Hej	
  alla	
  blivande	
  geografer!	
  	
  
Under ett antal lektioner har vi arbetat med endogena processer, vad de är, vart de finns och
dess påverkan på jorden och även lite vad de får för konsekvenser för människorna och
naturen.
Endogena processer betyder ”uppbyggande krafter” eller processer som ”bygger upp”
jordskorpan. Endogena processer bildar bland annat nya bergsområden på vår jordskorpa.
Denna jordskorpa sitter inte ihop överallt utan är uppdelad i flera olika stora plattor, dessa
plattor kallas för kontinentalplattor. Kontinentalplattorna rör sig mycket långsamt.
Anledningen till att de rör på sig är att det under jordskorpan finns magma. Denna magma är
trögflytande och den rör på sig, magmans rörelser kallar vi för konvektionsströmmar. Dessa
konventionsströmmar är det som, väldigt långsamt, flyttar kontinentalplattorna.
Kontinentalplattorna kan röra sig i olika riktningar beroende på vart de är och hur
konventionsströmmarna rör sig. När kontinentalplattorna rör på sig kan berg bildas och även
vulkaner och jordbävningar.
Hur de krockar (kolliderar) beror på vilken typ av platta de är. Det skiljer sig om en
oceanplatta (havsbotten) krockar med en kontinentskorpa (större delen landmassa) eller om
två kontinentskorpor krockar med varandra. Nedan beskrivs en del av kontinentalplattornas
olika rörelser.
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Spridningszon	
  	
  
Vid en spridningszon rör sig kontinentalplattorna ifrån varandra. Där de har ”spruckit” flyter
magma upp som sedan stelnar och tillslut bildas berg. Ett klassiskt exempel på en
spridningszon är den mittatlantiska ryggen som löper genom större delen av Atlanten. I
spridningzoner kan öar tillslut bildas då berget når upp till ytan, ett sådant exempel är Island.
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Subduktionszon	
  
En subduktionzon skapas när två plattor kolliderar och den ena trycks ned under den andra.
Ofta sker detta då en oceanplatta (havsbotten) krockar med kontinentskorpa (landmassa). Det
är då den tyngre oceanplattan (havsbotten) trycks ned under landmassan.
Den platta som trycks ned tillbaka mot magman kommer att börja smälta. Då den smälter
stiger magman (det nyligen smälta berget/plattan) upp genom den ovanpåliggande plattan och
bildar där vulkaner. Se bilden vart vulkanerna bildas.
Ett exempel på vart subduktionszoner finns är på den västra delen av Sydamerika. Där har en
bergskedja som kallas Anderna bildats.
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Kollisionszon	
  
Vid en kollisionszon krockar två plattor med varandra. Här trycks inte någon av
plattorna ned under varandra utan de veckas mot varandra. Här bildas mycket höga
berg och i dessa områden är det vanligt med jordbävningar.
Exempel på kollisonszon:
- Indien trycks långsamt upp mot den eurasiska plattan och bildar Himalaya
med mycket höga bergstoppar. Bland annat Mt Everest och K2 finns i
Himalayas långa bergskedja.
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Förkastningszon	
  
En förkastningszon uppstår när två plattor rör sig längs med varandra. Förkastningszoner
finns både på land och i havet. I dessa områden bildas det ofta jordbävningar.
Plattorna kan ”haka fast” i varandra och då byggs ett högt tryck upp när de försöker röra sig
längs varandra men har fastnat. Efter många år så blir trycket för högt och plattorna ”släpper”
från varandra och de rör sig en längre sträcka mycket fort. När detta händer kan det bildas en
väldigt kraftig jordbävning som kan bilda tsunamis med förödande konsekvenser.
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Förklaring av geografiska begrepp
Magma
Magma kallas det trögflytande smälta berget som finns under jordskorpan. När den tränger
upp och kommer till ytan, via vulkaner/spridningszoner/subduktionszoner etc, kallas den för
lava. Magma under – lava ovanför. Att magman är trögflytande betyder att den har en
liknande konsistens som till exempel diskmedel.
Bergskedja
En bergskedja är ett område där det finns många berg, de ligger ofta i samma område och
därför kallas de bergskedja. Himalaya och Alperna är två olika exempel på bergskedjor.
Kollisionszoner
Vid en kollisionszon krockar två plattor med varandra. Här trycks inte någon av plattorna ned
under varandra utan de veckas mot varandra. Här bildas mycket höga berg och i dessa
områden är det vanligt med jordbävningar.
Exempel på kollisonszon:
- Indien trycks långsamt upp mot den eurasiska plattan och bildar Himalaya.
Subduktionszon
Vid en subduktionszon trycks en platta (den tyngre) ned under den andra, något lättare,
plattan. När den tyngre plattan trycks ned i magman så smälter den. Denna nybildade
magman som bildats när den plattan smälte trycks nu upp genom den ovanliggande plattan
och bildar där vulkaner.
Mittatlantiska ryggen
Den mittatlantiska ryggen är den spridningszon som går längs med större delen av Atlanten. I
denna spridningszon har Island bildats då lava/magma stelnat när den trängt upp ur
spridningzonen.
Konvektionsströmmar
Konvektionsströmmar är strömmar i magman under jordskorpan. Dessa strömmar drivs av
värmen som finns i jorden inre. Konvektionsströmmarna är anledningen till att
kontinentalplattorna flyttar på sig.
Kontinentskorpa
Kontinentskorpan omfattar kontinenterna samt vissa grunda hav. Kontinentskorpan är
landmassa, alltså land vi kan stå och gå på.
Oceanplatta (oceanskorpa)
Oceanplattan är havsbotten. Den är tyngre än kontinentskorpan (landmassan).
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