
KŐZETBUROK 
 

FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 

A mélyfúrások tapasztalataiból, valamint a nehézségi erő (gravitáció), a földmágnesség, a vulkáni tevékenységek és legfőképp a 

földrengéshullámok vizsgálatából a tudósok arra következtetnek, hogy a Föld belseje nem egységes szerkezetű, hanem bizonyos 

határfelületek mentén koncentrikusan elhelyezkedő gömbhéjakból (geoszférákból) áll. Ezek a gömbhéjak a következők: 

Kéreg – ez a legkülső gömbhéj, szilárd halmazállapotú; 

– az óceánok alatt vékonyabb (5-10 km), bazaltos kőzetanyagú, 

a szárazföldek alatt vastagabb (35-40 km), a bazalt fölött gránitos kőzetanyagú. 

Köpeny – felső része még szilárd; 

– alsó része az ún. asztenoszféra → ez a növekvő hőmérséklet és nyomás hatására izzó, képlékeny állapotban van 

(ennek az izzó, megolvadt kőzetanyagnak a neve: magma). 

A köpeny felső, szilárd része és a felette lévő, szintén szilárd kéreg közös neve: kőzetburok (litoszféra). 

A kőzetburok nem egységes, hanem kisebb-nagyobb méretű, vékonyabb (óceáni) és vastagabb (szárazföldi v. kontinentális) 

kőzetlemezekből áll. 

Ezek a kőzetlemezek „úszkálnak” az asztenoszférán: távolodnak, közelednek (ütköznek) vagy elcsúsznak egymás mellett, 

mert az asztenoszféra áramlásai mozgatják a rajta elhelyezkedő szilárd kőzetlemezeket. 

Mag – külső mag: külső részét folyékony halmazállapotú fémek (vas, nikkel) alkotják; 

– belső mag: belső szilárd része főleg nehéz fémekből (vas, nikkel, hasadóanyagok…) áll. 

 

A FÖLD BELSEJÉNEK FIZIKAI JELLEMZŐI 

A magban rejlő vastartalmú anyagok áramlásai hozzák létre a Földet körülvevő mágneses teret. 

Hőmérséklet 

– a radioaktív anyagok (hasadóanyagok; pl. urán) bomlásából hő származik, amely belülről fűti a Földet; 

– a Föld belseje felé haladva a hőmérséklet fokozatosan, de nem egyenletesen nő; 

– a növekedés mértéke a földkéregben átlagosan 3°C/100 m (100 méterenként 3°C-kal lesz melegebb). 

A hőmérsékletnövekedés értékét geotermikus gradiensnek nevezzük. Értéke a Föld különböző pontjain eltérhet az átlagtól 

– tűzhányók környékén, vagy (a medence jelleg miatt) hazánk alatt: az átlagosnál gyorsabban nő a Föld belső hőmérséklete (a 

geotermikus gradiens értéke az átlagosnál magasabb) → ilyen helyeken sok hévíz (termálvíz) található, amit fürdőkben, uszodákban 

hasznosítanak, ill. fűtésre is alkalmas lehet – pl. Izlandon, ill. az Alföldön; 

– ősföldek területén: az átlagosnál lassabban nő a Föld belső hőmérséklete (a geotermikus gradiens az átlagosnál alacsonyabb) → ez 

mélyművelésű bányák működtetését teszi lehetővé (nem „sülnek” meg a bányászok) – pl. gyémántbányák Dél-Afrikában. 

Nyomás 

– a Föld belseje felé haladva egyenletesen növekszik. 

Sűrűség 

– a Föld belseje felé haladva hirtelen ugrásokkal (nagy változásokkal) nő. 

 

LEMEZTEKTONIKA 

A kőzetlemezek (pl. Észak-amerikai, Dél-amerikai, Eurázsiai, Afrikai, Ausztrál-Indiai, Antarktiszi, Csendes-óceáni, Fülöp, Nazca, Karibi, 

Kókusz, Arab) lassú mozgását (néhány cm/év) lemeztektonikának nevezzük. 

