
Rövid természetföldrajz tananyag 
Összeállította: Kéri András földrajz vezetőtanár 

Budapest, 2020 

II. Témakör: A Föld, mint kőzetbolygó 

1. A föld belső szerkezete. 
Kőzetlemezek - lemeztektonika 

A Föld gömbhéjai 

A tengely körüli forgás, a Nap körüli keringés, és a nehézségi erő hatására a gáznemű, 
a folyékony és a szilárd halmazállapotú anyagok fajsúlyuk szerint gömbhéjakba, 
(geoszférákba) rendeződtek. 

GEOSZFÉRÁK: 

• Levegőburok (atmoszféra) 

• Vízburok (hidroszféra) 

• Közetburok (litoszféra). 

• Az előző három geoszférából az élet színtere - bioszféra 

A Föld belsejének fizikája 

Geotermikus gradiens (100m 3oC) 
A belső hő radioaktív anyagok (uranium, tórium) bomlásából származik. 
A nyomás a mélység függvényében egyenletesen növekszik. 
A sűrűség növekedése hirtelen változást mutat. 
Bolygónkat mágneses tér veszi körül. (Mágneses deklináció) 

Utazás a Föld középpontja felé 

A Föld belseje is gömbhéjas szerkezetű: 

• Földkéreg 

• Földköpeny 

• Külső mag 

• Belső mag 

1. Földkéreg 

a) Óceáni kéreg: 

• Óceánok alatt. 

• Vékonyabb, 7-11 km vastag.  

• Felső része bazaltból, alsó része gabbróból áll. 
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b) Szárazföldi kéreg 

• Szárazföldek alatt. 

• Vastagabb, 35-40 km vastag. 

• Felső része gránitból, alsó része gabbróból áll. 
 
2. Földköpeny 

2900 km húzódó felületig tart. 

a) Felső köpeny 

Legfelső rétege szilárd, az alsó része képlékeny, asztenoszférának nevezzük. 

b) Alsó köpeny 

Szilárd. 

3. Földmag 
a) Külső mag (maghéj) 

• 1800 km vastag. 

• Folyadékszerűen viselkedik.  

• Vas, magnézium alkotja. 

• 4300 – 5000 oC 

b) Belső mag 

• Szilárd, vas és nikkel.  

• 5000 – 6000 oC 
 

Kőzetburok: a kéregből és a felső köpeny felső szilárd részéből áll 

 a) Óceáni 

• Óceánok alatt, bazaltos 

• vékonyabb, 50 km 

b) Szárazföldi 

• Szárazföldek alatt, gránitos 

• Vastagabb, 70-100 km vastag. 
 

      

A Föld belső geoszférái 
http://www.vayadam.hu/files/forrasalloma

nyok/a_fold_belso_szerkezete.pdf 
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LEMEZTEKTONIKA 

A lemeztektonika az első olyan globális modell, amely a kőzetlemezek mozgását 
alapul véve magyarázatot ad az összes geodinamikai jelenségre (földrengések, 
vulkanizmus, hegységképződés stb.). A lemeztektonika modelljének megalkotásához 
vezető úton alapvető jelentőségű volt Alfred Wegener német meteorológus 
munkássága, aki az 1910-es, 1920-as években kidolgozta a kontinensvándorlás 
elméletét. Wegener elképzelése szerint a kontinensek egykor összefüggő szárazulatot 
alkottak (Pangea), amely később összetöredezett és darabjai, a mai kontinensek 
jelenlegi helyükre sodródtak. A lemeztektonikai elmélet kidolgozásában fontos 
szerepet játszott R. S. Dietz és H. H. Hess, akik az 1960-as években kifejtették az 
óceánfenék szétsodródásának elméletét, majd X. Le Pichon kimutatta, hogy a 
lemeztektonika egyetlen, globális mértékben összefüggő mozgásképet nyújt Földünk 
szerkezetfejlődéséről. 
A kőzetlemezek mozgásának mechanizmusát két konvekciós alapmodell magyarázza. 
A mélykonvekciós modell szerint a Föld belsejében termelődő hő hatására az egész 
köpenyben konvekciós áramlások keletkeznek, a sekélykonvekciós modell szerint 
ezek az áramlások csak a köpeny felső részére, az asztenoszférára terjednek ki. 

A kőzetburok lemezei  

A Föld legkülső vékony, szilárd gömbhéja, a litoszféra kőzetlemezekből áll, melyek 
teljesen beburkolják a Földet. Hét nagy és több kisebb kőzetlemez különböztethető 
meg, melyek állandó mozgásban vannak.  
 

Kőzetlemezek:  

Nagy lemezek: 

• Eurázsiai-, 

• Észak-amerikai-, 

• Csendes-óceáni (Pacifikus)-, 

• Dél-amerikai-, 

• Afrikai-, 

• Indoausztráliai-, 

• Antarktiszi-lemez. 
 

Kisebb lemezek: 

• Arab-, 

• Iráni-, 

• Fülöp-, 

• Nazca-, 

• Kókusz-, 

• Karibi- lemez stb. 
 

Az egyes lemezek eltérő sebességgel mozognak. 
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A lemezszegélyek 3 fő típusa: 

1. Egymástól távolodó (divergens) lemezek: (pl.: Atlanti-hátság, Vörös-tenger): 
Az óceáni hátságok alatt a köpenyben a hőmérsékletkülönbség miatt konvektív 
oszlopok emelkednek fel és a kőzetlemezeknek ütközve szétáramlanak 
mindkét irányba, így szétrepesztik, majd magukkal szállítják, szétsodorják a 
litoszféralemezeket. Az asztenoszférából felnyomuló bazaltos köpenyanyag, a 
magma kitölti a lemezperemek közti rést, lehűl és óceáni kéreggé merevedik. 
Ezért a távolodó lemezszegélyeket gyarapodó vagy akkréciós szegélyeknek 
nevezik, az óceánközépi hátság az óceánok születésének és gyarapodásának 
helye. 

