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A FÖLD ÉS AZ ÉLET fejlődése 

XII. A FÖLD ÉS AZ ÉLET fejlődésének FONTOSABB ESEMÉNYEI – FANEROZOIKUM

1. FANEROZOIKUM

 

A földtörténeti időskála két legnagyobb egysége (eonja) a prekambrium és a fanerozoikum.
Időtartamát tekintve a fanerozoikum jóval rövidebb, hiszen "csak" a földtörténet utolsó 540 millió évét
foglalja magában, míg a prekambrium a föld kialakulásától a fanerozoikum kezdetéig tartó időszakot,
azaz körülbelül 4 milliárd évet. A két eon közötti elhatárolás alapja az élőlények szilárd vázának
megjelenése

A szilárd váz megjelenésére nincs egyértelmű magyarázat. A biológiai változás oka nyilvánvalóan
környezeti változás, ami több tényezőből adódik össze. Hozzájárulhatott a proterozoikum végi
eljegesedést követő felmelegedés, ami jelentős tengerszint emelkedéssel és a tengerek
kiterjedésével járt. Ez új állatcsoportok, köztük ragadozó formák megjelenésével járhatott. Velük
szemben a védekezés egyik eszköze lehetett a szilárd váz. Az is befolyásolhatta a szilárd váz
kialakulását, hogy a melegebb tengerekből a mészkiválasztás könnyebb volt.

A fanerozoikumot három földtörténeti időre osztjuk: paleozoikum, mezozoikum és kainozoikum.
Ezek között az elhatárolás nagy kihalási események alapján történik.

2. PALEOZOIKUM

A proterozoikum és paleozoikum elhatárolása

 

A paleozoikum 570 millió évvel ezelőtt kezdődött, és 340 millió évig tartott. Határait őslénytani alapon
húzzuk meg, kezdetét és végét is az állatvilágban bekövetkezett tömeges kihalási esemény rögzíti. A
kambrium, ordovícium, szilur és devon időszakot együttesen ó-paleozoikumként, a karbon és
perm időszakot együtt új-paleozoikumként emlegetik

Korábban úgy vélték, hogy a proterozoikum és a paleozoikum között bizonyos időtartamban hiányoznak az üledékek,
azaz üledékhézag van. Az utóbbi évtizedekben azonban számos helyen (Kína, Új-Founland, Marokkó, Szibéria) tártak
fel olyan folyamatos rétegsorokat, amelyek átmenetet mutatnak a proterozoikumból a paleozoikumba. Ezekben a
kőzettani változás nélküli, folyamatos üledékes sorozatokban a lágytestű, ediacarai faunaelemek eltűnnek, és felváltja
őket a "tommóciai fauna" néven ismert ősmaradvány együttes. Az elnevezés a szibériai lelőhelyről származik,
ahonnan a formákat először leírták. ezek a fosszíliák már szilárd, meszes vázzal rendelkeztek. Vannak köztük a
csigákhoz sorolható formák is, de egy részük – mivel a kambrium elején kihaltak – egyetlen jelenleg ismert
rendszertani kategóriába sem tartozik.



A Szibériai  platformon talált  tommóciai  fauna formái [i]
A héjak mérete néhány milliméter.

lemezmozgások és hegységképződés a paleozoikumban

A proterozoikum végén a kontinensek két nagy egységbe tömörültek. A kora-paleozoikumi lemezmozgások e két nagy
kontinenst feldarabolták, majd a permben a darabokat összeforrasztották, így másodszor is létrejött egy
szuperkontinens, melyet Pangeának nevezünk. Az óceánok szétnyílása, összezárulása és a hegységképződés mellett
epirogenetikus mozgások is zajlottak. A kratonok (pajzsterületek) egy részét lassú süllyedéssel tenger borította el,
amelyben zavartalan rétegsorok halmozódtak fel.

A paleozoikum kezdetén a következő kontinensblokkok alakultak ki: (1) Laurencia (Észak-Amerika, Grönland, Skócia
és Írország északi része), (2) Fennoszarmácia vagy Baltika (Észak-Európa, Balti pajzs és az Orosz platform), (3)
Ázsia vagy Angara (Szibéria, Kelet-Ázsia), (4) Gondwana (Dél-Amerika, Afrika, Antarktisz, Madagaszkár, India, Arab-
félsziget, Ausztrália, Új-Guinea). A kontinensek között szétnyíló óceánok húzódtak: a Japetus-óceán, az Urali-óceán
és az ős-Tethys.



A kontinensek helyzete a kambrium elején
Ny-ról  kelet  felé haladva Laurencia,  Fennoszarmácia,  Ázsia  és Gondwana.  Gondwana területén belül  az Arab-félsziget, Afrika és
Dél-Amerika, tőlük északra India és Madagaszkár, majd Antarktisz és Ausztrália látható.

A kontinensek uralkodóan a déli féltekén helyezkedtek el. A négy nagy kontinensen kívül elkülönült töredékeket
képezett a mai Észak-Kína, Dél-Kína, Kazahsztán, és még számos kisebb "sziget" Ázsia és Gondwana
környezetében, melyek a paleozoikum folyamán a nagyobb kontinensekhez ütközve hegységeket hoztak létre.

A paleozoikumban két nagy hegységképződési folyamat zajlott le: a kaledóniai és a variszkuszi (hercyniai)
orogenezis.

A kaledóniai orogenezis

Az észak-atlanti orogén övben, az ordovícium-szilur időszakban lejátszódott intenzív hegységképződés
megnevezésére általánosságban a kaledóniai orogenezis megjelölést használják, de Észak-Amerikában a takoni
orogenezis használata is elterjedt.

A két érintett kontinens, Laurencia és Fennoszarmácia között húzódó Japetus-óceán szétnyílása már a proterozoikum
végén megkezdődött, és az ordovícium közepén felerősödött. Az ordovícium második felében azonban az Urali-óceán
és az Ős-Tethys intenzív nyílása miatt a folyamat megfordult: elkezdődött a japetus-óceán szubdukciója, ami
Laurencia és Fennoszarmácia kollíziójával zárult.

A felgyűrődés első szakasza az ordovícium végén zajlott, és a mai Appalache-hegység északi vonulatait hozta létre
(Takonidák). A második felgyűrődési szakasz a szilur végéig tartott, és Grönland, Észak-Írország, Észak-Skócia és
Norvégia idős hegyláncait (Kaledonidák) emelte ki. A szilur végére a japetus-óceán megszűnt, európa északi fele,
Grönland és Észak-Amerika a Takonidák és Kaledonidák mentén egyetlen nagy kontinenssé forrt össze.



A kaledóniai  hegységképződés erősen lepusztult felszínű maradványai  Norvégiában

Az ordovícium-szilur folyamán a föld más területein is lejátszódtak hegységképződési folyamatok. Gondwana
északkeleti szegélyén ekkor gyűrődött fel a tasmán orogén öv vonulatainak nagy része (Ausztrália keleti partját
szegélyező hegyláncok) valamint az akkori Ázsia kontinens délnyugati szegélyén, a mai Kína-Kazahsztán
határvidékén húzódó Tien-san hegység. A kaledóniai hegyvonulatokat erősen lepusztult felszínű röghegységek
képviselik.

