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Kőzetképző FOLYAMATOk

VI. AZ ÜLEDéKES RENDSZER
1. MÁLLÁS

AZ

üledékképződés a kőzetek KÖRFORGÁSÁBaN

A Föld felszínén lévő kőzeteket az időjárási tényezők állandóan pusztítják. A kőzetek
folyamatosan mállanak, vagyis repedeznek, aprózódnak, oldódnak, ásványaik lebomlanak
és azokból új, a felszíni körülmények között stabil ásványok keletkeznek. A mállott anyag a
gravitációnak engedelmeskedve, tömegmozgással (lefelé történő mozgás, szállító közeg
nélkül) vagy a mozgó levegő, víz, jég közvetítésével elszállítódik. A kőzetek lepusztulási
folyamatát eróziónak is nevezik, a szél, a folyóvíz, a mozgó jég pedig eróziós tényezők. A
szállító közeg energiájának csökkenésével bekövetkezik a leülepedés, vagyis az üledék
felhalmozódása. Az üledékképződés – mely a földfelszín igen jelentős részén zajlik –
üledéktömegeket hoz létre. Az üledék fogalmát el kell különítenünk az üledékes kőzet
fogalmától. Az üledék egy laza, konszolidálatlan, porózus, a vízi ülepedésű környezetekben
nagy víztartalmú, iszapszerű anyag. Az üledékes kőzet viszont az üledékből kőzettéválási
folyamatok (kompakció, átkristályosodás, cementáció) útján jön létre.
Üledékes kőzetek és üledékek borítják a földfelszín 75 %-át, de a földkéreg összetételében
csak néhány százalékban vesznek részt.
Az üledékképződést megelőző folyamatok a mállás, az erózió és a szállítás.

A mállás a kőzetek felszínén, maximum néhányszor tíz méter mélységig ható folyamat, melynek során a
kőzetek aprózódnak, illetve kémiailag átalakulnak. A két változás sok esetben együttesen érvényesül. A
mállás folyamatában az atmoszféra, hidroszféra és bioszféra rendszerek egyaránt szerepet játszanak,
vagyis a mállás a litoszféra, illetve a fenti rendszerek kölcsönhatásainak eredménye. Attól függően, hogy a
mállás során a fizikai vagy vegyi átalakulások érvényesülnek, a fizikai és a kémiai mállást különítik el.

Fizikai mállás
Fizikai mállásnak azt a folyamatot nevezzük, amikor a kőzetek aprózódnak, de kémiai összetételük nem
változik. A fizikai mállásban szerepet játszó tényezők a hőmérsékletingadozás, a fagyhatás, sók
kristályosodása és a növényi gyökerek feszítő hatása.
Ennek alapján a fizikai mállás típusai a következők:
Inszoláció: a napsugárzás változásának hatására történő aprózódás. Olyan területeken következhet be, ahol
a napi hőingadozás szélsőséges. Ilyen területek a sivatagok, ahol az éjszakai és nappali hőmérséklet
különbség maximuma a 45-50ºC-t is eléri. Mivel a kőzeteket felépítő ásványok hőtágulása különböző, a
naponta ismétlődő, különböző mértékű tágulás és összehúzódás a kőzetben feszültséget kelt, ami
repedezéshez vezet.

Példa inszolációra [i]
A Devil’s Marbles (Ördög márványai) Ausztráliában a hőmérsékletingadozás miatt
széthasadt kőtömbök.

Fagyhatás: a fizikai mállás legjelentősebb tényezője. Ez is kapcsolatos a hőmérsékletingadozással, de olyan
területeken dominál, ahol az ingadozás nulla fok körüli, és az időjárás csapadékos. A kőzetek pórusaiba és
hajszálrepedéseibe beszivárgó víz megfagyva térfogatásnak 9 %-ával kitágul, ami jelentős nyomást fejt ki a
környezetére. Az így keletkezett repedésekben a víz tovább szivárog, és megfagyva a kőzetek további
repedezéséhez vezet. Különösen jelentős a hatás, ha télen az olvadás-fagyás naponta ismétlődik.