A kőzetlemezeket az alattuk lévő magma áramlásai, nagy nyomásának feszítő erői mozgatják 

– távolodnak – pl. Atlanti-óceán mélyén (Észak-amerikai- és Eurázsiai-lemez) – bazaltvulkánok, földrengések, óceáni hátságok; 

– közelednek (ütköznek) – pl. Japán- és Fülöp-szigeteknél (Csendes-óceáni-, Fülöp- és Eurázsiai-lemezek), Andok hegyláncainál 

(Nazca- és Dél-amerikai-lemez), Dél-Európában (Afrikai- és Eurázsiai-lemez) – robbanásokkal, törmelékszórással kísért andezit- és 

riolitvulkánok, vulkáni szigetívek, földrengések, mélytengeri árkok, gyűrődések és gyűrthegységek; 

– elcsúsznak egymás mellett – pl. Észak-Amerikában (Kalifornia) a Szent András-törésvonal mentén – földrengések. 



MAGMATIZMUS ÉS VULKÁNOSSÁG 

Vulkáni tevékenységről akkor beszélünk, ha az asztenoszféra megolvadt, izzó, képlékeny kőzetanyaga, a magma a Föld belsejét 

feszítő erők hatására megpróbál a felszínre törni. 

 

MÉLYSÉGI MAGMATIZMUS 

A magmának nem mindig sikerül felszínre törni; gyakran megreked útközben. Ilyenkor lassan kihűl, megszilárdul és  magmás kőzet 

keletkezik belőle → nagy mélységben mélységi magmás (pl. gránit) kőzettömbök alakulnak ki, felszín közelében lencse vagy gomba 

alakú magmás kőzettömbök, illetve a földkéreg repedéseit kitöltő, ércekben (fémes ásványokban) gazdag telérek keletkeznek. 

 

VULKÁNOSSÁG 

Ha a magma eléri a felszínt, vulkánok (tűzhányók) jönnek létre. A kiömlött magma neve: láva. 

Vulkánok alakja 

– ahol a földkérget mély törések szabdalják, ott a hasadékokon át a felszínre ömlő láva nagy kiterjedésű, lapos „takarót” képez (pl. 

Dekkán-fennsík) → ezt nevezik hasadékvulkanizmusnak; 

– máshol a magmakamrából egy csatornán (kürtőn) keresztül jut a felszínre a magma – a csatorna „szájánál” kráter keletkezik, a 

kihűlő lávából pedig egyre magasabbra növő vulkáni kúp → ez az ún. csatornás vulkanizmus. 

Vulkánok működése 

– robbanásos (a váratlan gőz- és gázkitörések, pusztító robbanások mellett heves törmelékszórás jellemző); 

– lávaömléses (a gőzök és gázok mellett csak híg láva ömlik – pl. Hawaii-szigetek); 

– vegyes típusú (a robbanásszerű, törmelékszórásos kitöréseket lávaömlés kíséri – pl. Fuji, Vezúv, Etna). 

Vulkánok elhelyezkedése (vulkánkitörések helye) 

– tűzhányók eloszlására és működésére a lemeztektonika (a kőzetlemezek mozgásfolyamatainak vizsgálata) ad magyarázatot → a 

vulkáni működés elsősorban a kőzetlemezek szegélyeihez köthető, ugyanis a magma (két lemez között) ott tud a felszínre törni. 

Távolodó lemezszegélyeknél 

- óceáni hátságok mentén a hasadékvölgyekből az asztenoszféra sötét színű, híg, bazaltos lávája ömlik szét, és gyorsan 

megszilárdulva hozzáforr a lemezszegélyekhez, széles, lapos vulkáni kúpokat hoz létre; 

- pl. az Azori-szigetek vagy Izland vulkánjai (de így alakult ki valamikor a Dekkán-fennsík is). 

