
Β 4.2 Το εζωηεπικό ηηρ Γηρ 

Η μελέηη ηης διάδοζης ηων ζειζμικών κσμάηων καο βνεζάεη λα θαηαιάβνπκε πώο 

είλαη ην εζσηεξηθό ηεο Γεο.   

Ηπειπωηικόρ θλοιόρ 

Βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθό κέξνο ηεο Γεο θαη έρεη πάρνο κηθξόηεξν από 70 ρηιηόκεηξα.  

Ωκεάνιορ θλοιόρ 

Βξίζθεηαη θάησ από ηνπο σθεαλνύο θαη ην πάρνο ηνπ δελ μεπεξλά ηα 10 ρηιηόκεηξα. 

Μανδύαρ 

Είλαη θάησ από ην θινηό θαη αληηπξνζσπεύεη ην 83% ηνπ όγθνπ ηεο Γεο. Απνηειείηαη 

από ζεξκά θαη ππθλόξξεπζηα πιηθά.  Η λιθόζθαιπα απνηειείηαη από ην αλώηεξν 

ζηξώκα ηνπ καλδύα θαη ηνλ θινηό θαη ρσξίδεηαη ζε κεγάιεο πιάθεο πνπ νλνκάδνληαη 

ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο. 

Πςπήναρ 

Βξίζθεηαη κέζα ζην καλδύα. Υπάξρεη έλαο εμσηεξηθόο «πγξόο» ππξήλαο θαη έλαο 

εζσηεξηθόο «ζηεξεόο» ππξήλαο. Η θαξδηά ηεο Γεο απνηειείηαη από ζίδεξν θαη ληθέιην. Η 

ζεξκνθξαζία ζηνλ ππξήλα ηεο Γεο μεπεξλάεη ηνπο  5000°C. 

 

Β 4.3 Γςνάμειρ πος διαμοπθώνοςν ηην επιθάνεια ηηρ Γηρ 

Α. Γςνάμειρ ζηο εζωηεπικό ηηρ Γηρ (ενδογενείρ) 

Η επηθάλεηα ηεο Γεο αιιάδεη δηαξθώο θαη κε αξγό ξπζκό. Κάπνηεο από ηηο αιιαγέο 

νθείινληαη ζε δπλάκεηο πνπ μεθηλνύλ από ην εζσηεξηθό ηεο Γεο θαη νλνκάδνληαη 

ελδνγελείο. Η θίλεζε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ είλαη ππεύζπλε γηα ηνπο ζεηζκνύο, ηα 

εθαίζηεηα, ηε δεκηνπξγία ησλ βνπλώλ, ησλ επείξσλ θαη ησλ σθεαλώλ. 

Σειζμόρ είλαη ε δόλεζε ηνπ εδάθνπο πνπ νθείιεηαη ζηε ζξαύζε ησλ 

πεηξσκάησλ. Σεηζκνί κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ εμαηηίαο ηεο θίλεζεο ησλ 

ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ. Μπνξεί επίζεο λα πξνεγνύληαη ή λα ζπλνδεύνπλ ηηο εθξήμεηο 

εθαηζηείσλ. 

Η δεκηνπξγία ησλ εθαηζηείσλ νθείιεηαη ζηηο θηλήζεηο ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ. Τα 

εθαίζηεηα ζπλήζσο ζπγθεληξώλνληαη ζηα όξηα ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ.  

Όηαν δύο λιθοζθαιρικές πλάκες απομακρύνονηαι, ηόηε ην κάγκα αλεβαίλεη από ην 

άλνηγκα πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπο. Έηζη ζρεκαηίδνληαη νξνζεηξέο 



ελεξγώλ ππνζαιάζζησλ εθαηζηείσλ (μεζοωκεάνιερ πάσερ) θαη δεκηνπξγείηαη λένο 

σθεάληνο θινηόο. 

Όηαν δύο λιθοζθαιρικές πλάκες ζσγκρούονηαι, ηόηε ζρεκαηίδνληαη βνπλά θαη εθαίζηεηα 

πνπ δεκηνπξγνύλ νξνζεηξέο κε κνξθή ηόμνπ. Οη κεγάιεο λεζησηηθέο αιπζίδεο 

ζρεκαηίδνληαη, όηαλ ζπγθξνύνληαη δύν ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο ζηα βάζε ησλ σθεαλώλ. 

Τν κάγκα* βγαίλεη θαη ςύρεηαη, θαηαζθεπάδνληαο κηα ζεηξά λεζηώλ, όπσο είλαη ηα λεζηά 

ηνπ Σνινκώληα θαη ην λεζησηηθό ηόμν ηνπ  λνηίνπ Αηγαίνπ. 

Β. Γςνάμειρ ζηην επιθάνεια ηηρ Γηρ (εξωγενείρ) 

 

Οη αιιαγέο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο κπνξεί λα νθείινληαη θαη ζε εμσγελείο παξάγνληεο, 

δειαδή ζε δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Τέηνηνη είλαη ν άνεμορ, 

ην νεπό θαη ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο. 

Αποζάθπωζη: απνζύλζεζε ησλ ζπζηαηηθώλ ησλ πεηξσκάησλ. 

Γιάβπωζη: κεηαθνξά ηνπ πιηθνύ ηεο απνζάζξσζεο ησλ πεηξσκάησλ. 

Απόθεζη: ζπζζώξεπζε ησλ πιηθώλ ηεο δηάβξσζεο. 

 