A variszkuszi (hercyniai) orogenezis

A variszkuszi vagy hercyniai orogenezis valamennyi kontinens területét érintette, és jelentősen megváltoztatta azok
helyzetét. A hegységképződési folyamatok a karbon elejétől a perm közepéig tartottak.

A karbon elején a szubdukciós folyamatok az ős-Tethys területén zajlottak. A szubdukció délről észak felé irányult. Az
ős-Tethys összezárulása nyugatról kelet felé haladt, így laurencia és Gondwana ütközésével elsőként észak-Amerika
déli szegélye és Afrika északnyugati része találkozott. Az ütközés eredményeképpen gyűrődött fel az Appalache-
hegység déli része, valamint Afrikában Mauritánia hegységei és az Atlasz-hegység bizonyos részei (az Atlaszban a
későbbi alpi orogenezis a variszkuszi nyomok nagy részét eltüntette).



Az Appalache hegység déli részének jellegzetes tájképe [ii ]

Az ős-Tethys további összezáródásával a középső karbonban létrejött egy egész európát átszelő, nagyjából K-Ny-i
irányítottságú hegylánc. Ma már ennek a hegyvonulatnak is csak a lepusztult roncsait találjuk meg, főleg azért, mert az
alpi hegységképződés a variszkuszi területeket is felülbélyegezte. A variszkuszi hegylánc maradványai európában
elsősorban a Mezeta, Dél-Írország, Dél-Anglia, Armorikai masszívum, Francia-Középhegység, Ardennek,
Vogézek, Cseh-masszívum és a Harz-hegység területén követhetők, de Magyarországon is előfordulnak.



Sajátos mállási forma (ingókő) a variszkuszi  hegységképződés során keletkezett  gránitban
Velencei-hegység

Az ős-Tethys összezárulásával egyidejűleg megkezdődött az Urali-óceán szubdukciója is. ennek kollíziós szakasza a
karbon végén - perm elején teljesedett ki. Az ütközés fennoszarmácia és Ázsia között zajlott le. ekkor gyűrődött fel az
Urál-hegység, mely ma is határt képez Európa és Ázsia között.

A kontinensek helyzete a perm elején



Az Ős-Tethys és az Urali-óceán megszűnt, létrejött az egységes Pangea.

A variszkuszi orogenezis más területeken is éreztette hatását. ezt azonban sok helyen nehéz nyomozni, mert későbbi
hegységképződések is érintette őket (például Kordillerák, Andok). Gondwana külső szegélyén a szubdukciós
folyamatok Dél-Amerika, Afrika, Antarktisz és Ausztrália peremi területein  található hegyvonulatokat hoztak létre.
A tasmán orogén öv a kaledóniai és variszkuszi szakaszban is aktív volt.

Paleozóos orogén övek Gondwana déli szegélyén
Az óceáni litoszféra szubdukciójának irányát  a  nyilak  jelzik.

A variszkuszi hegységképződés lezárulásával az alsó permben a szárazföldek egyetlen óriási kontinensbe (Pangea)
tömörültek. A Pangea feldarabolódása a perm végén kezdődött el.

A palezoikum fő kőzettípusai

Kontinentális kérgen kialakult üledékes sorozatok

A kontinentális területekre transzgresszióval benyomult tengerek (epikontinentális tengerek) üledékei különböznek a
tektonikailag aktív területek üledékeitől. Nagy kiterjedésű platformokon megjelenő, tektonizálatlan rétegsorokat
alkotnak. A legjobban feltárt, nagy kiterjedésű, paleozoikumi sekélytengeri üledékekkel fedett, táblás területek Észak-
Amerikában és Oroszország keleti felén találhatók.

Ayers Rock, Ausztrália  [iii]



A monolit  anyaga a kambriumi epikontinentális  sekélytengerben rakódott le.

Az üledékes sorozatokat kvarcban gazdag homokkő, illetve agyagpala, mészkő, dolomit és evaporitok alkotják. Az
aktív lemezszegélyek üledékes kőzeteitől elsősorban abban különböznek, hogy nincsenek bennük vulkanitok, a
törmelékes/karbonátos kőzetek aránya kisebb, és hiányoznak a turbiditek is. Az üledéklerakódás sekély viszonyok
között, maximum 100 méter mély tengerben történhetett.

Tipikusan kontinentális, elsősorban folyóvízi üledékeknek tekinthetők a molassz-jellegű, vörös, törmelékes sorozatok.
Képződésük az orogén fázisok gyűrődési szakaszát követte, amikor a kiemelt hegyláncok pusztulása bőséges
törmelékanyagot szolgáltatott. Kialakulásuknak az összeforrással létrejött nagyobb területű kontinensbelsők száraz
éghajlata is kedvezett. Ilyen módon, a kaledóniai hegységképződést követően, a devonban keletkeztek a Régi Vörös
Homokkő (Old Red Sandstone) nagy vastagságú tömegei. A variszkuszi hegyláncok felgyűrődését a permben az Új
Vörös Homokkő (New Red Sandstone) felhalmozódása követte. A permi szárazföldi üledéksorozatokat a dél-afrikai
típusterületről származó elnevezéssel "Gondwana-sorozat" vagy "Karoo-sorozat" néven is szokták említeni.

A Régi Vörös Homokkő enyhe dőlésű rétegei a  skóciai Siccar Pointnál [iv]
Az idősebb,  függőleges helyezetű rétegek szilur  korú homokkőből épülnek fel.  A két  egység között  szögdiszkordancia van.



Permi Új Vörös Homokkő rétegek a balatonalmádi Öreg-hegy oldalában

A variszkuszi orogenezishez kapcsolódott a földtörténet legjelentősebb kőszénképződési időszaka is. A
kőszéntelepek kialakulása időben és térben követte a hegységképződés alakulását. Az Appalache-hegységben az
alsókarbonban, európában a felsőkarbonban, az Urálban pedig a karbon-perm határon kezdődött a kőszénképződés.
Az elterjedt és intenzív kőszénképződésre a felgyűrt tömegek elmocsarasodó hegyközi medencéiben volt lehetőség. A
folyamatot a szárazföldi növényzet karbon kori elterjedése nagymértékben elősegítette. Karbon kori kőszenek
valamennyi variszkuszi orogén övben, tehát minden földrészen előfordulnak.

Orogén területek kőzetei

A kaledóniai orogenezis területén az ordovícium közepén a Japetus-óceán intenzív szétnyílását és az óceán
mélyülését jelzik az ofiolitok, kovapala és agyagpala sorozatok. A sekélyebb területeken grauwacke képződött. A
szilurban még mindig jellemzőek az agyagpalák, de az ofiolitokról a hangsúly a szubdukciós területek szigetív
vulkanizmusára tevődik át. Az összezárulást erősen metamorfizált kőzetek és gránit jelzik. A felgyűrt tömegek
intenzív pusztulása révén a kontinentális lejtők elvégződésénél a szilurban nagy vastagságú flis sorozatok
halmozódtak fel.



Szilur korú grauwacke (szürke homokkő), Sv. Ilja,  Macedónia [v]

A variszkuszi orogenezis területein az óceánok nyílását a devonban a sekélyebb tengeri környezetben mészkövek,
a mélyebb területeken agyagpala és kovapala jelzik. Az ofiolitok mennyisége az ordovíciumi ofiolitokhoz viszonyítva
alárendeltebb. Az összezárulás és kiemelkedés bizonyítékai az alsókarbontól képződő vastag flis összletek. A
permben elterjedtek a lagunáris bitumenes üledékek és az evaporitok is.