Közeledő, alábukó (összeütköző) lemezszegélyeknél 

- ha két óceáni lemez, vagy egy óceáni és egy szárazföldi lemez összeütközik, akkor a mélytengeri árkok mentén alábukó, nagyobb 

sűrűségű, idősebb, óceáni kőzetlemez visszaolvad a magmába, s közben sok üledéket visz magával (két szárazföldi lemez 

ütközésekor a korábban közöttük lévő óceáni lemez kerül a mélybe); 

- alábukó kőzetlemez vizes tengeri üledékei a forró magmába érve hirtelen nagy nyomású gőzzé alakulnak, sisteregve próbálnak a 

felszínre törni – nagy nyomású gőz megrepeszti a másik kőzetlemezt, és hatalmas robbanások kíséretében tör a felszínre; 

- magma az így kialakult repedéseken tör elő, útközben magába olvasztva a kéreg anyagának egy részét is; 

- vulkánkitörések anyag tehát az alábukó, megolvadt kőzetekből és a kéreg anyagából származó, a bazaltnál világosabb színű, 

sűrűbb, nehezebben folyó andezit és riolit; 

- robbanásos kitörések heves törmelékszórással járnak együtt – a szétszóródott törmelékekből (vulkáni bombák, kövek, kavicsok, 

homok, por) a felszínre hullva puha, szürkés színű kőzet, tufa keletkezik; 

- sorozatos kitörések alkalmával egymásra rakódó tufa- és lávarétegek szabályos 

kúp alakú rétegtűzhányókat hoznak létre; 

- pl. Japán-szigetek, Fuji, Fülöp-szigetek, Vezúv, Etna; 

- rétegtűzhányó részei: (a) magmakamra, (b) kürtő (magmacsatorna), (c) kráter, 

(d) tufa- és (e) lávarétegekből álló vulkáni kúp; 

- előfordul, hogy a kráternyílás eltömődik, a mélyben lévő anyagok nem tudnak 

szabadon távozni – ilyenkor a felgyülemlett gőzök és gázok feszítőereje irtózatos 

erejű robbanással levegőbe röpíti a hegy tetejét, feltépi az oldalát, mindent 

elpusztítva a környéken – pl. Krakatau, Mount St. Helens. 
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Kőzetlemezek belső területeinek vulkánossága 

- ritka esetekben a kőzetlemezek belső területein is kialakulhatnak vulkánok („forró pontos vulkanizmus”) – pl. Hawaii-szigetek, 

Kilimandzsáró-csoport és Teleki-vulkán (Afrikai-árokrendszer mentén).  

Vulkáni utóműködés 

– vulkánok aktív működésének (kitöréseinek) szüneteiben, vagy annak végleges megszűnését követően akár évmilliókkal később is 

megfigyelhetők bizonyos jelenségek, melyeket vulkáni utóműködéseknek nevezünk; 

– forró vízgőzkitörések, oldott ásványi anyagokban gazdag hőforrások (fumarolák) – pl. fűtésre és (gyógy)fürdőkben használják; 

– kénes kigőzölgések (szolfatárák); 

– szén-dioxidos kigőzölgések (mofetták) – gyógyászati célokat szolgálhat; 

– szénsavas források, savanyúvizek, borvizek – oldott ásványi anyagokban gazdag ivó- és gyógyvizeket adnak; 

– gejzírek (szökőhévforrások) – idegenforgalmi látványosságok; 

– iszapfortyogók (a felszálló gázok által bugyogtatott, iszapos forró vízzel teli mélyedések) – idegenforgalom. 

 

HEGYSÉGKÉPZŐDÉS 

RÖGHEGYSÉGEK   →   alapvetően a töréses, vetődéses szerkezet jellemző rájuk 

Vetődés 

– belső erők hatására a kőzetlemezek szilárd, merev részei – törésvonalak mentén – 

függőleges (ritkán vízszintes) irányba elmozdulnak; 

– vetődéssel keletkezett formák: tektonikus medence, rög vagy sasbérc, tektonikus 

lépcső, tektonikus árok. 

