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A nagyszerkezeti 
egységek

tanításának 
problémái

Makádi Mariann



Mi az 
előzménye?  



Fuller-Föld

• kontinens
• óceán 



Óceán
•hidrológiai értelemben: a világtenger része, önálló 
medencében helyet foglaló, önálló áramlási rendszerű, 
hatalmas, mély, sós víztömeg
•földrajzi értelemben: az óceáni medence a benne lévő és 
mozgó sós víztömeggel együtt

óceáni medence: 
óceáni kérgű nagyszerkezeti 
egység mélyen a tengerszint 
alatt, hatalmas kiterjedésű 
üledékgyűjtő 
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Sziget vagy kontinens?



• kontinensfejlődés
• óceánfejlődés

Sziget: 
Szárazföld, amit minden oldalról tenger vesz körül és a 
földrészeknél jóval kisebb. 
Kontinens:
•hagyományos, természetföldrajzi értelemben: nagy 
kiterjedésű, összefüggő szárazföld
•geológiai: kontinentális kőzetlemezen van 

/ kontinentális kéreg

Mi a különbség 
a sziget és 
a kontinens között?



Nagyszerkezeti egység

Definíció: a kőzetburok, a kőzetlemez nagy kiterjedésű 
egysége, aminek kialakulása, szerkezete, földtani felépítése 
és domborzata a többitől eltérő

fajtái: 
ősföld, rögös szerkezetek, gyűrthegység, üledéktakarók, 
óceáni medence, mélytengeri árok, óceánközepi hátság és 
hasadékvölgy



Szerkezet és ásványkincs kapcsolata



A Föld nagyszerkezeti egységei
Nagyszerkezeti egység Kialakulásának helye

Ősföldek
Röghegységek
•Kaledóniai-hgr., Variszkuszi-hgr.
Gyűrthegységek
• Eurázsiai-hgr., Pacifikus-hgr.
Vulkáni képződmények
• Hasadékvulkánok

- óceáni hátságokban
- szárazföldi árkokban

• Rétegvulkánok
• Pajzs alakú rétegvulkánok
Üledéktakarók
• Táblás vidékek
• Süllyedékterületek
Óceáni medencék
Mélytengeri árkok
Óceáni hátságok,hasadékvölgyek





A Föld nagyszerkezeti egységei
Nagyszerkezeti egység Kialakulásának helye

Ősföldek Föld ősi kérge + közeledő kőzetlemezperemek 

Röghegységek

Kaledóniai-hgr., Variszkuszi-hgr.

Gyűrthegységek

• Eurázsiai-hgr.
• Pacifikus-hgr.

Vulkáni képződmények

• Hasadékvulkánok
- óceáni hátságokban
- szárazföldi árkokban

• Rétegvulkánok
• Pajzs alakú rétegvulkánok
Üledéktakarók

• Táblás vidékek
• Süllyedékterületek

Óceáni medencék

Mélytengeri árkok

Óceáni hátságok,hasadékvölgyek



A jelenlegi nagyszerkezeti 
egységeket kialakító folyamatok

Ősföldek – a mai szárazföldek belsejében (kontinensmagok)
ősidőben: ősi kéreg megszilárdulása + hozzágyűrődés
óidőben (főleg): rögökre töredezés
középidőre: stabilizálódtak, merevedtek
az óidőtől – erős lepusztulás

(tönkösödés)
ð felszínen mélységi magmás 

és átalakult kőzetek
(kristályosodás, 
kontakt metamorfózis)
felszínközelbe kerültek a 
keletkezésükkor kialakult 
ásványkincsek

befedődés üledéktakaróval
ércek
(nehézfémércek, vasérc)



Ércképződés (elsődleges)
földkéreg
magma

felnyomulás
ásványkiválás

1000-1200 �C 

700-500 �C
magmamaradék

felfelé áramlás
ásványkiválás

550-375 �C
forróvizes oldatok felszállása

ásványkiválás érctelérekben
375 �C >

nemesfémércek (arany- és ezüstérc)

nehézfémércek (platina, króm-, nikkelérc) + vasérc

uránérc, tórium 

színesfémércek (ón-, cink-, rézérc)

színesfémércek (ón-, cink-, rézérc)



A Föld nagyszerkezeti egységei
Nagyszerkezeti egység Kialakulásának helye

Ősföldek Föld ősi kérge + közeledő kőzetlemezperemek 

Röghegységek

Kaledóniai-hgr., Variszkuszi-hgr. közeledő kőzetlemezperemek 

Gyűrthegységek

• Eurázsiai-hgr.
• Pacifikus-hgr.