Olvadás -fagyás hatására széttöredezett kőzettömb. Izland [ii ]

FAGYMÁLLÁS

Sókiválások: hatásuk ott érvényesül, ahol a kőzetek pórusaiban vagy repedéseiben lassan mozgó talajvíz
oldott ionokat tartalmaz, amelyek kicsapódva sókat képeznek. A repedésekben és pórusokban növekvő
sókristályok nyomása szintén repesztő hatást fejt ki, de ez a hatás nem olyan jelentős, mint a fagy-mállás.
Növényi gyökerek (elsősorban fák gyökerei) a repedésekben terjeszkedve fejtik ki feszítő hatásukat, és
olykor több méteres tömbök szétrepesztésére is képesek.

Kémiai mállás
A magmás és metamorf kőzetek ásványai, amelyek általában nagy nyomáson és/vagy magas
hőmérsékleten keletkeztek, instabillá válnak a felszíni viszonyok között. Feloldódnak, és komponenseik
olyan ásványokat építenek fel, amelyek a felszíni viszonyok között stabilak. A kémiai mállás nemcsak a
magmás és metamorf kőzeteket érinti. Az üledékes kőzetek, mint a mészkő vagy a sófélék oldódása szintén
a kémiai mállás fogalomkörébe tartozik. A kémiai mállás legfőbb hatótényezője a víz, ami enyhén savas
oldószerré válik, ha a levegőből széndioxidot vesz fel. Széndioxid-tartalmát a talajban bomló szerves
anyagból is nyerheti.
A víz szükségességéből adódik, hogy a kémiai mállás a nedves, meleg, trópusi éghajlaton a legintenzívebb,
a hideg és száraz éghajlatú területeken pedig alárendelt. A kémiai mállás leggyakoribb reakciói az oldódás,
oxidáció, hidratáció és hidrolízis.
Az oldódás folyamata az evaporitokra (sófélékre) és a karbonátos kőzetekre jellemző. Az oldott ionokat a
víz elszállítja, ezért a folyamat eredményeképpen a a kőzettestekben karsztosodás következik be, azaz
mélyedések, üregek, barlangok alakulnak ki.

Oldódással létrejött barlang [iii]

Az oxidáció legnagyobb tömegben a vastartalmú ásványokat érinti. Mivel a színes kőzetalkotó ásványok
(olivin, piroxén, amfibol, biotit) tartalmaznak vasat, ez a mállási forma nagyon elterjedt. A vas ionja kétféle
vegyértéket vehet fel: Fe 3+ (ferri-ion) és Fe 2+ (ferro-ion). Szilárd állapotban mindkét vegyértékű ion
előfordulhat, oldott formában csak a két vegyértékű Fe 2+ ion létezhet. Oxigén jelenlétében azonban a Fe 2+
ion igen könnyen reakcióba lép vele (oxidálódik), így három vegyértékűre változik, amely már oldhatatlan,
és az oldatból kiválik. A folyamat eredménye jellegzetes, sárgásbarna színű, limonitos bevonat, amit
felszínen lévő kőzetek felületein gyakran láthatunk. A limonit kőzet uralkodóan a goethit nevű ásványból áll.

Limonitos bekérgezés finomszemű homokkő szemcséin [iv]

A hidratáció az a folyamat, melynek során bizonyos ásványok a kristályrácsban vizet kötnek meg. Az
oxidációra felírt példa egyúttal hidratáció is, mert a goethit oxigén- és vízfelvétellel képződik. A hidratáció
ismert példája az anhidrit gipsszé alakulása:

A hidrolízis a kémiai mállásnak az a formája, melynek során a gyengén szénsavas vizek a kőzetalkotó
ásványokat, főleg a földpátokat feloldják, és helyettük a felszíni viszonyok között viszonylag stabil
agyagásványok képződnek. Ezt a mállási formát az agyagásványok két fő alkotója, a szílicium és az
alumínium után sziallitos mállásnak is nevezik.
A kémiai mállás nagymértékben elősegítheti bizonyos elemek, fémek koncentrálódását, ezáltal
nyersanyagtelepek jöhetnek létre. Így alakulnak ki a laterites dúsulások, amelyek a málladékban a vasilletve alumínium-tartalom megnövekedésével járnak (allitos mállás). Az alumíniumban gazdag lateritek,
melyek bauxittá alakulnak. A bauxit agyagásványokból képződik, a szilikáttartalom kioldódásával és
elszállításával.