Felső permi bitumenes mészkő



Nagyvisnyói Mihalovits-kőfejtő,  Bükk hegység

A kőzetekből kiolvasható éghajlati változások

 

Az éghajlatot jelző üledékes kőzetek vizsgálatánál azt kell szem előtt tartanunk, hogy az adott
kőzetek keletkezésük idején a föld melyik pontján helyezkedtek el, hiszen a földrajzi helyzet
alapvetően befolyásolja az éghajlati viszonyokat. ezért az ilyen vizsgálatokat globálisan kell
közelítenünk, minden kontinens adatait összegezve. Figyelembe kell azt is vennünk, hogy
jégkorszakok felismerése csak akkor lehetséges, ha az adott időszakban a poláris területeken
kontinensek voltak, mert csak ezeken képződhettek az eljegesedésre utaló kőzetek. Mindezek alapján
a paleozoikumban két jégkorszak rekonstruálható.

A paleozoikum elején a proterozoikum végi jégkorszak hatása miatt hidegebb éghajlat uralkodott. Ezt jelzi, hogy az
üledékes sorozatokban a mészkövek alárendeltek. A kambrium közepétől azonban melegedést jeleznek a
zátonymészkövek. A melegedést támasztják alá a kontinentális területeken képződött vörös homokkövek és
evaporitok is.

Az ordovícium közepétől klímaromlás következett be, ami az időszak végén eljegesedéshez vezetett. Az ordovícium
végi jégkorszakra az annak idején a déli pólus környezetében elhelyezkedő szaharai és nyugat-afrikai területek tillitjei
alapján következtethetünk. ez az eljegesedés nem volt olyan jelentős, mint a későbbi, perm időszaki jégkorszak.

Szilur korú tillit. Moelv,  Norvégia [vi]

A szilur-devon-karbon viszonylag kiegyenlített éghajlata után a karbon végén ismét lehűlés kezdődött. A perm elejére
vastag jégtakaró terjeszkedett ki a Gondwana kontinensen, melynek glaciális üledékeit minden jelenlegi, egykoron a
Gondwanához tartozó földrészen megtaláljuk. Ennek az eljegesedésnek a vizsgálata vezette Wegenert a
kontinensvándorlás felismeréséhez. A jégkorszak folyamán a jégtakaró több alkalommal kiterjeszkedett, majd
visszahúzódott. A perm közepétől melegedés kezdődött, amit a glaciális üledékek fokozatos eltűnése jelez – bár ebben
az is szerepet játszik, hogy Gondwana súlypontja az egyenlítőhöz közelebb került.

Az élővilág fejlődése a paleozoikumban

 

A paleozoikum elején a tengerekben már szinte a maihoz hasonlóan változatos élővilág létezett. A
legnagyobb változás a korábbiakhoz képest az volt, hogy az állatvilágban elterjedtté vált a szilárd



váz.

Élővilág a kambriumtól a szilur végéig

A kambriumtól a szilur végéig az élet kizárólag a tengerekre korlátozódott. Lehetséges, hogy a baktériumok már ebben
az időszakban is megjelentek a szárazföldön, de erre nincsenek őslénytani bizonyítékaink.

A kambriumi állatvilágban a gerincesek kivételével minden ma élő törzs képviselői megjelentek. A legelterjedtebb
kambriumi fosszíliák az ízeltlábúak törzsébe tartozó, egykori sekélytengerek aljzatán élő Trilobiták (háromkaréjú
ősrákok). A Trilobiták osztálya az egész paleozoikumban jellemző volt, de a perm végén kihaltak. A kihalási
események általában fajok szintjén történnek. Ilyen szintű kihalás, amikor egy egész osztály túlélő nélkül eltűnik, a
földtörténetben rendkívül ritka.

Kambriumi Trilobita (háromkaréjú ősrák)
Az elnevezés az állat hármas szelvényezettségű testfelépítésére utal.  Testhossz 5 cm.

Az ordovícium és szilur  legjellemzőbb fosszíliái a Graptoliták (félgerinchúrosok). ezek a telepes életmódot élő, apró
állatok elnevezésüket rajzolatszerű megjelenésükről kapták. Többnyire finomszemcsés, sötétszürke palákban fordulnak
elő. A Graptolita osztály szintén túlélő nélkül tűnt el a szilur végén.



Ordoviciumi Graptolita (előgerinchúros)
A telepek mérete néhány centiméter. A telepek egyedei a  kicsi, fűrészfogszerű "tartályokban" éltek.

Ugyancsak gyakori maradványok a Conodonták, amelyek maradványai tizedmilliméteres, fogsorra emlékeztető
vázelemek. A lágytestű állatoknak, amelyekhez ezek a kis fogsorok tartoztak, nem maradt fenn más vázeleme, ezért a
pontos rendszertani besorolásuk máig sem tisztázott. A Conodonták a kambriumtól a triász végéig éltek.

Különböző Conodonta típusok
A valódi méret  0,2-6 mm közötti

A szilurban jellemzők a Brachiopodák (pörgekarúak) is, melyeknek lágytestét a kagylókhoz hasonlóan teknők zárták
közre. ezek az állatok azonban a kagylóknál fejlettebb szervezetek, ma élő képviselőik is vannak. A csigák és kagylók



is megjelentek ebben az időszakban, de még nagyon alárendelt szerepet játszottak. A szilur időszakban bukkantak fel,
és a permig éltek a földtörténet legnagyobb ízeltlábúi, a 3 méter hosszúságot is elérő Eurypteridák. Ezek a mai
skorpiók távoli rokonai, a paleozoikumi sekélytengerek veszélyes ragadozói voltak.

Eurypterus (tengeri  skorpió).  Testhossz 18 cm
A földtörténet  legnagyobb ízeltlábúja a szilur  sekélytengerekben élt.

A növényvilágban a zöldmoszatok fejlődése jellemző.

 

A szilur végén sorsdöntő esemény következett be az élővilágban. ez a szárazföldi élet
megjelenésének időpontja. Az első szárazföldi lények növények voltak, az ősharasztokhoz tartoztak.
A kilépést valószínűleg az is ösztönözte, hogy a kaledóniai orogenezis során, a kontinensek
összeforrásával a sekélytengeri területek redukálódtak. A szárazföldre való kilépést segítette a
vastagodó ózonréteg, amely megvédte az élőlényeket a pusztító ibolyántúli sugaraktól.

Az élet fejlődése a devontól a paleozoikum végéig

A devonban az élővilág kezdte meghódítani a szárazföldet. Az ősharasztok birtokba vették a mocsaras területeket.
legelterjedtebb képviselőjük, a Psilophyton levél nélküli, villásan elágazó szárú, néhányszor tíz centiméter
magasságú növény volt. spórái a hajtások végén lévő spóratartókban helyezkedtek el. A devonban az állatvilág első
képviselői, a pókszabásúak, rákok és rovarok is megjelentek a szárazföldön.



Szilur végi  ősföldrajzi  tájkép  [vii ]
Az előtérben látható, kanyarodó ágú növények a devon végén kihalt  Psilophyton ősharaszt  rekonstrukciói.