 
2. Egymáshoz közeledő (konvergens) lemezek:  

a) Óceáni lemez ütközése kontinentális lemezzel (pl.: a Dél-amerikai- és a 
Nazca-lemez): A nagyobb sűrűségű óceáni lemez általában 30-60°-os dőlésű 
sík mentén a kisebb sűrűségű kontinentális lemez alá bukik és nagy mélységre, 
akár 400-700 km mélyre is benyomul a köpenybe. Az alábukást szubdukciónak, 
az övezetet, ahol ez bekövetkezik szubdukciós zónának vagy konszumációs 
övezetnek nevezzük, mert itt az óceáni kőzetlemez beolvad a köpeny 
anyagába, azaz fölemésztődik. Ahol az óceáni lemez behajlik a szárazföldi alá 
mélytengeri árok keletkezik. Az óceáni lemez felszínén szállított üledék egy 
része a szárazföldi lemezhez tapad és kb. 1 mm/év sebességgel gyarapítja azt, 
másik része az asztenoszférába szállítódik, ahol hozzájárul a lemezszegélyen 
kialakuló heves andezites-riolitos vulkáni tevékenység kialakulásához. 

 
b) Két kontinentális lemez ütközése (pl.: az Eurázsiai- és Afrikai-lemez): A két 

szárazföldi kőzetlemez sűrűsége nagyjából megegyezik, a 2,8 g/cm3 sűrűségű 
kontinentális lemezekre olyan nagy a 3,4 g/cm3 sűrűségű köpeny felhajtóereje, 
hogy tartós alábukás nem jöhet létre. A két kontinentális kéregrész közötti 
óceán bezárul és az óceán fenekén felgyülemlett üledék felgyűrődik, 
hegységképződési folyamatok zajlanak le. A kontinentális lemezek peremeiről 
kisebb-nagyobb lemezdarabok, mikrolemezek válhatnak le, amelyek a 
hegységek kialakulásában fontos szerepet játszhatnak. A kontinentális lemezek 
között lévő óceán felemésztődik, térrövidülés jön létre 

 
c) Két óceáni lemez ütközése (pl.: a Pacifikus- és a Fülöp-lemez): Az óceáni 

kőzetlemezek sűrűsége nem sokkal kisebb (kb. 3 g/cm3), mint a köpeny 
sűrűsége (3,4 g/cm3), ezért az egyik, általában az idősebb, jobban lehűlt, 
valamivel nagyobb sűrűségű lemez bukik a fiatalabb alá. Az alábukás vonalán 
mélytengeri árok és andezites-riolitos vulkáni tevékenység következtében 
szigetív alakul ki. 

 
3. Egymás mellett elcsúszó lemezek: (pl.: a Szent András-vető Kaliforniában): 

Ezek egymással párhuzamosan mozognak, szegélyükön hatalmas vízszintes 
irányú vetődés alakul ki, amely mentén a lemezek egymás mellett elcsúsznak. 
Az ilyen lemezszegélyek felismerése nem könnyű feladat, mivel kőzetképződés 
vagy deformáció nem kíséri őket, azonban földrengések igen. 
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2. A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések  

 

Mélységi magmatizmus 

Magma: fölfelé hatoló kőzetolvadék. 
Ha a magma a földfelszín alatt 
szilárdul meg mélységi magmás 
kőzetekről beszélünk. 
 
Érckiválás. 
Mélységi magmás kőzetek: 

gránit 
gabbró 
Lassú kihűlés – nagy szemcsés 
kristályok. 

 

Felszíni vulkánosság 

Ha a magma kijut a földfelszínre 
láváról, beszélünk. A kilépés helyén 
tűzhányó, más néven vulkán alakul 
ki. A láva kihűlésével keletkező 
kőzetek a kiömlési kőzetek. 
 
Kiömlési kőzetek: 

andezit 
bazalt 
riolit 
Gyors kihűlés – kis szemcsés 
kristályok. 

 

 

saját szerkesztésű ábra 

A vulkán szilárd termékei: 

• vulkáni bombák (a levegőben lehűlve megszilárduló cm-es, méteres 
kőzetdarabok),  

• blokkok vagy tömbök (szilárd állapotban kidobott nagyobb kőzetdarabok),  

• lapillik (mogyoró vagy dió nagyságú, a levegőben megszilárduló 
lávadarabok),  

• vulkáni por.  
 
Ezeket összefoglaló néven piroklasztikumnak nevezzük.  
A nagyobb darabok megszilárdulásával vulkáni agglomerátum és vulkáni breccsa, 
a finomabb porból vulkáni tufa keletkezik. 

Vulkáni kőzetek osztályozása szilikáttartalom SiO2-tartalom alapján 

• savanyú (túltelített) - SiO2 tartalom: 66-90% Pl. riolit 

• semleges (neutrális v. telített) - SiO2 tartalom: 48-66% Pl. andezit 

• bázisos (telítetlen) - SiO2 tartalom: 48% alatt Pl. bazalt 
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Vulkánosság távolodó lemezszegélyeknél 

Az asztenoszférában végbemenő felfelé irányuló magmaáramlások megrepesztik az 
óceáni kőzetburkot. A repedés mentén az asztenoszférából folyamatosan bazaltos 
kőzetolvadék nyomul a felszínre, ahol hozzánő a repedés szegélyéhez. Így jönnek 
létre az óceánközépi hátságok. Az állandó anyagutánpótlás szétfeszíti a hátságok 
központi hasadékvölgyét és így a hasadék két oldalán lévő kőzetlemezek fokozatosan 
távolodnak egymástól.  

A magma:   

• hőmérséklete igen magas 1100-1200oC,  

• - nagy mélységből, az asztenoszférából érkezik,                    

• - fémekben nagyon gazdag: magnézium, vas, mangán                    

• SiO2-ban szegényebb bázisos kőzetek (bazalt)                  

Vulkánjainak működésére elsősorban a lávaömlés jellemző 
 
Formái:  
Jellegzetes gömbölyded formák párnalávák, pajzsvulkánok. 
Például Izland vulkánjai.  

Vulkánosság közeledő lemezszegélyeknél 

A közeledő lemezeknél robbanásos működésű vulkánok alakulnak ki.  
 
Kitöréseik gyakran katasztrofálisak. pl. Vezúv i.sz.79, Krakatau 1883, 

 

A vulkánok nagy erővel lökik ki a lávát.  
A hamufelhőket és a vulkáni törmeléket több ezer méter magasságig emelik.  
A hegyek oldalán pusztító lávaárak indulnak el.  
 
Az alábukó óceáni kőzetlemez  anyagát és az általa szállított, tengeri üledéket a 
lefelé növekvő hőmérséklet megolvasztja. Ez körülbelül 100km-es mélységben 
következik be. A friss olvadék reakcióba lép a mélyben levő anyagokkal, 
keveredésükből robbanékony elegy keletkezik, amely a kőzetlemez törésein felfelé 
igyekszik.  
Így alakult ki a Csendes-óceán két partjának és Eurázsiának legtöbb vulkánja.   
 
Magma hőmérséklete: 800-900 Celsius fok.  
 
Láva:  
SiO2-ban gazdag, savanyú  
- fémekben szegény,  
- sűrű folyó, andezites riolitos.  
 