Talaj: kapcsolat a földi rendszerek között
A talaj a kontinensek felszínét borító, szerves anyaggal keveredett, mállott kőzettörmelék, mely a növényi
élet megtelepedésére alkalmas. A talaj jelenti a fő kapcsolatot és egyúttal az egyensúlyt a külső földi
rendszerek között. A litoszféra, hidroszféra, atmoszféra és bioszféra közötti anyag- és energiaáramlás
többnyire a talaj közvetítésével lehetséges. A talaj biztosítja az életet a szárazföldi növényzet számára,
részt vesz a víz körforgásában, párolgással növeli a levegő víztartalmát. A talajok képződése komplex
fizikai, kémiai és biológiai folyamatok eredménye. A talajképződést befolyásolja az éghajlat, a kiindulási
kőzet, a növénytakaró, az állatvilág, a domborzati viszonyok és a talaj képződésére rendelkezésre álló idő.
A talajképződés kiindulópontja a kőzetek fizikai és kémiai mállása, de a kőzetmálladék csak akkor alakul
talajjá, ha szerves anyag, illetve az annak átalakulásával keletkező, sötét színű maradék, a humusz
keveredik hozzá.

A talajok átlagos összetétele
Az értékek térfogatszázalékban adottak. A szerves anyag magában foglalja a humuszt,
részlegesen lebomlott növényi és állati maradványokat és baktériumokat.

2. ERÓZIÓ éS SZÁLLÍTÁS
A mállott, felaprózódott kőzetanyagot általában valamilyen közeg (jég, levegő, víz) a gravitáció
közreműködésével elszállítja eredeti helyéről, közben alakítja, "kivési" a felszínt, azaz eróziós tevékenységet
végez. Ha a mállott kőzetanyag nem szállítódik el, reziduális (helyben maradó) üledékről beszélünk. Amikor
a mállott kőzetanyag elmozdulása szállító közeg nélkül, kizárólag gravitációs hatásra következik be,
tömegmozgásokról van szó. A jég pusztító-szállító tevékenységét glaciális eróziónak, a szél ilyen jellegű
munkáját eolikus eróziónak, a víz általi felszínformáló tevékenységet pedig fluviális eróziónak nevezzük.
Eróziós környezet a tengerpart vidéke is. A parti hullámok pusztító tevékenysége az abrázió. A talajvíz,
oldóhatása révén szintén felszínalakító tényező lehet.
Az erózió és szállítás folyamatait a szállításban résztvevő közeg jellege szerint csoportosítjuk.

Tömegmozgások
Tömegmozgások lejtőn, nyírófeszültség hatására következnek be. A tömegmozgás mértéke több tényezőtől
függ, ezek közül legjelentősebb a lejtőszög és a törmelék víztartalma. A lejtő dőlésszögének növekedése

fokozza a tömegmozgás esélyét. A törmelékben jelenlévő kis mennyiségű víz, különösen a homokokban,
növeli az állékonyságot, azaz a tömegmozgás ellenében hat. A víztartalom növekedése egy kritikus értéknél
azonban instabilitáshoz, folyáshoz vezet.
A tömegmozgásokat a folyamat mechanizmusa alapján négy nagy csoportba osztjuk: omlás, csuszamlás,
kúszás és folyás.
Az omlás nagy lejtőszögű, meredek kőzetfalakon valósul meg, és bármilyen méretű kőzettörmelék esetében
bekövetkezhet.
A csuszamlások létrejöttének feltétele, hogy a lejtőt felépítő anyag belsejében, víztartalom hatására kritikus
feszültségállapot állapot alakuljon ki. Ha a lejtő laza kőzetanyagból épül fel, vagy vízáteresztő rétegek közé
a lejtő irányába dőlő, vízfelvételre, illetve konzisztencia-változásra hajlamos rétegek települnek, a felszín
alatti víz vagy a csapadékvíz beszivárgása a csuszamlást előidézheti.

Szeletes csuszamlás Hollóházán, 1999 -ben [v ]

Kúszásnak nevezzük a lejtőt borító málladék vagy törmelék lassú, néhány cm/év sebességű mozgását.
Folyás akkor következik be, ha vízfelvétellel az anyagok képlékennyé válnak.

