörös 
(oxidált) 

• Egyenetlen felszínű 

• A hólyagüregek többnyire 
kerekdedek, oválisak 



Piroklasztok 

  Juvenilis törmelékek 

   kitörő magmából származó törmelékdarabok 

o  Salak, achnelit, fröccs 

o  Horzsakő 

o  Üvegszilánk 

•  Horzsakő 
– hólyagüreg-gazdag, általában 

felzikus (trachit, fonolit, dácit, 
riolit) összetételű, általában 
kisebb mint 1 g/cm3 sűrűségű 
törmelékdarab 

• színe világos (fehér, szürke) 

• Általában érdes felszínű, de 
lehet kerekded is 

• A hólyagüregek többnyire 
hosszúkásak 



Piroklasztok 

Speciális juvenilis törmelékek 
• orsóbombák 

– repítés közben áramvonalasan megnyúlt bombák 

• bélelt bombák 
– a központi részében idegen törmeléket tartalmazó bomba 

• kenyérhéj bomba/blokk 
– a gyors hűlés miatt a bomba külső kérge repedezett lesz, a belseje pedig erősen 

hólyagüreges (kenyérszerkezet) 

 

• akkréciós lapilli 
– kerekded, lapilli méretű hamuaggregátum 

• általában koncentrikus felépítésűek 

• típusai 
– szegély-típus – magja durvahamu méretű, amit finomhamu méretű szegély övez 

» proximális sűrűségárak vagy szórt üledékek 

– mag-típus – viszonylag durvaszemcsés hamu mag, finomhamu szegély nélkül 

» disztális sűrűségárak vagy szórt üledékek 

• kialakulása: levegőben, nedves közegben a hamu-szemcsék egymáshoz tapadásával. 

• előfordulási környezet: általában freatomagmás kitörés során szárazföldi környezetben 
(szórt és torlóár üledékek) 



Piroklasztok 

orsóbomba 
bélelt bomba 

kenyérbomba 



Piroklasztok 



Piroklasztok 

Akkréciós lapilli 



Piroklasztok 

  Juvenilis törmelékek 

  a kitörő magmából származó 
törmelékdarabok 

o  Salak, achnelit, fröccs 

o  Horzsakő 

o  Üvegszilánk 

• Üvegszilánk 
– hamu méretű, tisztán kőzetüvegből álló 

törmelék-darab, ami a magma robbanásos 
fragmentációja során keletkezik 

• többnyire ívelt, X vagy Y alakúak (magmás 
explozív eredetűek) vagy lemezesek 
(freatomagmás eredetűek) 

• lehetnek hólyagüreg-mentesek vagy 
hólyagüregesek 

• bazaltos üvegszilánk: szideromelán vagy tachylit 

Riolitos üvegszilánk Bazaltos üvegszilánk 

Ívelt alak (x-, y-alak, tőr-forma): egykori gázbuborékok falai 
Gyors hűlés: általában freatomagmás vulkáni kitörés 

során keletkezik 



Piroklasztok 

Vulkáni üveg 

 

• a magma gyors lehűlése során keletkezik 

– lehet hólyagüreg-mentes, hólyagüreges és hólyagüreg-gazdag 
(horzsakő vagy salak) 

– mikroszkóp alatt izotróp, de lehetnek krisztallit-tartalmúak is 

– bazaltos kőzetüveg: 

• szideromelán – izotróp, áttetsző, színtelen vagy enyhén sárga-
sárgásbarna színű üde kőzetüveg 

• tachylit – részben kristályosodott kőzetüveg, ami nagy mennyiségű 
Fe-Ti oxid szemcsét tartalmaz  

– fiamme 

• lencse vagy láng alakú kőzetüveg összesült piroklasztitban 

– általában tömött szövetű, változatos mennyiségű kristállyal 

– keletkezése: horzsakövek és üvegszilánkok összetömörödése 
(kompakció) és magas hőmérsékleten összeolvadása 



Piroklasztok 

Fiamme 

(Bükkalja) 

1 mm 



Piroklasztok 

Vulkáni kőzetüveg átalakulása 
 

kőzetüveg – termodinamikailag instabil fázis 
 

• lassú hűlés vagy utólagos fűtés során devitrifikálódik 

devitrifikáció – kristályok keletkezése és növekedése kőzetüvegből subsolidus hőmérsékleten 

magas hőmérsékletű devitrifikáció: 

•szferulitok (sugaras elrendeződésű kristály szálak) 

•litofízák (olyan szferulitok, amelyek közepén üreg található)  

•mikropoikilites szövet (kis kristályok /pl kvarc/ még kisebb kristályokat /pl. földpát/ 
foglalnak magukba) 
 