Vulkáni formák:  
A váltakozóan települő lávából és törmelékből (tufából) meredek falu vulkáni kúpok, 
rétegvulkánok (sztratovulkánok) alakulnak ki. Ezek közé tartoznak Földünk 
legszabályosabb vulkáni kúpjai pl. Fuji, Stromboli.  
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Rétegvulkán részei: 
 
1. Láva 
2. Magmakamra 
3. Kráter 
4. Kürtő 
5. Vulkáni törmelék 
Parazita vagy mellékkráter 
 

 
https://docplayer.hu/6819471-A-kozetlemezek-es-a-vulkani-tevekenyseg-foldrengesek.html 

Amennyiben a későbbi kitörés során a láva és a gázok nem találnak szabad utat a 
felszínre, a vulkán egy része robbanással a levegőbe repülhet, és kaldera alakul ki. 
Erre példa a Vezúv vagy a Mt.Szt.Helens 

Vulkánosság a kőzetlemezek belsejében 

A forrópontos vulkanizmus lemezszegélytől független, a litoszféra alatti feláramló 
asztenoszféra anyag égeti át a kőzetburkot. Ereje, nagysága nem elég a 
hátságképződés beindításához. Ilyen pl. a Hawaii szigetek, Kanári szigetek  

A vulkáni utóműködés, kísérőjelenségek 

• Szolfatára: forró (90-200 °C-os) vízgőz és kénvegyületek (kén-hidrogén, kén-
dioxid) felszínre törése. 

• Fumarola: különböző kémiai anyagokat tartalmazó, 100 °C feletti 
hőmérsékletű gőzömlés. 

• Gejzír: 100 °C-nál kisebb hőmérsékletű forróvíz-kitörés. 

• Mofetta: A száraz mofetták CO2 gázt, a nedves mofetták szénsavas vizet, 
savanyúvizet szolgáltatnak. A savanyúvizeket Erdélyben borvizeknek, a 
Felvidéken csevicének nevezik. 

 

Földrengések 

Földrengések eloszlása és a kőzetlemezek 
 

 
https://atacama.expedicio.eu/hu/atacama-blog/atacama-2016/162-le-egeszen-alacsonyra 

 

https://docplayer/
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A földrengések csoportosítása: 
 

a) Keletkezésük alapján: 

• Tektonikus rengések: Az összes földrengés mintegy 90 %-a tartozik ebbe a 
csoportba, elsősorban a lemezhatárokon pattannak ki. 

• Vulkanikus rengések: A vulkáni működéssel kapcsolatos magmamozgás, 
gázkitörés következtében kipattanó, helyi jellegű, viszonylag enyhe 
földrengések. 

• Beszakadásos rengések: Föld alatti üregek beomlása következtében 
kipattanó gyenge földrengések. 
Nukleáris- vagy bányarobbantások mesterséges rengéseket idézhetnek elő. 
 

b) Fészekmélységük alapján: 

• sekélyfészkű rengések (h=33 km) 

• közepes fészkű rengések (h=33-300 km) 

• mélyfészkű rengések (h=300-750 km) 
 

A földrengések erőssége: 

A földrengések erősségét kétféle skálán mérhetjük:  

• Mercalli skála 12 fokozatú és a földrengés által létrehozott látható változások, 
károk alapján alakították ki.  

• Richter skála fölfelé nyitott, a szeizmográf által rajzolt szeizmogramon 
mérhető amplitúdó alapján állapítják meg a földrengés méretét. Az eddig mért 
legerősebb földrengés 9,5 volt (Chile, 1960). 

A földrengések kísérőjelenségei: 

• Tűzvész 

• Cunami (szökőárhullám) 
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3. A kőzetlemezek és a hegységképződés  

 

A hegységképződés nyersanyagai 

A szárazföldekről a külső erők – elsősorban a folyók – által a tengerbe szállított 
hordalék az óceánok partközeli vizeiben halmozódik föl. Ebből, valamint a tengeri 
élőlények mész- és kovavázaiból üledékes kőzetek keletkeznek, amelyek az 
óceánok aljzatát csaknem teljesen beborítják. Az óceáni medencék Földünk nagy 
üledékgyűjtői. Ezeket geoszinklinálisoknak nevezzük. A bennük lerakódott 
üledékes kőzetek a hegységképződés nyersanyagai. 

 

GYŰRŐDÉS 

A közeledő kőzetlemezek oldalirányú nyomásának hatására redőkbe gyűrődnek. A 
gyűrődés szerkezeti egységei a boltozat (antiklinális) és a teknő (szinklinális).  
 
Redőtípusok: 
Ha a kétoldalról jövő nyomás egyenlő nagyságú, álló-, ha különböző, ferde- és 
fekvő redők keletkeznek. A ferde redők távolabbi felszínekre is áttolódhatnak, 
takaróvá alakulhatnak. A takaróredők legjellegzetesebb előfordulásait az Alpokban 
találjuk. 

saját szerkesztés 

Vetődés 

Ha a töréssík két oldalán fekvő kéregdarabok egymáshoz viszonyítva elmozdulnak, 
vetődésről beszélünk. A vetődések a kőzetlemezek egyes részeit rögökre darabolják.  
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A rögös szerkezet formatípusai: 
 

I. szerkezeti vagy töréslépcső: Ha a vetősíkok 
párhuzamosak és az egyes rögök 
elmozdulása azonos irányú, de eltérő 
mértékű. 

 
II. szerkezeti árok: Ha két vetősík közötti rög a 

mélybe zökken. 
 

III. sasbérc: Ha két vetősík közötti rög 
kiemelkedik. 
 

IV. szerkezeti medence: Íves vetősíkok mentén 
bezökkent katlan formájú mélyedés. 

 
 

http://termtud.akg.hu/okt/7/foldunk/4hegyseg.htm 

 

Hegységképződés két óceáni lemez ütközésekor: 

 

http://egyetemi.hu/fajlok/foldrajz/9.%20%C3%A9vfolyam/BEKG_12_A_kozetlemezek_mozgasa.pdf 

 
Az egyik lemez a másik alá bukik, anyaga beolvad majd felszínre, tör. Vulkáni 
szigetívek jönnek létre. Pl. Japán-szk. A szigetívek külső oldalán mélytengeri árkok 
képződnek. Pl. Japán-árok 

 

Hegységképződés óceáni és szárazföldi lemez ütközésekor 

 

http://egyetemi.hu/fajlok/foldrajz/9.%20%C3%A9vfolyam/BEKG_12_A_kozetlemezek_mozgasa.pdf 

 

Az óceáni lemez nagyobb sűrűségű és vékonyabb, mint a szárazföldi, ezért alábukik. 
A tengeri üledék felpréselődik a szárazföldi lemez peremére és hatalmas 
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hegységrendszerek jönnek létre. Pl. Pacifikus – hegységrendszer (Andok). A két 
lemez ütközési vonalánál mélytengeri árkok keletkeznek. Pl. Jáva-árok 

 

Hegységképződés két kontinentális lemez ütközésekor 

 

http://egyetemi.hu/fajlok/foldrajz/9.%20%C3%A9vfolyam/BEKG_12_A_kozetlemezek_mozgasa.pdf 

 

A két kontinentális lemez között az óceáni lemez megsemmisül.  A benne 
felhalmozódott üledék felgyűrődik, gyűrthegység-rendszerek keletkeznek.  
Pl.: Eurázsiai-hegységrendszer. 