Glaciális erózió
Glaciális környezetnek nevezzük az állandó jéggel borított területeket. Ezek vagy a magashegységek hóból
képződött, plasztikus jégtömegei (gleccserei) vagy a sarkvidéki területek úgynevezett belföldi jégtakarói
lehetnek. Jelenleg a kontinensek 10 %-át borítja jég, de a negyedidőszaki eljegesedések idején ez az arány
körülbelül 30 % volt. A gleccserek és a belföldi jégtakarók állandó, lassú (10-60 cm/nap) mozgásban
vannak, melynek során jelentős felszínformáló tevékenységet fejtenek ki. A gleccservölgyek, amelyeket a
magashegységekben mozgó jég alakít ki, szembetűnően különböznek a folyók által vágott völgyektől. Fő
jellemzőjük a széles, U-alakú keresztmetszet.

Jellegzetes gleccservájta völgy. Glen Sannox, Arran, Skócia [vi]
Az előtérben a jég által szállított nagy kőtömbök, úgynevezett vándorkövek.

A gleccserekben szállított éles kőzettörmelék a jég haladásával az alapkőzetet súrolja, és hosszú, közel
párhuzamos karcokat és barázdákat hagy maga után. Ha a törmelék finomszemcsés, a felületet fényesre
csiszolhatja. A jégkarcolta felületekből az egykori gleccserek kiterjedésére és mozgására lehet
következtetni.
Azokon a területeken, amelyeket egykor nagy kiterjedésű belföldi jégtakaró borított, a jégkarcokat és
jégbarázdákat a hegyvidéki gleccserekhez hasonlóan meg lehet találni. A felszíni formák azonban
szembetűnő különbségeket mutatnak. Az U-alakú gleccservölgyek helyett itt legyalult, elegyengetett
felszínek, vagy enyhén tagolt formák jönnek létre.

Eolikus erózió
Az eolikus erózió elsősorban a száraz éghajlatú területeken érvényesül. A szél a törmelékszemcséket
görgetve, ugráltatva vagy lebegtetve szállítja. Az ugráltatva szállítás (szaltáció) elsősorban a
homokdűnékkel fedett területeken jellemző. A felemelt szemcsék a gravitáció miatt visszahullnak, közben
ívelt pályát járnak be. Visszaeséskor más szemcsékkel ütköznek, elősegítve azok felemelkedését, és a
folyamat ismétlődik. Így alakulnak ki a vándorló homokfodrok. A futóhomok szállítása elsősorban
görgetéssel és szaltációval történik.

A szaltáció és a homokfodrok kialakulásának kapcsolata
A homokfodrok gerincének távolsága a homokszemcsék pályahosszától függ.

A szél eróziós munkája kétféle módon valósulhat meg: deflációval (a fellazult kőzettörmelék elfúvása) vagy
korrázióval (a kőzetfelszínek súrolása, kimarása).
Deflációs tevékenység olyan területeken jelentős, ahol gyér a növényzet, és a fellazult törmelék olyan kis
méretű, hogy a szél általi szállítás lehetséges. Ezek a feltételek leginkább a sivatagi területeken alakulnak ki.
A korrázió olyan kőzettesteken valósul meg, amelyek kiemelkednek környezetükből. A korrázióban a szél
által szállított homokszemcsék játszanak szerepet. Ezeknek a csiszoló, súroló hatására a kőzeten fényes

felületek jönnek létre (sivatagi máz). A korrázió a különböző keménységű és állékonyságú rétegekből álló
kőzettestek falain bemélyedéseket és kiugró peremeket hoz létre.