A devon tengerek bentosz élővilágát elsősorban a Crinoideák (tengeri liliomok), a Brachiopodák és a korallok
képviselték. A tengeri liliomok növényekre emlékeztető megjelenésű tüskésbőrű állatok, melyek az aljzathoz nőve
éltek. Vázelemeik sokszor kőzetalkotó mennyiségben halmozódtak fel.



Tengeri liliom (Crinoidea) nyéltöredékek
A képen látható nyéltöredékek átmérője 1-2 mm.

Gyakoriak voltak a telepeket építő Tabulata-korallok is. Egyre elterjedtebbé váltak az ammoniteszek, amelyek a
kagylókkal és a csigákkal együtt a puhatestűek törzsébe tartoztak. Az ammoniteszek a mezozoikum végéig éltek. A
devon elején jelentek meg a gerincesek első képviselői, a halak is. őket főleg a páncélos őshalak képviselték. A
kemény csontpáncéllal védett testű halak a devon végén kihaltak. A devon végére a halak egy csoportjából már a
kétéltűek is kialakultak.



Tabulata koralltelep
A telepeket építő  Tabulata korallok gyakoriak voltak a szilur  és devon kori sekélytengerekben.  A képen látható Halysites
egyedeinek elliptikus metszetei láncszerű sorozatokat alkotnak.  A láncszemek átmérője 0,5-1 mm.

A karbonban a harasztok robbanásszerűen benépesítették a szárazföldeket. elterjedésüknek kedvezett a Pangea
kezdődő formálódása, mert a nagy kontinensterületen a spórák könnyen terjedtek. A harasztok törzsébe tartozó
zsurlók, korpafüvek és páfrányok mocsárerdőket alkottak a variszkuszi hegyláncok lepusztulásával feltöltődő
területeken, alapanyagot nyújtva a földtörténet legjelentősebb kőszénképződéséhez. A karbon szárazföldi élővilágára a
hüllők megjelenése jellemző.

Karbon kori harasztok
A harasztok törzsén belül  a  korpafüvek osztályába tartozó Lepidodendron (pikkelyfa)  (bal)  és a zsurlókhoz tartozó Annuaria  (jobb)
karbon időszaki aleurolitpalában.  A minták szélessége kb.  10 cm.

A karbon időszaki tengerekben még bőségesen élnek a korallok és Brachiopodák, de előtérbe kerülnek a csigák és
kagylók is.

Karbon időszaki Brachiopodák
Bal: Spirifer,  jobb: Productus.  A formák mérete 4-5 cm.

A permben az eljegesedés a Gondwana kontinens növényvilágában éreztette hatását. Kialakult a Glossopteris-flóra ,
mely kistermetű, fagytűrő, lombhullató fákból és bokrokból állt. A tengeri élővilágban jelentőssé váltak az egysejtű
Foraminiferák nagytermetű képviselői, a Fusulinák.



Fusulina metszetek karbon időszaki mészkőben
A metszetek hosszmérete 2-5 mm.

A perm végét a földtörténet legkatasztrofálisabb kihalási eseménye jelzi. A szárazföldön eltűnt a kétéltű és hüllő
családok közel 80 %-a. A tengeri környezetben a gerinctelen családok 50 %-a, a fajok 90 %-a esett áldozatául a
kihalásnak. A tömeges kihalás kevésbé érintette a növényeket és az édesvízi halakat.



A sekélytengeri környezetben élő gerinctelen családok számának változása a fanerozoikumban
A legélesebb törés a perm végi kihalást jelzi.

A kihalás okai összetettek. legjelentősebb szerepet az játszhatta, hogy a variszkuszi orogenezist követően a
selfterületek erősen redukálódtak. erre utal, hogy leginkább a bentosz formák tűntek el. A perm végi intenzív vulkáni
tevékenység szintén befolyásoló tényező lehetett. egyes elméletek óriásmeteorit becsapódását is feltételezik, de eddig
egyértelműen erre utaló nyomokat nem találtak, és a kihalás nem pillanatszerűen, hanem lassú, évmilliókig tartó
folyamatként zajlott le.

3. MEZOZOIKUM ÉS KAINOZOIKUM

 

A mezozoikum határait 230-65 millió évvel ezelőtt húzzuk meg. A 65 millió évvel ezelőtt kezdődött
kainozoikum napjainkig tart. A mezozoikum három időszakra tagolódik: triász, jura és kréta. A jura
további tagolására elterjedt a liász (alsójura), dogger (középsőjura) és malm (felsőjura)
megnevezések használata is.

A kainozoikumot harmad- és negyedidőszakra osztjuk. A harmadidőszak (tercier) tovább bontható
paleocén, eocén, oligocén, miocén és pliocén korokra. A harmadidőszak első három korát paleogén,
a két utolsót neogén néven foglalják össze. A negyedidőszak (kvarter) pleisztocénre és holocénre
oszlik.

A paleozoikum és mezozoikum közti határt a perm végi tömeges kihalás jelzi. A mezozoikum végét ismét kihalási
eseményhez kötik, bár ez nem volt olyan nagymértékű, mint amely a perm végén játszódott le.

A lemeztektonikai és hegységképződési folyamatok a mezozoikum-kainozoikum során folyamatosak voltak, a két idő



 

határán ilyen szempontból lényeges változás nem történt. Ennek alapján a két egységet egy alfejezeten belül
tárgyaljuk.

lemezmozgások és hegységképződés a mezozoikumban és a kainozoikumban

 A perm végén a kontinensek egyetlen nagy tömeget alkottak, melyet egy hatalmas, összefüggő óceán vett körül. A
Pangea szuperkontinens egy darabban maradt egészen a jura közepéig. A Pangeát körülfogó, a Föld kétharmadát
fedő óceánt Panthalassának nevezzük.

A mezozoikumi-kainozoikumi óceánok

A Pangea keleti szegélyén lévő beöblösödésnél már a permben elkezdődött a riftesedés, mely egy új óceán, a Tethys
születését jelezte. A szétnyíló árkok részben az óceáni aljzaton, részben Gondwana-terület északi részén kezdtek
kialakulni. A Tethys ékalakban nyomult nyugat felé, egészen az Ibériai félszigetig. Maximális szélességét a
középsőjurában érte el, ezt követően megindult az összezáródása, ami Afrika és eurázsia kollíziójával ért véget.

A kontinensek helyzete a középső jura (dogger) végén
Az Atlanti -óceán szétnyílása Észak-Amerika és Afrika között, majd Dél-Amerika és Afrika déli  szegélye mentén indult meg.

Az Atlanti-óceán középsőjurában megindult kinyílása volt a Tethys szubdukciójának egyik előidézője. A szétnyílás
észak-Amerika és Afrika között, majd dél-Amerika és Afrika déli szegélyénél kezdődött meg. A további szétsodródás
révén az összefüggő, észak és dél felé nyitott óceán kialakulása, Grönland elkülönülésével, az eocénben következett
be. A szétnyílást nagy transzform vetők képződése kísérte, melyek hossza a 100 kilométert is eléri. Az Atlanti-óceán
tágulása 1-1,5 cm/év sebességgel napjainkban is tart.