4. A kőzetburok (litoszféra) „építőkövei” – a kőzetek. 
Ásványkincsek, energiahordozók keletkezése 

Alapfogalmak: 

Kristály: Határozott belső térrács szerkezettel rendelkező, túlnyomórészt szilárd, 
természetes vagy mesterséges anyag. 
 
Ásvány: A természetben előforduló kristályos anyag, amely meghatározott kémiai 
összetétellel és kristályszerkezettel rendelkezik. Az ásványok kémiai összetételében 
99 %-ban a periódusos rendszer 8 eleme vesz részt: O2, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg. 
 
Kőzet: Kőzetalkotó ásványokból álló, szilárd halmazállapotú, bolygónkon jelentős 
területeken előforduló természetes anyag. 
 
ÁSVÁNYOK: 
A mintegy 2000 ásványból csak kb. 200 kőzetalkotó ásvány.  
Az ásványok között is kimutatható a 3 eredetcsoport: 

• Magmás kőzetalkotók: kvarc (SiO2), földpátok (pl.: ortoklász, plagioklász) és 
földpátpótlók piroxének és amfibólok csillámok 

• Üledékes kőzetalkotók: karbonátok, kősófélék, agyagásványok, vas-
hidroxidok foszfátok, hidrocsillámok  

• Metamorf kőzetalkotók: alumínium-szilikátok amfibólok, piroxének 

I. Magmás kőzetek 

MÉLYSÉGI MAGMÁS KŐZETEK 

• gabbró, 

• diorit, 

• gránit, 
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VULKÁNI KIÖMLÉSI KŐZETEK 

• bazalt, 

• andezit, 

• riolit 
 
VULKÁNI TÖRMELÉKES KŐZETEK 

• bazalttufa, 

• andezittufa, 

• riolittufa 

II. Üledékes kőzetek 

A Föld felszínén, illetve a felszínközelben lejátszódó folyamatok, mint a mállás, a 
szállítás, a lerakódás és a kőzetté válás az üledékes kőzetek létrejöttét 
eredményezik.  
E folyamatokban a fő szerepet a Föld külső erői játsszák. 

 
TÖRMELÉKES ÜLEDÉKES KŐZETEK 

• breccsa, 

• konglomerátum, 

• agyag,  

• lösz, 

VEGYI ÜLEDÉKES KŐZETEK 

• dolomit 

• gipsz 

• kősó 

SZERVES EREDETŰ ÜLEDÉKES KŐZET 

• mészkő 

III. Átalakult metamorf kőzetek 

A metamorfózis szilárd fázisú átkristályosodás. Magas nyomás és hőmérséklet 
hozhatja létre. 

ÁTALAKULT KŐZETEK 

• agyagpala 

• csillámpala 

• gneisz 

Hazánk legjelentősebb kőzet-előfordulásai 

• gabbró - Bükk: Szarvaskő  

• gránit – Geresdi-dombság: Mórágy, Velencei-hegység  

• bazalt - Badacsony, Szent-György-hegy, Csobánc, Ság, Somló, Karancs 

• andezit - Mátra, Börzsöny, Cserhát, Visegrádi-hegység  

• riolit - Zempléni-hegység  

• tufák (bazalt, andezit, riolit) Megegyezik a kiömlési kőzetek lelőhelyeivel.  

• homokkő - Balaton-felvidék, Mecsek, Budai-hegység 

• agyag - Budai-hegység 

• márga - Budai-hegység  

• mészkő - Budai-hegység, Pilis, Gerecse, Cserehát, Bükk, Aggteleki-karszt  

• dolomit - Budai-hegység, Vértes, Bakony, Keszthelyi-hegység  

• gneisz - Soproni-hegység  

• csillámpala - Kőszegi-hegység  
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Érctelepek keletkezése 

Ércnek azokat az ásványokat, ásványtársulásokat nevezzük, amelyek valamilyen 
fémet a kőzetburok átlagánál nagyobb koncentrációban tartalmaznak. 
 
Az érctelepek képződése túlnyomórészt magmás folyamatokhoz köthetők – 
elsődleges ércképződés. 
Részben üledékképződés folyamataihoz is köthetők – másodlagos ércképződés. 

a) Magmás érctelepek képződése  

Az érckiválás folyamata: 

I. szakasz: 

− a magma benyomul a kéregbe 

− hőm. és nyom. csökken 

− 1300 ºC körül: nehézfémek 

− 1000-1100 ºC körül: vas, króm 

− 800 ºC körül: mélységi magmás kőzetek 

II. szakasz:  

− 500-700 ºC  → maradék hőm.  

− nagy nyom. → kőzeteket megrepeszti → benyomul → nyomás és 
hőmérséklet csökken → óriási kristályok, ásványhalmazok 

III. szakasz:  

− 500-370 ºC körül a magma hőm. 

− kovasavban szegény 

− nyomás újra nő → megrepeszti a kőzeteket → lerakja az ásványokat v. 
reakcióba lép a mellékkőzetekkel → új ásványtársulások → Wolfram  

IV. szakasz: Hidrotermális szakasz 

− forró- és melegvizes oldatokból tört. a kiválás  

− érctelérek alakulnak ki: réz, ezüst, arany, ólom, cink 

b) Üledékes érctelepek képződése  

Az üledékes eredetű érctelepek csoportjába azok a telepek tartoznak, amelyeknél az 
ércdúsulást mállási vagy üledékképződési folyamatok idézik elő. A szállítási 
viszonyok alapján az üledékes érctelepek két nagy csoportba oszthatók:  

• az ércdúsulás helyben képződik - kialakulásában a kémiai mállás játszik 
szerepet. Ide tartoznak a bauxittelepek. 

• az ércanyag szállítási folyamatokban vesz részt - az ércanyag törmelékként 
vagy oldatban szállítódik az üledékképződés helyszínére, ahol leülepszik, 
illetve kicsapódik. Ide elsősorban az üledékes vas- és mangánérc telepeket 
soroljuk. 

Bauxittelepek 

Keletkezés, jellemzők: A bauxittelepek trópusi-szubtrópusi éghajlati viszonyok 
között alakulnak ki. Sok csapadék jelenlétében a felszínen lévő kőzetek helyben 
történő mállásával, kilúgozásával először agyagásványok jönnek létre, majd az 
alumíniumtartalom oxidok és hidroxidok formájában relatíve feldúsul 
A bauxittelepek típusai: 
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Lateritbauxit 

Lateritbauxit bármilyen kőzet mállásával keletkezhet, de leginkább trópusi területek 

bazalt-platóin jön létre, rétegszerű telepeket alkotva. A bazaltláva - kis viszkozitása 
miatt - lapos, plató-térszínt alakít ki, mely kedvez a málladék helyben maradásának. 
A kőzet először vasban dús lateritté, majd a vas kioldódása után bauxittá alakul. Az 
átmenet a kiindulási kőzetből a lateritbauxitig felfelé folyamatosan követhető. 