Általában közepes magasságú vagy alacsony hegyek, melyek a külső erők hatására erősen lepusztultak, ezért felszínükre lekerekített 

hegyhátak, lankás hegyoldalak, széles völgyek, tágas medencék jellemzőek. 

A röghegységek a földtörténeti óidőben keletkeztek 

– a kőzetlemezek mozgása során kialakult egy hatalmas őskontinens (Pangea); 

– a kontinenseket két nagy hegységrendszer, a Kaledóniai- és a Variszkuszi-hegységrendszer kapcsolta össze; 

– ezek tagjai később a függőleges mozgások következtében feldarabolódtak, és a külső erők munkája nyomán lepusztultak. 

Kaledóniai-hegységrendszer maradványai → pl. Skandináv-hg., Skócia, Pennine-hg., Kelet-Grönland, Appalache-hg., Dél-kínai-

hegyvidék, Nagy-Vízválasztó-hg. 

Variszkuszi-hegységrendszer maradványai → pl. Velencei-hg., Francia-khg., Német-khg., Szudéták, Urál, Tien-san, Altaj, Kunlun, 

Appalache-hg., Nagy-Vízválasztó-hg. 

Ásványkincsekben gazdagok (ezek a lepusztulás miatt a mai felszínhez közel helyezkednek el) → sok az érc (pl. vasérc, acélötvöző 

anyagok, színes- és nemesfémek ércei), a feketekőszén; a kősó, kálisó, kén, foszfát, grafit… 

 

GYŰRTHEGYSÉGEK   →   Gyűrődéssel keletkeztek 

Gyűrődés 

– oldalirányú erők hatására az egymáshoz közeledő kőzetlemezek szélén 

felhalmozódott üledékek képlékeny rétegei felgyűrődnek, boltozatokból és teknőkből 

álló redős szerkezet jön létre; 

– gyűrődéssel keletkezett formák: álló redő, ferde redő, fekvő redő, áttolt takaróredő. 

A gyűrthegységek párhuzamos, egymáshoz láncszerűen kapcsolódó hegyvonulatait a külső erők még csupán kis mértékben tudtak 

lepusztítani, ezért felszínüket magas, gyakran hófedte csúcsok, éles, csipkés hegygerincek, meredek hegyoldalak, szakadékok, szűk, 

mély völgyek jellemzik. 

A gyűrthegységek kialakulása a földtörténeti középidő végén kezdődött és az újidő harmadidőszakában fejeződött be 

– középidőben az őskontinens (Pangea) feldarabolódott → a távolodó kőzetlemezek idővel újra összeütköztek; 

– Csendes-óceán peremén, közeledő lemezek határánál, heves vulkáni működés kíséretében, felgyűrődött a Pacifikus-hg.rendszer; 

– Afrikai- és Eurázsiai-lemez közti Tethys-tenger bezáródásával + Ausztrál-Indiai-lemez ütközésével létrejött az Eurázsiai-hg.rendszer. 



Pacifikus-hegységrendszer tagjai (észak-dél irányban futnak a Csendes-óceán két partján) → pl. Alaszka hegyei, Kordillerák, Andok, 

Kamcsatka-félsziget, Japán-szigetek, Indonéz-szigetvilág, Új-Guinea. 

Eurázsiai-hegységrendszer tagjai (nyugat-keleti irányban futnak Európa és Ázsia déli részén) → pl. Atlasz, Pireneusok, Alpok, 

Appenninek, Kárpátok, Dinári-hg., Balkán-hg., Kaukázus, Zagrosz-hg., Hindukus, Pamír, Himalája. 