Az Indiai-óceán a Pangea Gondwana-területének széttöredezésével, a jura végén kezdett el kialakulni. A szétnyílást
hosszú ideig, a permtől a jura közepéig tartó kontinentális riftesedés előzte meg. Az Indiai-óceán fejlődése jóval
bonyolultabb, mint az Atlanti-óceáné, mert a szétnyílás több, különböző irányú tengely mentén, és különböző
időpontokban kezdődött. A bonyolult tágulásos rendszer az Indiai-óceánban számos, meghatározhatatlan eredetű
plató kialakulását eredményezte. Leváláskor India és Ausztrália együtt mozgott, a legújabb adatok szerint csak a
miocénben váltak szét, amikor India az Eurázsiai kontinensnek ütközött. Az Indiai-óceán tágulása napjainkban is tart.



A kontinensek helyzete az eocén elején
Az eocén folyamán Grönland önálló  szigetté  vált, az Atlanti -óceán észak és dél  felé nyitott  lett.

A Csendes-óceán az egykori Panthalassa maradványa. Aljzatát számos lemez alkotja, melyek közül legnagyobb a
Pacifikus-lemez . A Csendes-óceán eddig megismert legidősebb óceáni kéregdarabja jura korú. A Panthalassa
fejlődését, szétnyílási tengelyeit tehát nem tudjuk rekonstruálni, mert a juránál idősebb óceáni kérget a szubdukciós
folyamatok felemésztették. A Csendes-óceánban több szétnyílási tengely aktív, ezek közül legjelentősebb a Kelet-
Pacifikus hátság, mely mentén a jurától kezdve tágulás zajlik. e fő szétnyílási vonalhoz több olyan tengely
kapcsolódik, melyek mentén szintén szétsodródás történik. A Pacifikus-lemez felemésztődése az úgynevezett
"cirkumpacifikus tűzgyűrű", vagy más néven "andezit-vonal" mentén történik. Az elnevezés a kiterjedt szubdukciós
övezetben zajló andezites sztratovulkanizmusból ered.

Műholdfelvétel  a  Kelet-Pacifikus hátságról [viii]
A Csendes-óceán legjelentősebb szétnyílási  tengelye mentén a szétnyílás mértéke a 18 cm/év sebességet  is eléri.

A mezozoikumi-kainozoikumi hegységképződés

A fentiekben részletezett szétnyílási folyamatok vezettek ahhoz, hogy két, egymásra nagyjából merőleges tengely
mentén szubdukció indult meg. Egyik tengely Eurázsia déli szegélyén húzódott, és a Pireneusok, Alpok, Appenninek,



Kárpátok, Dinaridák, Kaukázus, Himalája, Dél-kínai hegyvidék által képviselt hegyláncok jelölik a lefutását. A másik
tengelyt, a Cirkumpacifikus övet a Kordillerák, az Andok, valamint Kelet-Ázsia, Ausztrália és Új-Zéland riftesedett
töredékei jelzik.

Az Eurázsiai hegységrendszer felgyűrődése Afrika, Arábia és India eurázsiához való ütközésének köszönhetően, az
alpi orogenezis során játszódott le. Afrika és Európa kollíziója a kréta végén következett be. Ennek során számos
lemeztöredék jött létre, amelyek önálló életet élve tektonikailag rendkívül bonyolulttá tették az alpi-kárpáti-dinári
rendszert. A felgyűrődés az egész kainozoikum folyamán zajlott, és napjainkig tart. A földközi-tenger a Tethys késői
maradványa. Történetének legérdekesebb epizódja a miocénben az Atlanti-óceántól való elzáródás, amikor bepárlódás
révén nagy vastagságú sótelepek rakódtak le az aljzatán.

A Földközi-tenger a miocén időszak végén, kb.  10 millió évvel ezelőtt
A miocén folyamán az izosztatikus mozgások miatt a  Gibraltári szoros többször elzáródott,  és a
Földközi-tenger többször kiszáradásnak indult.

Az alpi hegységképződés érintette a variszkuszi vonulatok nagy részét, ezért azok roncsai az alpi hegyláncok területén
sok helyen megtalálhatók.

India a miocénben ütközött a Tibeti-platóhoz, felgyűrve a Himalája tömegeit. Ebben a rendszerben is több orogenezis
fedi egymást.

 INDIA ÜTKÖZÉSE A TIBETI-PLATÓVAL




India ütközése a Tibeti-platóval  [ix]

Az animáció a 60 millió évvel  ezelőttől napjainkig tartó  időszak eseményeit  mutatja.  India kelet  felé tolja az ázsiai  kéregdarabokat.  India jelenleg is
nyomódik a  Tibeti -plató alá.

A két amerikai kontinens nyugati szegélyén húzódó hegyláncok létrejöttét nem kontinensek kollíziója, hanem a
Csendes-óceán aljzatát alkotó lemezek szubdukciója okozta. Ez a szubdukciós folyamat – bár sokkal kevésbé
intenzíven, mint a kréta-eocén folyamán – napjainkban is tart, amit földrengések és andezites sztratovulkáni
tevékenység jelez.

Észak-Amerikában a Kordillerák gyűrődéses deformációja a folyamatos szubdukció miatt szinte az egész
fanerozoikum folyamán tartott. Emiatt a kontinensszegély a proterozoikum óta igen sokat gyarapodott. A Kordillerák
mezozoikumi-kainozoikumi alakulása két folyamat bonyolult egymásra hatásának eredménye. E két folyamat a
Csendes-óceán aljzatát alkotó Farallon-lemez szubdukciója és a Kelet-pacifikus hátság mentén történő szétnyílás,
mely észak-Amerika nyugati szegélyébe behatolva a Kaliforniai-félszigetnek a kontinensről való leválását
eredményezi. legkiterjedtebb magmatizmus és kompresszió a Kordillerák területén a felső krétában kezdődött, és
eocén közepéig tartó larámi orogenezis során zajlott. A larámi orogenezis gyűrte fel a sziklás-hegység tömegének
nagy részét.

Jellegzetes táj a  Sziklás-hegységben [x]

A sziklás-hegység fő tömege a larámi orogenezis során gyűrődött fel. Banff Nemzeti Park, Kanada

Dél-Amerikában az Andok vonulata a körülbelül 7000 km hosszúságban zajló szubdukció eredménye. Ebben a



Csendes-óceán három kisebb lemeze, a Cocos-, Nazca- és Antarktiszi-lemez vesz részt. A szubdukciós folyamatok
ezen a területen már a paleozoikum elejétől zajlottak, az Andokban a paleozoikumi és kora-mezozoikumi eredetű
hegyláncok roncsai is megtalálhatók. A legintenzívebb deformáció itt is a kréta végén zajlott.

Az Andok vonulatát  a  Cocos-, Nazca- és Antarktiszi -lemez szubdukciója hozza létre
Legerősebben a Nazca-lemez hatása érvényesül.  A szétnyílási  helyeket a  vastagabb,  rostozott vonalak jelölik.  A piros pontok a
forró pontok helyei

Ausztrália és Délkelet-Ázsia keleti partjai mentén a mezozoikum és kainozoikum folyamán végig szubdukció folyt.
ezeken a területeken az ívmögötti medence tágulása azt eredményezte, hogy a kontinensről leszakadt töredékek
eredeti helyüktől egyre távolabbra kerültek és feldarabolódtak. Így jött létre a nagyszámú, Ázsiától elkülönült sziget. A
területen napjainkban is aktív szubdukciót jelzik az andezites sztratovulkánok.