Jelentősebb előfordulások: Guinea, Ausztrália, Malaysia, India (Dekkán-fennsík) 

Karsztbauxit 

A karsztbauxit szubtrópusi területek karbonátos kőzeteinek karsztos mélyedéseiben 

halmozódik fel, lencsés megjelenésű. A felhalmozódó málladék magmás kőzetekből 
származik, a karsztos térszín gyűjtőhelyként szolgál. A málladékhoz hozzájárul a 
karbonátos kőzet agyagos mállásterméke is ("terra rossa"). 

Jelentősebb előfordulások: Jamaica, Ny-India, Franciaország 

Hazánk legjelentősebb érc-előfordulásai 

Uránérc: Mecsek: Kővágószőllős nem bányásszák 

Mangánérc: Bakony: Úrkút 

Rézérc: Recsk – nem bányásszák 

Ólom- és cinkérc: Gyöngyösoroszi, Recsk – nem bányásszák 

Bauxit: Vértes előterében: Gánt, Iszkaszentgyörgy,  
Bakony térségében: Halimba, Fenyőfő, Nyírád, Szőc,  
 

A szénképződés folyamata  

A széntelepeken megfigyelhető növényi maradványok alapján kétségtelen, hogy a 
kőszén egykori növényekből keletkezett, mégpedig oxigénszegény környezetben, a 
földrétegek mélyén uralkodó nagy nyomás hatására, évmilliós folyamatok során. 
Ennek a folyamatnak első lépcsőjében tőzegféleségek jönnek létre, majd a nyomás és 
a geológiai kor növekedésével lignit, barnakőszén, feketekőszén és antracit. Minél 
fiatalabb valamely kőszéntelep, annál jobban felismerhetők benne a növényi részek, 
és annál nagyobb a víztartalma. A lignit és barnakőszénfajták döntő többsége a 
földtörténet utolsó 60 millió évében jött létre, míg a feketekőszén legjelentősebb része 
200-300 millió éve, a karbon-időszakban keletkezett.  

A kőolaj és földgáz képződése 

A kőolaj döntő többsége szerves anyagok bomlásából származtatható. Ezt bizonyítja, 

hogy benne megtalálhatók a növényi és állati élet legfontosabb anyagainak, a 
klorofillnak és a hemoglobinnak a bomlástermékei (porfirinek). A kőolajban hatalmas 
tömegű baktérium él és szaporodik, mikroszkóppal pedig rengeteg szerves 
maradvány, virágpor, spóra, kitinpáncélok figyelhetők meg benne. A szerves anyagok 
kőolajjá alakulásának alapfeltétele az oxigénszegény környezet és a felhalmozódó 
üledékrétegek nyomása. A kőolajképződésre legmegfelelőbb hőmérséklet a 140-
160°C. (A földgáz 200-220°C-on keletkezik.) Kedvező esetben 5-10 millió év is 
elegendő a kőolaj képződéséhez, kedvezőtlen esetben azonban 100 millió év is 
szükséges. A kőolaj kitermelésre érdemes mennyiségben csak ott található, ahol 
eredeti környezetéből messzire vándorolva, különböző geológiai csapdákban 
koncentrálódott. A kőolaj és a földgáz a rétegnyomás hatására az üledékrétegekben 
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általában felfelé vagy oldalt vándorol, majd többnyire likacsos-homokos rétegekben 
gyűlik össze. 

Szénhidrogén-csapda vagy kőolajcsapda 

 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/egeszsegneveles/kornyezettan/az-energia 

Hazánk legjelentősebb fosszilis energiahordozó-előfordulásai 

Feketeszén: 

nem bányásszák 

Mecseki-szénmedence: Pécs - Komló térsége 

Barnaszén: 
 
nem bányásszák 

Ajkai-szénmedence 
Oroszlányi-szénmedence  
Tatabányai-szénmedence 
Dorogi-szénmedence 
Nógrádi-szénmedence 
Ózdi-szénmedence 
Borsodi-szénmedence 
 

Lignit: Várpalota, Visonta, Bükkábrány, 

Kőolaj: Algyő-Szeged, Szank, Kiskunhalas, Ferencszállás, 
Pusztaföldvár, Battonya, Nagylengyel, Gellénháza,  
 

Földgáz: Algyő-Szeged,  Üllés,  Zsana,  Szank, Kiskunhalas,  
Ferencszállás, 
Pusztaföldvár, Battonya, Gyomaendrőd, Kisújszállás, 
Hajdúszoboszló, Kunmadaras, Gellénháza 

 

  



 16 

5. A belső és külső erők párharca. A kőzet-előkészítés 
A talaj 

A Föld felszíne állandóan változik. 

belső erők ➔ külső erők 
 
Belső (endogén) erők:  

A Föld belsejéből származó erők.  

Eredetük: a Föld belsejében radioaktív anyagok bomlása ➔ hő keletkezik ➔ 
magmaáramlás ➔lemeztektonika ➔ hegységképződések, vulkánosság, 
földrengések.  
 
Külső (exogén) erők: 

A Föld külső geoszféráihoz (hidroszféra, atmoszféra, bioszféra) kapcsolódó erők.  
 
Energiaforrásuk: Döntően a Nap sugárzása, kisebb mértékben a Hold hatása is 

érvényesül (pl. árapály jelenség). 

A külső erők: 

• az időjárási elemek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék),  

• a víz (tenger, folyók),  

• a jég (jégtakarók, gleccserek),  

• az élőlények (köztük az ember is)  

• valamint a tömegmozgások.  
 
Kőzet-előkészítés: aprózódás és mállás 
A külső erők munkájának előfeltétele. 
 
1. Aprózódás: A kőzettömb méreteiben okoz változást. 
  a) Hő okozta aprózódás 
  b) Fagy okozta aprózódás 
  c) Élőlények által okozott aprózódás 
 
2. Mállás: A kőzet kémiai tulajdonságait is megváltoztatja. 
   a) Oxidációs mállás 
  b) Biológiai mállás 

A külső erők felszínformálása 

A külső erők munkája általában 3 részfolyamatból áll: 

• lepusztítás,  

• elszállítás (együtt: denudáció)  

• építés (akkumuláció).  
 
A belső és külső erők által létrejött felszínformákkal, kialakulásuk folyamatával a 
geomorfológia foglalkozik.  
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Tömegmozgások (derázió) 

Nehézségi erő hatására, szállítóközeg nélkül mennek végbe lejtős felszínen.  