Ásványkincsek 

– vulkáni tevékenység miatt a Pacifikus-hegységrendszer színes- és nemesfém-ércekben gazdag; 

– Eurázsiai-hegységrendszer ásványkincsekben szegényebb (kevés az érc, de az egykori tengeröblökben barnakőszén-, kőolaj-, 

földgáz- és sótelepek képződtek). 

 

FELSZÍNFORMÁLÓDÁS 

Belső erők 

– magma áramlásai és belső nyomása, lemeztektonika (kőzetlemezek mozgásai), vulkanizmus, földrengés, gyűrődés, vetődés… 

Külső erők 

– folyóvíz, hullámzás, csapadék, felszín alatti vizek, jég (sarkvidéki jégtakarók, gleccserjég), fagy, hőingás, szél, élővilág (növények, 

állatok, ember!), gravitáció (lejtős tömegmozgások: lavina, hegyomlás, földcsuszamlás, suvadás)… 

Aprózódás: fizikai folyamat, amely során a kőzetek külső erők hatására feldarabolódnak. 

Mállás: kémiai folyamat, amely során a kőzeteket alkotó ásványok víz hatására oldódnak.. 

A felszínformáló erők pusztítanak (rombolnak) → majd elszállítják az így keletkezett törmeléket → végül lerakják (építenek). 

 

KŐZETEK 

A földkéreg nagy tömegű, ásványokból felépülő, természetes módon keletkezett anyagait kőzeteknek nevezzük. 

 

MAGMÁS KŐZETEK 

Mélységi magmás kőzetek 

– mélyben megrekedt, lassan kihűlt és megszilárdult magmából keletkeznek → pl. gránit. 

Vulkáni kiömlési kőzetek 

– vulkánkitöréskor a felszínre ömlött, és ott gyorsan megszilárdult lávából keletkeznek → pl. andezit, bazalt, riolit. 

Vulkáni törmelékes kőzetek 

– robbanásos vagy vegyes típusú vulkánkitöréseknél a szétszóródott törmelékből (vulkáni bombákból, kövekből, kavicsokból, 

homokból, porból) puha, szürkés színű kőzet keletkezi → ez a tufa. 

 

ÜLEDÉKES KŐZETEK 

Törmelékes üledékes kőzetek 

– aprózódásnak nevezett fizikai folyamat révén jönnek létre → idős kőzeteket a külső felszínformáló erők (pl. szél, folyóvíz, 

hullámzás, jég, fagy, hőingás, gravitáció) apróbb darabokra „morzsolják” szét, majd más helyre szállítják (és mozgatás közben 

tovább pusztítják, még kisebb szemcséjűvé koptatják), végül az ún. üledékgyűjtő medencékben felhalmozzák → pl. kavics, homok, 

homokkő, lösz, agyag, bauxit. 

Vegyi üledékes kőzetek 

– mállásnak nevezett kémiai átalakulás révén jönnek létre → idősebb kőzetek a meleg vizű, sekély tengeröblökben feloldódnak, majd 

az oldott ásványi anyagok kicsapódnak → pl. dolomit, kősó, kálisó, gipsz, kén, foszfát + egyesek szerint ide tartozik a mészkő is. 

Szerves üledékes kőzetek 

– egykori élőlények maradványaiból (szerves anyagából) keletkeznek → pl. kőszén, szénhidrogének (kőolaj, földgáz) + mások 

szerint a mészkő ide tartozik. 

 



ÁTALAKULT KŐZETEK 

Magmás vagy üledékes kőzetek szerkezete a felszín alatt uralkodó magas hőmérséklet és nagy nyomás hatására megváltozik, 

átkristályosodik → pl. magmás kőzetekből kristályos palák, mészkőből márvány, agyagból agyagpala keletkezik. 