Vulkáni képződmények

• Hasadékvulkánok
- óceáni hátságokban
- szárazföldi árkokban

• Rétegvulkánok
• Pajzs alakú rétegvulkánok
Üledéktakarók

• Táblás vidékek
• Süllyedékterületek

Óceáni medencék

Mélytengeri árkok

Óceáni hátságok,hasadékvölgyek



A jelenlegi nagyszerkezeti egységeket 
kialakító folyamatok

Ősföldek – a mai szárazföldek belsejében (kontinensmagok)
ősidőben: ősi kéreg megszilárdulása + hozzágyűrődés
óidőben (főleg): rögökre töredezés
középidőre: stabilizálódtak, merevedtek
az óidőtől – erős lepusztulás

(tönkösödés)
ð felszínen mélységi magmás 

és átalakult kőzetek
(kristályosodás, 
kontakt metamorfózis)
felszínközelbe kerültek a 
keletkezésükkor kialakult 
ásványkincsek

befedődés üledéktakaróval
ércek
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Mai rögös szerkezetek (hegységek)
gyűrthegységek
táblás vidékek rögösödés

ásványkincsek kitermelhető 
helyzetbe kerültek

kiemelkedés

lepusztulás



A röghegységek és a kőszénmedencék kapcsolata (?) 

Variszkuszi-hgr.
legnagyobb feketekőszén-előfordulások



A kőzetlemezhatárok és a hegységrendszerek 
kialakulásának kapcsolata 



A Föld nagyszerkezeti egységei
Nagyszerkezeti egység Kialakulásának helye

Ősföldek Föld ősi kérge + közeledő kőzetlemezperemek 

Röghegységek

Kaledóniai-hgr., Variszkuszi-hgr. közeledő kőzetlemezperemek 

Gyűrthegységek

• Eurázsiai-hgr.
• Pacifikus-hgr.

közeledő kőzetlemezperemek 

ï szárazföldi kőzetlemezek
ï szárazföldi + óceáni

Vulkáni képződmények

• Hasadékvulkánok
- óceáni hátságokban
- szárazföldi árkokban

• Rétegvulkánok
• Pajzs alakú rétegvulkánok

Üledéktakarók

• Táblás vidékek
• Süllyedékterületek

Óceáni medencék

Mélytengeri árkok

Óceáni hátságok,hasadékvölgyek



bezáródó 
tengerrészekben

üledékes ásványkincsek
kőszenek
sókőzetek

szénhidrogének

Mai gyűrthegységek
kőzetlemezek közeledő mozgása 

+ hegységképződési részfolyamatok
alábukás
üledékek feltorlódása

gyűrődés

vulkanizmus

ércek



Miért így helyezkednek el a gyűrthegységvonulatok? 



Melyik családról van szó?



A szénfélék keletkezése

üledék
betemetődés

magas hőmérséklet,    oxigéntől elzárva
nagy nyomásszénülés

tengerpart
fatermetű harasztok, 

fák maradványai

szárazföldi mocsár
elhalt növényi 

szervezetek

lignit
ò

barnakőszén
ò

feketekőszén
ò

antracit
ò

grafit
ò

gyémánt

tőzeg
ò

lignit
ò

barnakőszén
ò

feketekőszén
ò

antracit
ò

grafit
ò

gyémánt

szénülés



A sókőzetek keletkezése

lefolyástalan tó, lefűzött tengeröböl, lagúna
forró, száraz        erős párolgás,

éghajlat        gyenge vízutánpótlás

bepárlódás
sókiválás

gyűrődés
sópúpok

Permi sóképződés

gipsz / anhidrit

kősó

kálisó



Mai táblás vidékek – a szárazföldi kőzetlemezek belsejében
- epirogenetikus süllyedések
- süllyedések és emelkedések 
váltakozása

- felboltozódások
- törések 

üledékes kőzetrétegek 
keletkezése
üledékes ásványkincsek

szénhidrogének
kőszenek
sókőzetek

üledéktakaró-képződés

vetődések röghegységek



A szénhidrogének keletkezése

tenger
elhalt növényi és állati szervezetek (planktonok)

lesüllyedés
betemetődés

oxigéntől elzárt
bomlás

nagy nyomás                          nagyobb nyomás
100-200 �C                                 magasabb hőmérséklet

vándorlás
üledékes kőzetekben

szénhidrogéncsapda  (redőboltozatok)

földgázkőolaj



Mai süllyedékterületek



A Föld nagyszerkezeti egységei
Nagyszerkezeti egység Kialakulásának helye

Ősföldek Föld ősi kérge + közeledő kőzetlemezperemek 

Röghegységek
Kaledóniai-hgr., Variszkuszi-hgr. közeledő kőzetlemezperemek 

Gyűrthegységek
• Eurázsiai-hgr.
• Pacifikus-hgr.