Omlások 
Hirtelen lejátszódó, nagy sebességű tömegáthelyeződések, amelyek során a 
lefelé mozgó anyag útjának egy részét szabadeséssel teszi meg. A mozgó 
anyag mérete változatos lehet pl: kőpergés, kőhullás, hegyomlás, partomlás, 
kőlavina. 

Csuszamlások 

 A lejtő anyagának csúszópálya mentén bekövetkező gyors elmozdulása. A 
csúszópályát általában átnedvesedett agyagos kőzetek képezik. (Nedves 
területeken jellemző inkább.) Pl: hegycsuszamlás, lejtőcsuszamlás, 
rétegcsuszamlás, suvadás. 

Kúszások 
A lejtőt borító törmelék vagy málladék igen lassú (cm/év sebességű) mozgása, 
mely során az anyagot alkotó szemcsék egymáshoz viszonyított helyzete 
változik meg. Pl: törmelékkúszás, talajkúszás. 

Folyások 
Képlékennyé vált anyagok egyenes vonalú vagy örvénylő (turbulens) mozgása 
a lejtő irányába. Feltétele: elegendő víz, az anyag átnedvesedése, vízzel való 
átitatódása. Pl: szoliflukció (iszap, talaj és törmelékfolyások), geliszoliflukció 
(fagyott területeken a felső réteg felolvadásakor bekövetkező talaj és 
törmelékfolyások)  

A talaj: 

A földkéreg legfölső, laza, termékeny része.  

Szervetlen vegyületei:  

  - kőzet,  
  - víz, 
  - levegő,   

Szerves anyagai:  

  - elhalt szervezetek bomlástermékei  
  - élő szervezetek kiválasztástermékei. 

Talajszintek: 

• A szint: A biológiai aktivitásban és humusztartalomban leggazdagabb szint. 

• B szint: Csökkent biológiai aktivitás, csökkent humusztartalom jellemzi. 

• C szint: az anyakőzet. 

Talajtípusok: 

A talajtípusok földrajzi elhelyezkedése szerint zonális és azonális talajokról 
beszélünk. 
 
a) Zonális talajok: A talajok összetételét és vastagságát a csapadék, a hőmérséklet 
és a növényzet határozza meg. A talaj szerkezete tehát szintén az éghajlat és a 
természetes növénytakaró függvénye. A különböző éghajlati és növényzeti övekhez 
meghatározott talajfajták tartoznak. Az adott öv éghajlati és növényzeti adottságait 
tükröző talajokat övjellegű (zonális) talajoknak nevezzük. 
 
b) Azonális talajok: Azok a talajok, amelyeknek kialakulásában a kőzetminőség, a 
domborzat vagy a talajvíz az éghajlatnál lényegesebb szerepet játszik, több, 

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/5het/foldrajz/fdr5.jpg
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különböző éghajlati övben is megtalálhatók. Ezek a nem öves elrendezésű (azonális) 
talajok csoportját alkotják. 
 

 

Erdőtalaj szelvénye a főbb talajszintekkel 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0038_13_david2_hu/ar01s06.html 



 19 

6. A földtörténet évmilliárdjai nyomában 

Előzmények 

Kb. 14 milliárd éve: a Világegyetem keletkezése (Forró Univerzum hipotézis = 
ősrobbanás = Nagy Bumm = Big Bang elmélet) 
 
4,6 milliárd éve: a Naprendszer kialakulása (Hoyle elmélete) 
 

A Föld keletkezése és kora 

• Az ősnap körül forgó gáz és porfelhőből képződött. 

• Meteorütközések – tömege, hőmérséklete nőtt – izzó állapotba került – 
gömbhéjak kialakulása. 

• Lehűlés – létrejön az ősi kéreg kb. 4,6 milliárd éve. 

A földtörténet korbeosztása 

❖ Idő: ős-, elő-, ó-, közép-, és újidő. 
➢ Időszak (kréta) 
▪ Kor (eocén) 

• Korszak (jégkorszak) 
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I. Prekambrium (Ősidő és előidő) 4600 - 570 millió évvel ezelőtt 

• Éghajlat: A felszíni hőmérséklet csökkent. 

• A földfelszín alakulása: A földkéreg, az ősóceán (Paleotethys) és az őslégkör 
kialakulása. A hőmérséklet csökkenésével megszilárdult a földfelszín. Amikor a 
hőmérséklet 100 oC alá süllyedt, a vízgőz lecsapódásával kialakult az ősóceán. 
Az őslégkör ún. redukáló légkör volt: oxigént nem tartalmazott, fő összetevői: 
ammónia, metán, vízgőz, széndioxid. 
Több hegységképződés is lezajlott, az ekkor keletkezett őshegységek 
lepusztult maradványaiból jöttek létre a kontinensek magját képező 
ősmasszívumok. Az előidő végére négy őskontinens alakult ki: 

• Az élet fejlődése:  
o Kémiai evolúció: Az ősóceánban a szervetlen anyagokból ultraibolya 

sugárzás és elektromos kisülések (pl: villámlás) hatására szerves 
molekulák jöttek létre (pl: cukrok, aminosavak); 
 

o Biológiai evolúció - Az ősóceánban a szerves molekulákból élő 
rendszerek jöttek létre kb. 3,5 milliárd éve. Az első prokarióta sejtek 
(baktériumok és kékbaktériumok) kb. 2,9-3,0 milliárd éve alakultak ki. 
Az ősi fotoszintetizáló kékbaktériumok a vízben oldott CO2 felvételével 
meszet válaszottak ki, ezekből épültek fel a sztromatolitok (gömbhéjas 
szerkezetű kőzetgumók). A legrégibb sztromatolitok Dél-Afrikából 
(Bulawayo-csoport) kerültek elő (2,9 milliárd évesek). 

o Eukarióták megjelenése az óceánokban kb. 1 milliárd évvel ezelőtt 
(endoszimbionta elmélet).  
Nem sokkal később a többsejtűek is megjelentek. 
Az előidő leggazdagabb élővilágmaradványa az Ediacara-fauna 
(Ausztrália). Kora 680-580 millió év. Főleg csalánozók, gyűrűsférgek és 
ízeltlábúak alkotják.  
 
Az ősidőt és az előidőt együtt prekambriumnak (azaz kambrium előtti 
kornak) nevezzük.  

II. Óidő: 570-235 millió évvel ezelőtt 

• Tagolása: 
6 időszak: kambrium, ordovicium, szilur, devon, karbon, perm. 
 