• hidratálódhat (perlitesedés, palagonitosodás) 

perlitesedés 

•perlit – olyan Si-gazdag kőzetüveg, amelyben nagyszámú íves repedés található 

•kialakulása: kőzetüveg hidratációja során (hidratáció - térfogatnövekedés) 

•a leülepedés után, a hűlés kései fázisában vagy azután történik alacsony hőmérsékleten 

palagonitosodás – nagyon gyors folyamat (néhány év) forró és nedves körülmények között 
történik szideromelánból 

•palagonit = víz-tartalmú átalakult bazaltos kőzetüveg 

•barna, sárga, narancssárga színű 

•az átalakulás a szegélyeken kezdődik és a palagonit-szideromelán határ éles 

•gyakori vízalatti környezetben 

•további átalakulás során szmektit keletkezik 
 

• mállás, diagenezis, metamorfózis során új ásványok együttesévé (agyagásványok, 
zeolitok, szericit, klorit stb.) alakulhat 



Piroklasztok 

Palagonitosodott szideromelán üveg 

(Ság-hegy) 



Piroklasztok 

Perlitesedett fiamme 

(Bükkalja) 



Piroklasztok 

  Litikus (kőzet) törmelékek (litoklasztok) 

  általánosan nagyobb sűrűségű kőzettörmelékek 

o  kogenetikus kőzettörmelékek 

o  járulékos kőzettörmelékek 

o  véletlenszerű kőzettörmelékek 

Szentbékkálla (Káli-medence) 



Piroklasztok 

  Kristályok 

  az alapanyagban szabadon előforduló ásványok 

o  fenokristályok 

o  xenokristályok 

Amfibol fenokristály riodácitos lapillitufában 

(Bükkalja) 

1 mm 1 mm 

Kvarc és muszkovit xenokristály bazalttufában 

(Kissomlyó) 



Piroklaszt üledékek komponensei 



Piroklaszt üledékek komponensei 

Szemcseméret 

[mm] 

Vulkáni törmelék 

(piroklaszt) 

Vulkáni törmelékes 

kőzet (piroklasztit) 

>64 blokk és bomba piroklaszt breccsa 

és agglomerátum 

2 - 64 lapillus lapillikő 

< 2 hamu tufa 

Szemcseméret szerinti osztályozás: 



Piroklaszt üledékek komponensei 

Piroklasztitok genetikai osztályozása: 

vulkanogén anyag mennyisége alapján: 
 

  100% - 75%                 75% - 25%                 25% - 0% 

  Piroklasztit                      tufit                     epiklasztit 

                                                            (vulkanogén vagy nem vulkanogén) 

Osztályozás a piroklasztok 

egymáshoz viszonyított 

mennyisége alapján 



Monogenetikus vulkáni területek/mezők 

a mexikói Michoacán-Guanajuato Vulkáni Terület részlete  

2 km 



Eifel vulkáni terület 

Auckland vulkáni terület 

Michoacán-Guanajuato vulkáni terület 

San Francisco vulkáni terület 

Monogenetikus vulkáni területek/mezők 



Monogenetikus vulkáni területek/mezők 

- a vulkáni működésnek egy speciális formája: sok kis térfogatú (≤1 km3) kitörési 

központból álló vulkáni mező 

- periodikus, hosszú életű (évmilliókig tartó), kevésbé kiszámítható működés 

- szakaszosan ismétlődő aktív fázisok és hosszú nyugalmi időszakok  

- az egyedi kis vulkáni centrumok rövid idő (legfeljebb néhány év) alatt épülnek fel, és 

később már nem újul fel rajtuk a vulkáni működés 

- az egyes kitörési központok létrejöttét általában egy-egy magmacsomag feltöréséhez 

kapcsolják, azonban az utóbbi évtizedben végzett újabb kutatások rámutattak arra, hogy 

ezeknek az egyszerűnek gondolt kis tűzhányóknak jóval bonyolultabb fejlődéstörténetük 

is lehet 

- Kárpát-Pannon térségben számos monogenetikus alkáli bazalt vulkáni terület: pl. 

Bakony–Balaton-felvidéki Vulkáni Terület, Persány Vulkáni Terület, stb. 

- monogenetikus vulkáni mezők: pl. Eifel Vulkáni Terület (Németország), Auckland 

Vulkáni Terület (Új-Zéland), Michoacán-Guanajuato Vulkáni Terület (Mexikó), San 

Francisco Vulkáni Terület (USA), Springerville Vulkáni Terület (USA), stb. 

- sűrűn lakott települések (pl. Auckland városa), vulkáni veszély-előrejelzés 

szempontjából kiemelt fontosság 

- vulkáni központok: térben és időben elszórva, kevés figyelmeztető előjel 

- kevés közvetlen megfigyelés  

- a kitörési központok termékeinek részletes, rétegtanilag kontrollált vulkanológiai, 

kőzettani és geokémiai vizsgálata 