  

 

A kontinensek mozgása a mezozoikum-kainozoikum során:

http://www.scotese.com/newpage13.htm

A mezozoikum és kainozoikum fő főzettípusai

Kontinentális kérgen kialakult üledékes sorozatok

A kontinentális területek változatos üledékes sorozatai miatt a továbbiakban csak az európai területek legjellemzőbb
képződményeit ismertetjük.

A vörös homokkő permben megindult képződése a triászban is folytatódott. Az alsótriászban elterjedt volt az
evaporitok lerakódása is. Az európai területeken az epikontinentális területek térhódításával a középsőtriászban a
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"kagylósmészkő" képződött (valójában Brachiopodákat tartalmaz, melyet a felsőtriászban a tenger visszahúzódása
miatt ismét szárazföldi, "keuper" néven ismertté vált vörös sorozatok követnek. e három kőzetsorozatot "germán
típusú triász" néven foglalják össze, megkülönböztetésül a főleg karbonátos kőzetekkel jellemezhető "alpi típusú
triásztól", amely a Tethys területére jellemző.

Az európai epikontinentális sekélytengerekben lerakódott kagylósmészkő
A középsőtriászban képződött  "kagylósmészkő" valójában Brachiopoda-házak tömegéből  áll. A képen látható formák mérete 2-6
mm.

A jurában az epikontinentális tengerek kiterjedtebbé váltak, és az Orosz-tábla egy részét is elborítva kapcsolatot
hoztak létre az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán között. A sekélytengeri meszes és törmelékes üledékek mellett
ekkor képződött a lotharingiai üledékes vasérctelep és az igen jó megtartású ősmaradványokban gazdag
solnhofeni pala. A jurában elterjedt volt a tengerszegélyi mocsaras területeken a kőszénképződés. A krétában
európában a legjellemzőbb epikontinentális sekélytengeri üledék az "írókréta", amely az egysejtű kokkolitok
mészvázainak tömeges felhalmozódásával képződött.



Hallenyomat a solnhofeni palában
A felsőjurában képződött  finomszemcsés, meszes agyag rendkívül jó  megtartású ősmaradványokat  tartalmaz

Hófehér mészkősziklák Dover partjainál  [xi]
A kőzetet  régebben irókrétaként  is használták.

A kainozoikumban az epikontinentális területek visszahúzódtak, tagoltabbá váltak, bennük sekélyvízi meszes és
törmelékes üledékek rakódtak le.



Bár európában nem jellemzők, a kontinentális területek kőzetei között meg kell említenünk a nagy kiterjedésű
platóbazaltokat. Ezek a trapp-bazalt vagy dolerit néven ismertté vált kőzetek főleg a jurában képződtek. A
többszörösen megszakított lávafolyások miatt "lépcsős" felépítésűek, és gyakran oszlopos elválásúak. Képződésük
vitatott, de az általánosabban elfogadott vélemény szerint kontinentális riftesedés termékei. A perm/triász határon
keletkezett hatalmas szibériai platóbazaltok és a kréta/eocén határon keletkezett ugyancsak óriási tömegű, dekkán-
fennsíkot borító bazaltok képződését kihalási eseményekkel is kapcsolatba hozzák.

Óceáni területek kőzetei

Az egykori óceánok üledékeit ma az orogén övekben találhatjuk meg. A hegységképződési övezetek sorozatai közül
elsősorban a Tethys-terület kőzeteit emeljük ki. A mezozoikumban a Tethys-övben uralkodóan karbonátos
üledékképződés jellemző.

A triászban a Tethys területén főleg mészkő és dolomit képződött (alpi típusú triász). A jura közepén fellépő intenzív
szétnyílást mélytengeri agyagpala, kovapala és ofiolit sorozatok kialakulása jelzi. A sekélytengeri területeken
elterjedt a vörös ammoniteszes mészkövek lerakódása. A felsőjurában és a krétában a Tethys szubdukciója miatt
ismét sekélytengeri mészkövek képződtek.

Vörös,  gumós,  ammoniteszes mészkő  [xii ]
Észak-Lombardia,  Olaszország

Az alpi-himalájai rendszer kiemelkedése jelentős lepusztulással járt együtt. ennek eredményeként a középső krétától
az oligocénig tartott az óriási vastagságú flis üledékek képződése. A kiemelt hegyközi medencékben a kainozoikum
folyamán molassz lerakódás volt jellemző.

A kréta végi felgyűrődés a karbonátos felszíneket szárazra emelte. ezeken a meleg, trópusi viszonyok között
karsztbauxit képződött.

A kőzetekből kiolvasható éghajlati változások

A mezozoikum éghajlata viszonylag meleg és kiegyenlített volt. A glaciális üledékek teljes hiánya arra utal, hogy sem
a magashegységekben, sem a poláris területeken nem voltak jégtakarók. A meleg éghajlati viszonyokat bizonyítják a
nagy vastagságban képződött mészkövek is.

A kainozoikum elején lehűlés kezdődött, amit az Antarktiszon talált eocén-oligocén korú glaciális üledékek jeleznek. A
sarki jégtakaró először az Antarktiszon, majd az északi-sark környezetében alakult ki. Az intenzív eljegesedés a



pleisztocénben kezdődött. Az utolsó 800 ezer évben a jégtakaró négy alkalommal kiterjedt, majd visszahúzódott.
Legnagyobb kiterjedése idején az amerikai kontinensen a mai New Yorkig, Európában a mai Berlin-Varsó vonalig
összefüggő jégtakaró borította a kontinenseket. A lehűlési periódusokat glaciálisnak, a felmelegedési időszakokat
interglaciálisnak nevezzük. A pleisztocén négy fő glaciálisának elnevezése az idősebbektől a fiatalabbak felé haladva:
günz, mindel, riss és würm. Nem tudhatjuk, hogy jelenleg a negyedik interglaciálist éljük-e, vagy a jégtakaró a négy
előrenyomulás után végleg visszahúzódott.

A sarki  jégtakaró kiterjedése 18 000 évval ezelőtt,  a  pleisztocén jégkorszakban [xiii]

A jégkorszakok okai nem egyértelműen tisztázottak. Az eljegesedésben szerepet játszhatnak a lemeztektonikai
folyamatok. Ha a pólusokra kontinensek kerülnek, az eljegesedés nagyobb valószínűséggel megy végbe. Az intenzív
vulkanizmus porszennyező hatása ugyancsak lehűléshez vezethet. A lehetséges okok között szerepel a napsugárzás
intenzitásának változása is.

Az élővilág fejlődése a mezozoikumban és kainozoikumban

A mezozoikum tengeri élővilága

A mezozoikum – különösen a jura – legjellemzőbb fosszíliái az ammoniteszek, melyek sekélytengeri és nyíltvízi
környezetben egyaránt éltek. feltekeredett, csigaházra emlékeztető külső vázuk kamrázott volt. A kamrák
választófelületei a ház belső falával bonyolult, fodros vonal mentén (lobavonal) nőttek össze, ami rendszerezésük egyik
alapja. Az ammoniteszek rendje a mezozoikum végén túlélő nélkül, teljesen kihalt, jellemzőiket csak fosszíliák alapján
ismerjük.