Éghajlat: 
Az élővilág hatására gyorsan nő a légköri oxigén mennyisége és kialakul az 
ózonréteg.  
Az éghajlat változatos, az északi félgömbön meleg, viszonylag kiegyenlített, a 
déli félgömbön két jégkorszak is elkülöníthető (az ordoviciumi 450, a 

1. Észak-amerikai tábla (Laurencia) - Kanadai pajzs és Grönland  

* közöttük a Japetus-óceán 

2. Kelet-európai tábla (Fennoszarmácia) - Balti pajzs és Ukrán pajzs  

* közöttük az Uráli-óceán 

3. Szibériai tábla  - Angara pajzs  

4. Gondwana  - az ősi Dél-Amerika, Afrika, Arábia, India, Ausztrália és Antarktisz. 
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permokarbon pedig 250 millió évvel ezelőtt). 
A karbonban a variszcidák mentén a trópusi éghajlat kedvezett a 
kőszénképződésnek.  

• A földfelszín alakulása: 
Az óidőben két jelentős hegységképződés zajlott.  
 
1. Kaledóniai-hegységképződés (ordovicium - szilur - devon időszakban, kb. 500-
350 millió éve) 
Laurencia és Fennoszarmácia ütközése során egységes kontinenssé forrt össze: 
Laurencia-Fennoszarmácia. Az ütközés vonalában húzódott a Kaledóniai-
hegységrendszer, amelynek tagjai a kaledonidák. Maradványaik ma Skandinávia 
nyugati részén, Skóciában, Észak-Írországban, Kelet-Grönlandon és az 
Appalache északi részén figyelhetők meg. 
 
2. Variszkuszi- (Herziniai) hegységképződés (karbon - perm időszakban, kb. 400-
230 millió éve) 
 
A variszkuszi hegységképződés során két ütközés zajlott le, közel egyidőben: 
 
a. Laurencia-Fennoszarmácia és Angara ütközésével kialakult Laurázsia. 
b. Laurázsia és Gondwana ütközésével pedig kialakult az egyéges 
szuperkontinens, a Pangea, körülötte az egyéges óceán, a Panthalassa.  
 
Az ütközések során alakult ki a Variszkuszi-hegységrendszer, amelynek tagjai a 
variszcidák. Maradványaik: az Appalache déli része, Dél-Anglia és Franciaország 
hegységei, a Német-középhegység, a Cseh-medence peremhegységei, a 
Lengyel-középhegység, a Rodope és az Ural. (A variszkuszi hegységképződés 
kimutatható még Ausztráliában: Nagy Vízválasztó-hegység, Észak-Afrikában és 
Közép-Ázsiában is.) 
 
Az élővilág fejlődése: 
* kambrium: a gerinctelen állatoknál megjelent a szilárd váz, a kambrium végére 
kialakultak a moszattörzsek és a gerinctelen állatok törzsei. Jellegzetes fosszíliák 
ebből az időszakból a trilobiták (háromkaréjú ősrákok). 
 
* ordovicium: a zátonyképző korallok elterjedése; 
* szilur: megjelentek az első szárazföldi növények; 
* devon: a szárazföld meghódítása a növények (ősharasztok) és az állatok 
(ízeltlábúak) által. Megjelentek a halak. 
 
* karbon: az északi félgömbön mocsárerdők főleg fatermetű harasztokból 
(maradványaikból keletkezett a földi kőszénkészlet jelentős része). A kétéltűek 
elterjedése.  
 
* perm: a nyitvatermők és a hüllők elterjedése. 
 
Az óidő végén az állatvilág kb. 50%-a kihalt.  

IV. Középidő  235-65 millió évvel ezelőtt 

• Tagolása: 
3 időszak: triász, jura, kréta. 
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• Éghajlat: 
Meleg, jégkorszak nem volt.  

• A földfelszín alakulása: 
A triász elején még egységes Pangea elkezd feldarabolódni, a szétválás a 
jura és a kréta időszakban a legintenzívebb. A folyamat során megkezdődik a 
ma ismert kontinensek elkülönülése. 

* triász: nyugodt időszak, tengeri üledékképződés; 
* jura: a Pacifikus-hegységrendszer kialakulásának kezdete (a Csendes-óceáni - 
Pacifikus - lemez ütközése Amerikával és Ázsiával); 
* kréta: az Eurázsiai-hegységrendszer kialakulásának kezdete (Eurázsia ütközése 
Afrikával, a köztük húzódó Tethys bezáródása és üledékének felgyűrődése). 
 
A Pacifikus- és Eurázsiai-hegységrendszer kialakulásának folyamata máig tart. 

Az élővilág fejlődése: 
* növények: a nyitvatermők (fenyők) virágkora (jura időszak), a zárvatermők 
megjelenése és elterjedésének kezdete (kréta időszak); 
* állatok: a gerinctelenek közül jellemzőek az egysejtű likacsoshéjúak 
(Foraminiferák), a puhatestűek (csigák, kagylók, ammonitesek), ízeltlábúak 
(rákok, rovarok). A gerincesek közül a kétéltűek virágkora a triászban, a hüllőké 
pedig a jura és kréta időszakban volt. A madarak (Archeopterix=ősmadár) a jura 
időszakban, az emlősök a triász és jura időszak határán jelentek meg.  
A középidő végén az állatvilág jelentős része kihalt.  

 V. Újidő  65 millió évvel ezelőttől máig 

a) harmadidőszak 65-2,5 millió évvel ezelőtt: 

• Éghajlat: 
Lehűlés és felmelegedés váltakozása.  

• A földfelszín alakulása: 

A lemezmozgások folytatódtak, a harmadidőszak végére a kontinensek nagyjából mai 
helyükre kerültek. A középidei hegységképződések folytatódtak, ekkor volt a Pacifikus- 
és Eurázsiai-hegységrendszer kialakulásának fő időszaka. A Pacifikus-
hegységrendszer tagjai: Kamcsatka, Kuril-szigetek, Japán hegységei, Kordillerák, 
Andok. Az Eurázsiai hegységrendszer tagjai: Atlasz, Pireneusok, Alpok, Appenninek, 
Kárpátok, Dinári-hegység, Balkán-hegység, Pontus (Észak-anatóliai-hegység), Toros, 
Kaukázus, Elburz, Zagrosz, Himalája. 

• Az élővilág fejlődése: 
* zárvatermők elterjedése; 
* emlősök elterjedése (adaptív radiációja).  

 
b) negyedidőszak 2,5 millió évvel ezelőttől máig 

• Tagolása: 

2 kor: pleisztocén=jégkor, holocén=jelenkor 

• Éghajlat: 
A pleisztocén korban eljegesedés az északi félgömbön. Okai elsősorban Földön 
kívüli, csillagászati eredetűek: pl. a Föld pályájának módosulása - az ekliptika 
és a és a Föld forgástengelye által bezárt szög változása. 
A sarkvidéki jégtakaró dél felé húzódott, legnagyobb kiterjedése 47 millió km2, 
átlagos vastagsága 2000-3000 méter. A jégtakaró Európában a London - Köln 
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- Krakkó - Kijev vonalig (Alpok - Kárpátok vonaláig), Észak-Amerikában pedig 
kb. az északi szélesség 40°-áig húzódott. 
A pleisztocén korban több hidegebb (glaciális=jégkorszak) és enyhébb 
(interglaciális=jégkorszakköz) időszak különböztethető meg. Az Alpokban 6 
eljegesedést (glaciálist) mutattak ki: Biber, Donau, Günz, Mindel, Riss, Würm. 
Észak-Amerikában 4 eljegesedést (glaciálist) mutattak ki: Nebraska, Kansas, 
Illinois, Wisconsin. (Közöttük interglaciálisok voltak.). 