 

Gránit – rózsaszín, fehér, szürke és fekete ásványokból álló, durvakristályos (a kőzetalkotó ásványok szabad szemmel is elkülöníthetőek), nehéz, szilárd, kemény kőzet; 

– mélységi magmás kőzet → felszín alatt megrekedt magmából keletkezik, miután a magma lassan lehűlt és megszilárdult (lassú lehűlés miatt a kőzetet alkotó 

ásványok nagy méretűek lesznek); 

– pl.: Velencei-hegység; 

– kemény, kopásálló, dekoratív építőkő, főleg burkolólapokként vagy díszítőkőként alkalmazzák. 

Bazalt – sötétszürke, finomszemcsés (az ásványok szabad szemmel nem igazán különíthetőek el egymástól), tömött, nehéz, nagy szilárdságú, kemény kőzet; 

– vulkáni kiömlési kőzet → felszínre ömlött, és ott gyorsan kihűlt, megszilárdult lávából keletkezik (gyors lehűlés következtében a kőzet ásványai mikroszkopikus 

méretűek); 

– pl.: Badacsony (vagy más bazaltsapkás tanúhegy); 

– kemény, kopásálló építőkő, főleg útburkolásra vagy járdaszegélynek alkalmazzák („macskakő”). 

Lösz – fakósárga (néha szürke) színű, laza szerkezetű, könnyű, puha, morzsolható kőzet; 

– törmelékes üledékes kőzet → jégkorszakok alatt a hegységekben a fagy aprózta a kőzeteket, majd ezt a finom, porszerű törmelékét a szél elszállította, és a 

síkságokon lerakta, végül a füves puszták növényzete megkötötte (a fűszálak közé akadva, hosszú évek alatt, vastag rétegben felhalmozódott); 

– pl.: Baranyai-dombság, Hajdúság, Maros-Körös köze, Mezőföld, Nagykunság nagy része, Külső-Somogy, Szekszárdi-dombság, Tolnai-dombság; 

– a löszön alakulnak ki a legjobb minőségű, humuszban rendkívül gazdag, fekete mezőségi talajok. 

Mészkő – szürkésfehér színű, porózus (lyukacsos) szerkezetű kőzet, melyben nagyítóval, de gyakran szabad szemmel is összepréselődött kagylóhéjak, csigaházak 

fedezhetőek fel (különböző ásványok oldatai sárgás, vöröses, szürkés árnyalatúra is színezhetik); 

– szerves üledékes kőzet → elpusztult korallok és más tengeri állatok (pl. kagylók, csigák…) meszes vázából keletkezett; 

– pl.: Aggteleki-karszt, Bakony, Budai-hegység egy része, Bükk, Cserhát délnyugati része, Gerecse, Mecsek nagy része, Pilis nagy része, Vértes, Villányi-hegység; 

– építő- és burkolókőként használják, de fontos építőanyag-ipari nyersanyag is (pl. mészgyártáshoz, cement-gyártáshoz), sőt a vegyipar is használja. 

Kőszén – szerves üledékes kőzet → évmilliók alatt keletkezik, az egykori erdők üledékes kőzetekkel betakart elpusztult növényeiből (pl. az egykori sekély tengerpartok, 

mocsarak növényi maradványait iszapréteg takarta be); 

– fedőréteg nyomása alatt az oxigéntől elzárt növényi maradványok lassan elszenesedtek, így a növényekből tőzeg lett / a tőzegből lignit / a lignitből barnakőszén / 

végül a barnakőszénből feketekőszén; 

– minél tovább tartott a szénképződés (ill. minél előbb kezdődött) és minél nagyobb volt a szenet betakaró üledékrétegek nyomása, annál értékesebb, jobb 

minőségű (több energiát tartalmazó) szénfajták keletkeztek. 

Szénhidrogének (kőolaj, földgáz) – szerves üledékes kőzet → elpusztult parányi tengeri élőlények (planktonok) milliárdjainak a tenger fenekére lerakódott, majd az 

iszapba süllyedt és betemetődött maradványaiból keletkeztek. 