Korráziós mélyedés az ausztráliai Ayers Rock peremén [vii ]

Az éleskavicsok (dreikanter) olyan kőzetdarabok, melyek egy vagy több sík felülettel rendelkeznek. Ezeket a
felületeket a szél által szállított homok csiszoló hatása hozza létre. Több síklap úgy alakulhat ki, hogy a szél
iránya megváltozik, vagy a kőzetdarab környezetéből a szél a finom homokot kifújja, és az kibillen eredeti
helyzetéből. A síklapok éles peremekben találkoznak, amiről a jelenség az elnevezését kapta.
Az eolikus homokok – így a hazai futóhomokjaink is – legjellemzőbben dűnékben, dombokba vagy
dombvonulatokba rendeződve halmozódnak fel. A homokdűne szélirányú emelkedője enyhe, a másik oldal
lejtőszöge meredekebb. Az emelkedőn szaltációval felfelé haladó homokszemcsék egy darabig építik a
dűnét, míg a homoktömeg megcsúszva enyhén konkáv lejtőt formál. A dűnék ilyen módon folyamatosan
haladnak. Lejtőik helyzetéből a szélirányra lehet következtetni.

Homokdűnék a Death Valley Nemzeti Parkban [viii]
A kisebb lejtőszögű, laposabb lejtők irányából fúj a szél.

Fluviális erózió
A kontinenseken a legjelentősebb felszínformáló tényező a folyóvíz, a mai szárazföldek területének
körülbelül 70 %-án folyóvízi (fluviális) erózió érvényesül. A folyóvíz fontos jellemzője a vízhozam, amely a
folyó adott keresztmetszetén adott időintervallum alatt átfolyó vízmennyiséget jelenti. Mértékegysége a m3 /s.
A folyóvíz eróziós munkavégző képessége függ a vízhozamtól, a vízfolyás sebességétől, a domborzati

viszonyoktól, valamint a folyóvíz által érintett kőzetek ellenállóképességétől.
A felsorolt tényezők közül a folyóvíz eróziós hatását elsősorban a vízsebesség határozza meg. Ha a
vízfolyás lassú, a víz részecskéi párhuzamosan haladnak, azaz a vízfolyás lamináris. Növekvő sebességgel
a vízmozgás összetettebbé, egyenetlenné válik, forgási központok alakulnak ki benne, azaz a vízfolyás
turbulens lesz. A turbulens áramlás a meder aljáról nagyobb törmelékeket is fel tud ragadni, és magával
szállítani, ez teszi lehetővé a szaltációval történő szállítást. A szaltáció mellett a folyóvíz lebegtetve és
görgetve is szállítja a hordalékot. Az erózió-szállítás-leülepedés alakulását a vízsebességtől függően a
tapasztalati mérések alapján szerkesztett Hjulström-féle diagram mutatja.

A Hjulström -féle diagram
A diagram megmutatja, hogy a folyóvíz sebességétől függően hogyan alakul a különböző
méretű törmelékszemcsék eróziója, szállítása és leülepedése. A szaggatott vonalak a
tapasztalati mérésekből adódó bizonytalanságot tükrözik.

A folyók által érintett terület domborzata határozza meg a folyók szakasz-jellegét. A meredek lejtőszögű
területeken, ahol jelentős a vízszintesés, a folyó felsőszakasz jellegű. Az ilyen területeken a jelentős
sebesség miatt a munkavégző képesség általában nagyobb, ezáltal meredek falú, V-alakú völgyeket vág,
melyek folyamatosan szélesednek, mivel az egyre mélyebbre vágódó folyóba a peremi területek fellazult
anyaga is belehullik. Olyan területeken, ahol a kőzetek repedezettek és jó vízelvezetők, illetve különböző
ellenállóképességű vízszintes rétegekből állnak, meredek falú szurdokvölgyek keletkeznek. Ennek egyik
leghíresebb példája az arizonai Colorado-folyó Grand Canyonja.

Felsőszakasz jellegű folyó által bevágott, meredek falú szurdokvölgy
Marble Canyon, Banff Nemzeti Park, Kanada

A folyó esésének csökkenésével a folyás lelassul, a munkavégző képesség kisebb lesz, a folyó
középszakasz jellegűvé válik. Ekkor a pusztító tevékenységgel szemben a hordaléklerakás kerül előtérbe.
Sík területeken, ahol a folyó alsószakasz jellegű, a folyási sebesség és a munkavégző képesség olyan
mértékben lecsökken, hogy a pusztító tevékenység megszűnik, és csak üledéklerakódás jellemző.