Ugyancsak elterjedtek a nyílt tengerekben élő belemniteszek, melyek az ammoniteszek rendjével együtt a lábasfejűek
osztályába tartozó puhatestűek voltak. A belemniteszek rendje szintén kihalt a mezozoikum végén.



Jura időszaki ammoniteszek (bal  oldalon és középen) és belemniteszek (jobb oldalon)
Az ammoniteszek átmérője 10 cm körüli,  a  belemniteszek   átmérője 1 cm körüli.

A sekélytengeri környezetben különösen a triászban és a krétában voltak jellemzők a nagytestű kagylók. A krétában
élt, úgynevezett rudista-kagylók a zátonyok építésében is részt vettek.

A nyílt tengerekben elszaporodtak a kovavázú, plankton életmódot folytató, egysejtű radioláriák. Helyenként
kőzetalkotó mennyiségben halmozódtak fel a mészvázú algák kokkolit vázelemei is.

Nyílt tengeri  mikroszkópikus formák a mezozoikumban [xiv]
Bal: radioláriák,  méretük századmilliméter. Jobb:  mészvázú algák.  A telepet  felépítő lemezkéket nevezzük kokkolitnak.  Méret:
ezredmilliméter

fenti jellemző formák mellett a mezozoikum tengereiben mindazok a csoportok jelen voltak, amelyek a perm végi
kihalást túlélték.

A mezozoikum szárazföldi élővilága

A mezozoikum szárazföldi növényzetére a nyitvatermők uralma jellemző. A nyitvatermők már a perm közepén
megjelentek, és a kréta közepéig elterjedtek voltak. A kréta második felétől kezdték kiszorítani őket a zárvatermők,
amelyek széleskörű elterjedése a kainozoikumban valósult meg.

A mezozoikumban a kontinensek állatvilágának urai a hüllők voltak. A mezozoikumra legjellemzőbb rendjük, a
dinoszauruszok a triászban jelentek meg. A dinoszauruszok a kréta végén haltak ki. Testhosszuk a 20-30 métert is
elérte, nagy részük növényevő volt.

A madarak a jurában fejlődtek ki a hüllőkből. Az átmeneti formát jelentő Archaeopterix (gyíkmadár) rendkívül jó
megtartású leletei a solnhofeni palából kerültek elő. A mezozoikumban már az emlősök első képviselői is megjelentek,
kistermetű rágcsálók formájában.



Archeopterix maradvány a solnhofeni palában [xv]

A mezozoikum végi kihalás

A mezozoikum végét őslénytani alapon húzzuk meg, és az állatvilágban lezajlott tömeges kihaláshoz kötjük. ez a
kihalás nem volt olyan mértékű, mint a paleozoikum végén, a tengeri gerinctelen családok körülbelül 26 %-át érintette,
főleg a nyíltvízi, pelágikus környezetben élőket. A nemzetségek és fajok számát tekintve a kihalás körülbelül 80 %-os
volt.

Túlélő nélkül eltűntek az ammoniteszek, belemniteszek, és a rudista kagylók. Kihalt a mészvázú, plankton
életmódot folytató egysejtűek nagy része is. A szárazföldeken a dinoszauruszok teljes kihalása szembetűnő, de a
repülő és úszó életmódú hüllők is a kihalás áldozatául estek.

Nehezen értelmezhető a kihalás szelektív jellege, vagyis az, hogy több nagyobb állatcsoportot egyáltalán nem érintett.
Az is feltűnő, hogy a növényvilágban nem történt lényeges változás (bár korábban, a kréta közepén a nyitvatermők
nagy része kihalt). A kihalási folyamat viszonylag gyorsan ment végbe.

A kihalás okaira több magyarázat született. Az egyik legelterjedtebb elmélet szerint az okok abban a néhány
centiméter vastagságú agyagos rétegben keresendők, amely a föld számos helyén felsőkréta fosszíliákat tartalmazó
rétegeket választ el harmadidőszaki fosszíliákkal jellemzett rétegektől. 1980-ban fedezték fel, hogy ez a szárazföldi,
más helyeken sekélytengeri lerakódású réteg jelentős mennyiségű irídiumot tartalmaz, ami egy óriási meteorit
becsapódás, vagy meteoriteső révén kerülhetett a földi üledékháztartásba. ez a katasztrófa okozhatta a
dinoszauruszok kihalását, de nem ad magyarázatot a tengeri életformák szelektív kipusztulására.



A mezozooikum végi  kihalás egyik oka lehetett  a  Mexikói-öbölben becsapódott átmérőjű meteorit
A számítások szerint kb.  10 km átmérőjű meteorit becsapódása hozta létre a  160 km átmérőjű Chicxulub-
krátert.

Éghajlati és lemeztektonikai szempontú megközelítésben az okok között szerepel a kréta végi klímaromlás és az
erőteljes regresszió is, ami a tengeri életterek redukciójához vezetett. Vannak, akik a vulkáni tevékenység
felerősödését, a kiterjedt platóbazalt képződést teszik felelőssé,

A kainozoikum tengeri élővilága

A kainozoikum fosszíliái között uralkodóak a csigák és a kagylók. A tengeri sünök maradványai szintén gyakoriak.

Gyakori kainozoikumi fossziliák
Sekélytengeri környezetben élt kagyló, csiga és tengeri sün.  Bal: Pecten, középen: Cerithium,  jobb: Clypeaster. A formák mérete
5-10 cm

A sekélytengeri környezetben elszaporodtak a bentosz életmódú, egysejtű Foraminiferák is. Az eocénben voltak
legjellemzőbbek az óriásforaminiferák (Nummulites). A néhány mm – néhány cm átmérőjű, korong vagy lencse alakú
Nummulites házak sok helyen kőzetalkotó mennyiségben halmozódtak fel. A nyíltvízi környezetben a plankton
Foraminiferákhoz tartozó Globigerina nemzetség jellemző, melynek házai napjainkban is a nyílt tengerek meszes
iszapját alkotják.



Az egysejtű Foraminiferákhoz tartozó különböző Nummulites fajok
A nemzetség népi  elnevezése,  "Szent László pénze" a  jellemző, érme alakú formára utal.  A formák átmérője 0,5-3 cm

A zátonyépítő szervezetek között elterjedtek a korallok és a mészvázú vörösalgák.

A kainozoikum szárazföldi élővilága

A kainozoikum eleji növényvilág már nagymértékben hasonló volt a maihoz, a szárazföldeket a zárvatermők uralták.

Az állatvilágban az emlősök térhódítása szembetűnő. Az első emberfélék, az ősmajmokból kifejlődött
Australopithecusok 5 millió évvel ezelőtt jelentek meg. Az Australopithecusok egyik fejlődési ága vezetett a Homo
nemzetség kialakulásához. A mai ember, a Homo sapiens megjelenése 10 ezer évvel ezelőtt következett be.



Az emberszabásúak családjának (familia Hominidae)  fejlődése  [xvi]

4. A FÖLD VÁRHATÓ jöVője

 

A Föld egy komplex, dinamikus rendszer, amely folyamatos változásban van. A litoszféra,
hidroszféra, atmoszféra és bioszféra, azaz a szilárd, folyékony, légnemű szervetlen és szerves anyag
egymással szoros kapcsolatban áll, bármelyikben bekövetkező lényeges változás a többi rendszerre
is kihat. e változások gyakran a litoszférából indulnak ki, azaz földtani folyamatok idézik elő őket. egy
jelentős vulkánkitöréskor például a kirobbanó vulkáni por a levegőbe kerülve globális méretű
hőmérsékletcsökkenéshez vezethet, ami az élővilágban is érezteti a hatását. A kontinensek
helyzetének változása – bár jóval lassabban hatva, mint az előző példa – tömeges kihalást idézhet
elő.