 

ÉRCEK 

A nagy fémtartalommal rendelkező kőzeteket érceknek nevezzük. 

A magmás érctelepek magmás kőzetek fokozatos kihűlésével keletkeznek (felszín felé nyomuló magmából, sűrűségük szerint, újabb 

és újabb fémes ásványok, ércek válnak ki). 

Az üledékes érctelepek érctartalmú kőzetek pusztulásával (aprózódásával, mállásával) jönnek létre. 

 

FÖLDTÖRTÉNET 

Ősidő 

– 4,6 milliárd (4.600 millió) éve „megszületett” a Föld (a Napról leszakadt poranyagból); 

– hosszú ideig forró, izzó, képlékeny felszíne volt + nem volt vízburok, sem légkör; 

– hideg világűrrel érintkezve lassan kezdett kihűlni a felszín → megszilárdult egy vékony, kezdetleges kéreg; 

– légkör hiányában a meteorok szabadon becsapódhattak a felszínbe (meteoritok) → rengeteg vulkán jött létre; 

– kiömlött láva hizlalta a Föld kérgét → megszülettek az első, ősi kontinensek, a mai földrészek ősi magjai, az ún. ősföldek (Kanadai-, 

Guyanai-, Brazil-, Balti-, Afrikai-, Arab-, Dekkán-, Angara-, Kínai-, Ausztrál-ősföld); 

– vulkáni gázokból kialakult az őslégkör (kevés oxigénnel, ózonréteg nélkül…); 

– vulkáni gőzökből létrejöttek a felhők → felhőkből csapadék hullott → felszínre hullott csapadékból hosszú idő alatt kialakult a 

vízburok (első patakok, folyók, tavak, tengerek, ősi óceánok); 

– kb. 3 milliárd (3.000 millió) évvel ezelőtt az ősóceánok mélyén megjelent az élet (nagyon primitív ősi egysejtűek). 



Óidő 

– ősi kontinensmagok a kőzetlemez-mozgások révén egy helyre sodródtak, összeütköztek → létrejött a Pangea nevű őskontinens; 

– őskontinens kőzetlemezeit hatalmas hegységrendszerek (Kaledóniai-hegységrendszer, Variszkuszi- hegységrendszer) kapcsolták 

össze → ezek a hegységek azóta erősen lepusztultak és feldarabolódtak → maradványaik a mai röghegységek; 

– elterjedtek a többsejtű élőlények, külön váltak a növények és az állatok + az ózonréteg kialakulását, megerősödését követően az 

élet kilépett a szárazföldre; 

– akkor elpusztult növények maradványaiból keletkeztek a feketekőszén-telepek. 

Középidő 

– őskontinens (Pangea) feldarabolódott → új óceánok nyíltak a földrészek között (pl. Atlanti-óceán); 

– őshüllők (dinoszauruszok) uralták a bolygót; 

– elterjedtek a fás szárú növények (de csak a nyitvatermők, pl. fenyőfélék). 

Újidő 

– harmadidőszak 

- új hegységrendszerek gyűrődtek fel (Pacifikus-hegységrendszer, Eurázsiai-hegységrendszer) – ezek gyűrthegységek; 

- elterjedtek az emlősök és a madarak, valamint a zárvatermő (virágos) növények; 

- akkor elpusztult növényekből keletkeztek a barnakőszén- és a lignittelepek, planktonokból pedig a kőolaj- és földgáztelepek; 

– negyedidőszak 

- főként a külső erők alakítják a felszínt (pl. jégkorszakok jégtakarói, szél, folyóvíz) → ekkor alakultak ki bolygónk nagy síkságai; 

- elterjedt a mai élővilág, megjelent az ember. 

 

NAGYSZERKEZETI EGYSÉGEK 

Ősföldek, röghegységek, gyűrthegységek, síkságok (feltöltött süllyedékterületek [alföldek], táblás vidékek). 

 

 