• A jégtakaróval határos, de jéggel nem borított térségek éghajlatát, 
felszínformáló erőit és élővilágát a jégtakaró erősen befolyásolta, ezek a 
jégkörnyéki=periglaciális területek (pl. Magyarország).A jégkorszak idején 
csökkent a tengerek vízszintje, mert a víz jelentős része fagyott állapotban volt. 
Az utolsó jégkorszak kb. 10 ezer éve ért véget, azóta a jégtakaró visszahúzódott 
a mai helyére.  

• A holocén korban általános felmelegedés tapasztalható (interglaciálisnak is 
tekinthető). 

• A földfelszín alakulása: 
A pleisztocénben a legfontosabb felszínformáló erő a jégtakaró és a 
gleccserek pusztító és építő munkája. A periglaciális területeken lösz 
képződött. 
A holocén legfontosabb felszínformáló erői a folyóvizek.  

• Az élővilág fejlődése: 
A jégkorszakok során a melegkedvelő fajok jelentős része kipusztult vagy dél 
felé vándorolt, a többiek alkalmazkodtak a hidegebb éghajlathoz (pl. mamut, 
gyapjas orszarvú, barlangi medve). Az ember evolúciója: Neander-völgyi 
ember - jégkorszaki ember (pleisztocénben) 
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7. A Föld nagyszerkezeti egységei, domborzata 

Ősmasszívumok 

Ősmasszívum: a Föld ősi kéregdarabjai és a hozzájuk forrt ős- és előidei 
hegység-ek maradványai; másképpen kratogének → kontinensképzők 

1. Típusai 
− fedett: tengerborítás során az üledék lerakódott, megmaradt. 
− fedetlen: nem öntötte el v. lepusztult az üledék 

2. Felszíne lehet: 
− hullámos síkság: Kanadai ősföld, Balti ősföld 
− lépcsős vidék: Afrikai ősmasszívum 
− hegyvidéki: Kínai-hegyvidék 

3. Ásványkincsek: 
− torlatokban: 

− arany 
− ezüst 
− gyémánt 
− platina 
− ón 

− üledékekben: 

− kőolaj 
− földgáz 
− kőszén 
− vasérc 
− nikkelérc 
− titán 

4. Ősmasszívumok: 
− Balti-pajzs 
− Angara 
− Kínai 
− Dekkán 
− Arab 
− Afrikai 
− Ausztráliai 
− Brazíliai + Guyanai 
− Kanadai 
− Antarktisz 

 

Röghegységek 

1. Kialakulása: 
− fiatal lánchegységek lepusztulásával 
− táblás szerk. felszíni összetöredeződésével 

1. Szerkezeti formák: 
− vetődéses formák 

2. Röghegységrendszerek 
a) Kaledóniai - hegységrendszer (szilur) 

− Skandinávia hegyei 
− Skócia hegyei 
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− Írország hegyei 
− K-Grönland hegyei 
− Appalache-hegység É-i része 

b) Variszkuszi - hegységrendszer (karbon) 
− D-Anglia hegységei 
− Franciao. hegyei → Fr.-középhegység 
− Mezeta és peremhegységei 
− Német-középhegység 
− Cseh-medence peremhegységei 
− Lengyel középhegység 
− Velencei-hegység 
− Rodope 
− Urál 
− Nagy Vízválasztó hegység 
− Appalache D-i része 
− Tiensan 

3. Felszín, formakincs: 
− lapos hegyhátak 
− lankás hegyoldalak 
− széles medencék 
− fennsíkok 

4. Ásványkincsek 
felszín lepusztul → érctelepek felszín közelében 

− színesfémek 
− réz 
− cink 
− ón 
− ólom 
− feketekőszén 
− kőolaj 
− földgáz 

A lánchegységek 

1. Kialakulása: 
− kőzetlemezek szegélyén 
− még nem fejeződött be → földrengések, vulkanizmus 

2. Lánchegységrendszerek 
a) Pacifikus-hegységrendszer. 

 Amerika Ny-i partvidéke: Kordilerrák, Andok 
 Ázsia K-i partvidéke: Aleut-szigetek, Kancsatka-félsziget, 

Japán-szgk., Kuril-szgk., Fülöp-szigetek, Fülöp-szgk., 
Indonéz szv. K-i része 

 vonulat: É-D-i irányúak 
b) Eurázsia-hegységrendszer. 

vonulatok Ny-K-i irányúak, Afrikában kezdődik 
 Atlasz 
 Sierra Nevada 
 Pireneusok 
 Alpok 
 Appenninek 
 Kárpátok 
 Dinári-hegység 
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 Balkán-hegység 
 Krím-hegység 
 Kaukázus 
 Kis-Ázsia hegyei 
 Iráni felföld peremhegységei 
 Himalája 
 Indonéz Szigetvilág Ny-i része 

3. Felszín, formakincs 
− éles, csipkés gerincek 
− meredek lejtők 
− párhuzamos vonulatok: hosszanti és keresztirányú 
− meredek hegyoldalak 

4. Ásványkincsek 
− színesfémek 

Síkság 

Síkság: olyan terület, ahol a magasságkülönbség nem haladja meg km2-
enkénta 200 m-t a lejtése 6 ‰-nél kisebb 
Tökéletes síkság: a magasságkülönbség nem haladja meg a 30 m-t, a terület 
lejtése a 3 ‰-et 

1. Kialakulás: 
 feltöltődéssel 

− pl. Alföld, Pó-síkság 
 lepusztulással 

− pl. jég lecsiszolta a felszínt 
− Balti-pajzs 
− Kanadai 

 kiemelkedéssel: táblás vidékek 

2. Magasság szerint 
− 0-200 m: alföld 
− 200-m: fennsík felföld 
− 0 alatt: mélyföld 

3. Gazdasági jelentőség: 
− kedvező éghajlat 
− jó talaj 

 

 

Nagyszerkezeti egységek még az óceánok domborzatához tartozó óceánközépi 

hátságok, mélytengeri árkok és óceáni medencék, melyekről a 

lemeztektonikánál esett szó 

 mezőgazdaság fő színterei 