Az emberi időléptékkel mérhető jövő

Napjainkban egyre inkább hangsúlyozzák az ember szerepét a környezeti változásokban. Kétségtelen, hogy az ember
a víz, a levegő és a talaj szennyezésével, az ipari tevékenységgel mérhető változásokat idézett elő az atmoszférában,
hidroszférában és bioszférában. ezek a változások azonban emberi időléptékben történnek, és nem vethetők össze
azokkal a lassan ható, földtörténeti időben mérhető, jelentős globális változásokkal, amelyek geológiai folyamatok
hatására következtek be.

A közeli jövőben, tehát 100-200 éven belül a globális klímaváltozásokat az emberi tevékenység valószínűleg
befolyásolni fogja. Az ipari termelés miatt az atmoszférába került üvegházhatású gázoknak (főleg a széndioxidnak)
köszönhetően az éghajlat várhatóan melegedni fog. ezek az előrejelzések azonban sok bizonytalanságot rejtenek. Az
atmoszféra egy komplex rendszer, bonyolult visszacsatolási folyamatokkal, amelyeknek hatásait jelenleg nem ismerjük
kielégítően.

Ha ezeréves léptékben próbáljuk megjósolni a várható klímaváltozásokat, valószínű, hogy lehűlés fog bekövetkezni.
Akik ezt állítják, abból indulnak ki, hogy jelenleg az utolsó jégkorszak interglaciálisában vagyunk, amit glaciális követ,
így az elkövetkező néhány tízezer évben a jégtakaró ismét kiterjedtebbé válik.



A földtörténeti időléptékkel mérhető jövő

A földtörténeti jövőbe tekintve a kulcskérdés a litoszféralemezek helyzetének várható változása, hiszen a
lemeztektonikai folyamatok – mint más többször említettük – befolyással vannak a hidroszférára, atmoszférára és
bioszférára egyaránt.

A körülbelül százmillió évre történő előrejelzések a jelenlegi lemezmozgási sebességekkel számolnak, és a jelenlegi
mozgási tendenciákat veszik figyelembe. Ennek alapján várható, hogy az Atlanti-óceán területe növekszik, a Csendes-
óceáné pedig csökken. észak-Amerika és Kína valószínűleg összeér, így szárazföldi kapcsolat lesz Ázsia és Amerika
között. Ausztrália is Ázsia felé közeledik. Afrika és európa teljesen összeforr, a földközi-tenger eltűnik.

Az Atlanti-óceán szubdukciója feltételezhetően körülbelül 150 millió év múlva indul meg. ennek kiteljesedésével
elképzelhető, hogy a kontinensek ismét egyetlen nagy tömeget fognak alkotni, vagyis újra létrejön a Pangea. Az ennél
távolabbi jövőre vonatkozó jóslatokhoz már semmi tudományos alapunk nincs.

 KONTINENSEK VÁRHATÓ HELYEZETE A KÖVETKEZŐ 100 MILLIÓ ÉV SORÁN

 Videó megnyitása az interneten

5. Ellenőrző KÉRDÉSEK

FANEROZOIKUM - ELLENŐRZŐ FELADATOK

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 

1. A mezozoikum legjellemzőbb sekélytengeri élőlényei a trilobiták.
 

I H

2. A paleozoikum, mezozoikum és kainozoikum elhatárolása kihalási
események alapján történik.  

I H

3. A paleozoikumban négy jégkorszak rekonstruálható.
 

I H

4. A vörös homokkövek a nedves, hideg időszakokban képződtek.
 

I H

5. A kaledóniai orogenezis a szilur időszakban játszódott le.
 

I H

 Társítsa a megfeleltethető fogalmakat! 

6.
É-Appalache Trilobita

kaledóniai hegységképződés
 

 
  

Tethys 

http://digitalisegyetem.uni-miskolc.hu/elearning/_contentDE/MFFTT600120/misc/flash/12_44_szazmillio_ev.swf


  

Trilobita
kaledóniai hegységképződés
mezozoikumi óceán
felső kréta
mezozoikumi sekély tenger

 
 

kambrium 
ammonitesz 

larami orogenezis 

 
Jelölje meg, hogy az adott kőzettípushoz, fosszíliához vagy eseményhez melyik
földtani kor tartozik! 

 A kitöltéshez válasszon először szót, majd kattintson egy pontozott vonalra!

 kambrium, triász, devon, karbon, kréta, perm, jura, 
miocén, szilur

 

régi vörös homokkő:

a dinoszauruszok kihalása:

trilobita:

az utolsó jégkorszak kezdete:

belemnitesz:

a növényvilág kilépése a szárazföldre:

a kőszénképződés fő időszaka:

India ütközése a Tibeti platóval:

Pangea kialakulása:

„kagylósmészkő”:

 

 

 Válassza ki a helyes választ a következő kérdésekre! 

17. Hány kontinens volt a kambrium elején?
 

 
 

négy
 

kilenc

 
 

 
hét  

 

18. Mikor haltak ki a trilobiták?
 

 
 

a mezozoikum végén
 

a jura végén

 
 

 
a perm végén  

 

19. Mikor volt a legetlterjedtebb kőszénképződés?



 

 
 

a krétában
 

a miocénben

 
 

 
a karbonban  

 

20. Melyik orogenezis során alakult ki az egységes Pangea?
 

 
 

a variszkuszi
 

a kaledóniai

 
 

 
az alpi  

 

21. Melyik növényi törzs a legelterjedtebb a kainozoikumi szárazföldeken?
 

 
 

a nyitvatermők
 

a harasztok

 
 

 
a zárvatermők  

 

 Párosítsa a meghatározáshoz a fogalmat! 
 A kitöltéshez kattintson először az adott szóra, majd a beszúrás helyére!

 
Panthalassa, solnhofeni pala, Pangea, Archaeopterix, 
új vörös homokkő, Psilophyton, graptolita, Japetus-óceán, 
Karoo-sorozat, variszkuszi orogenezis

22. Valamennyi kontinens területét érintette, és jelentősen megváltoztatta azok

helyzetét:  

23. Laurencia és Fennoszarmácia között húzódott:  

24. A karbon időszak végén a kontinensek egybeforrásával kialakult egyetlen

szuperkontinens:  

25. Permi szárazföldi üledéksorozatok:  

26. Telepes életmódot élő, apró állatok:  

27. Levél nélküli, villásan elágazó szárú, néhányszor tíz centiméter magasságú

növény:  

28. A Pangeát körülfogó, a föld kétharmadát fedő óceán: 

 

29. A variszkuszi hegyláncok felgyűrődését a permben ennek felhalmozódása

követte:  

30. Az epikontinentális tengerek kiterjedtebbé válásakor képződött, igen jó

megtartású ősmaradványokban gazdag:  

31. A hüllők és madarak közötti átmeneti formát jelentő gyíkmadár: 
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