közeledő kőzetlemezperemek 
ï szárazföldi kőzetlemezek
ï szárazföldi + óceáni

Vulkáni képződmények
• Hasadékvulkánok

- óceáni hátságokban
- szárazföldi árkokban

• Rétegvulkánok
• Pajzs alakú rétegvulkánok

Üledéktakarók
• Táblás vidékek
• Süllyedékterületek

üledékgyűjtők
• egykori
• mai

Óceáni medencék

Mélytengeri árkok

Óceáni hátságok,hasadékvölgyek



Mai süllyedékterületek – óceáni medencék

- világtengeren

- folyóvízi környezetben

- kontinentális talapzaton szénhidrogének

üledékképződés 
hatalmas tömegű 
másodlagos ércképződés

torlatásványok



A világtengeren keletkező főbb üledéktípusok

vulkáni 
működés ð

lemez-
alábukás ð

tengeri üledék-
képződés ð

(mészvázú álla-
tok mészalgák)

hideg 
tengervíz ð

lemez-
ï
alábukás

(szigetív-

képződés

sárga – kovaüledékek
kék pöttyös – mészüledékek

piros – szárazföldi eredetű üledékek



Másodlagos ércképződés
földkéreg

érctartalmú kőzetek
külső erők

törmelék
folyóvíz

folyami hordalékban                           tengerben

feldúsulás                  baktériumok           a víz kémiai
kicsapása           összetételének

változása
oldott fémtartalom kicsapódása

vasérc
mangánérc
rézérc              telepek
cinkérc

torlat
(aranyérc) 



Torlatok a Kárpát-medencében



Vulkáni képződmények

- riftesedés
- szárazföldön 
- óceánfenéken 

melegforrások víz oldó hatása 
- rétegvulkánok
közeledő, alábukó lemezszegélyek

- forró pontok         bazaltvulkánok

hasadékvulkanizmus
ércképződés     



Mélytengeri árkok

gravitáció partvidéken felgyűrődő hegységekről 
lehordódó 

durvaszemű üledékek
(pl. agyagok, meszes és homokos 

üledékek, kavics)



A tengeri mészkő és dolomit keletkezése

tenger
élőlények mészkiválasztása

(mészalgák)

felhalmozódás         kicsapódás

mésziszap (CaCO3)
kőzetté válás

Mg-mal társul
kréta

dolomit tengeri mészkő

élőlények mészvázai
(puhatastűek, rákok, 
mészhéjú egysejtűek,

korallok)

a tengervíz
mésztartalma



Az atoll keletkezése

Az atollképződés feltételei
- süllyedő tengerfenék
- emelkedő vízszint
- a vízsszintváltozással lépést tartó korallképződés

ñ
feltételei

- sekély víz (10-15 m)
- meleg víz (21 �C <)

- - tiszta víz



A bauxit keletkezése

földkéreg
magmás és átalakult kőzetek

nedves, forró éghajlat             mállás
málladék

oldás csapadékvízben
kovasav kicsapódása

kovasav kimosódása
alumínium-oxidok feldúsulása

felhalmozódás a 
mészkő üregeiben

karsztbauxitlateritbauxit



A Föld nagyszerkezeti egységei
Nagyszerkezeti egység Kialakulásának helye

Ősföldek Föld ősi kérge + közeledő kőzetlemezperemek 
Röghegységek
Kaledóniai-hgr., Variszkuszi-hgr. közeledő kőzetlemezperemek 

Gyűrthegységek
• Eurázsiai-hgr.
• Pacifikus-hgr.

közeledő kőzetlemezperemek 
ï szárazföldi kőzetlemezek
ï szárazföldi + óceáni

Vulkáni képződmények
• Hasadékvulkánok

- óceáni hátságokban
- szárazföldi árkokban

• Rétegvulkánok
• Pajzs alakú rétegvulkánok

távolodó kőzetlemezperemek 
ï óceáni kőzetlemezek
ï szárazföldi kőzetlemezek

közeledő lemezperemek (szárazföldi + óceáni)
forró pontok

Üledéktakarók
• Táblás vidékek
• Süllyedékterületek

üledékgyűjtők
• egykori
• mai

Óceáni medencék óceáni kéreg
Mélytengeri árkok közeledő kőzetlemezperemek (alábukási zóna)

Óceáni hátságok,hasadékvölgyek távolodó lemezperemek (szárazföldi + óceáni)



Képzeletjáték
Milyen őskörnyezetben keletkezett?





A magasabb fahasábok a földkéreg vastagságát modellezik a 
hegységek területén, ahol vastagabb a földkéreg, mint az 
alföldek alatt.
Ha a legnagyobb fahasábot kisebbre cseréljük, lényegében 
ugyanazt tapasztaljuk, mint amikor a külső erők hatására 
lepusztuló hegység kéregvastagsága csökken, ezért 
kiemelkedik a földköpenyből.
Ha sót keverünk a vízbe, akkor a fahasábok terhelés nélkül is 
mélyebbre süllyednek.

Igaz-e?



Melyik földtörténeti 
időhöz kapcsolódik?