A tengerparti erózió
A tengerparti környezet felszínalakulásában elsődleges szerepet játszik a hullámzás, de befolyásoló
tényező a tengerjárás (apály-dagály váltakozása) is. A hullámok energiájukat a szélből nyerik.
Hullámzáskor a vízrészecskék közelítőleg kör alakú pályán mozognak. A szomszédos felszíni vízrészecskék
egy adott pillanatban saját körpályájuk más-más pontján helyezkednek el. Ezeknek a pontoknak az
összekötésével kapjuk meg a hullámfelszín vonalát. A hullámvonal olyan hatást kelt, mintha a vízfelület
haladó mozgást végezne. Valójában azonban a részecskék megmaradnak zárt pályájukon.

Hullámok keletkezésének magyarázata
A hullámfelület a vízrészecskék körszerű pályán való mozgásából ered. A mélység felé a körök
átmérője csökken. A hullámhossz felének megfelelő mélységben a hullámzás már
elhanyagolható.

A parthoz közeledve, amikor a hullámzásban résztvevő vízrészecskék az aljzatnak vagy a meredek
partfalnak ütköznek, a körpályák torzulnak, így sajátos hullámjelenségek lépnek fel. Ezek két alaptípusa a
hullámmorajlás, illetve a hullámtörés.
A hullámmorajlás lapos, fokozatosan mélyülő partok közelében alakul ki. Ha a vízmélység kisebb, mint a
hullámbázis mélysége, a részecskék körpályái ellapulnak. Ugyanakkor, a részecskék súrlódnak a
tengeraljzathoz, ami lassítja mozgásukat. A hullám felső része előresiet, a partközelben taréj-szerűen
elkeskenyedik, majd előrebukik, és tajtékot keltve összeomlik. A visszaáramló víztömeg erős szívóhatású,
és jelentős mennyiségű hordalékot mozgat.
Ha a partszegély meredek és mélyvizű, a hullámtörés jelensége lép fel. Ilyenkor a körpályák nem a
tengerfenékkel, hanem a meredek parttal való ütközés miatt torzulnak el. A függőleges torzulás miatt a
hullám magassága hirtelen megnő, és a meredek partfalnak csapódva nagy robajjal szétporlik. A
hullámtörés – jelentős ütközési energiája révén – az abrázió legfontosabb tényezője.
Ritkán előforduló, de hatalmas pusztítást végző hullámok jönnek létre a szökőár (japán eredetű nevén
cúnami) keletkezésekor. A szökőárat tengeralatti földrengés vagy vulkáni kitörés indítja el. Az így
keletkezett hullámok nagy magasságúak (magasságuk a 30 métert is elérheti) és igen nagy
hullámhosszúak. Az egyes hullámok beérkezése között 10-20 perc is eltelhet.
A vízfelszín szintjében a parton az üledékek állandó mozgatása jellemző. Ennek során az üledékszemcsék
folyamatosan kerekednek és kopnak, de egyúttal a partot is koptatják és pusztítják. A meredek, sziklás
partokon jellemző forma az abráziós fülke, ami hullámverés hatására kialakult, hosszan elnyúló, félkörös
mélyedés. Az abráziós fülke feletti, alátámasztás nélkül maradt részek leomlanak, így függőleges sziklafalak
jönnek létre. A leomlott törmelék tovább darabolódik, és az állandó mozgatás miatt gömbölyűre csiszolódik
(abráziós kavics).

Abráziós kapu és torony keletkezésének magyarázata [ix]
A tengerbe benyúló sziklákat a hullámok két oldalról pusztítva abráziós kapukat
alakítanak ki (A). Ha a kapu felső íve átszakad, abráziós torony jön létre (B). Great
Ocean Road, Victoria, Ausztrália.

3. AZ ÜLEDéK jellemzői éS TÍPUSAI
Az erózió és szállítás addig zajlik, míg a szállított anyag elérkezik az üledékgyűjtőbe, ahol megkezdődik az
üledékképződés. Az üledékképződési folyamatokat befolyásolják az üledékanyag tulajdonságai és a
felhalmozódási környezet jellemzői. Az üledékképződést szedimentációnak is nevezik.
Az üledékes kőzettestek rétegekből épülnek fel. A réteg olyan üledékképződési egység, amely változatlan
környezeti feltételek mellett rakódott le. A rétegeket réteglapok választják el. A réteglapok úgy alakulhatnak
ki, hogy az üledékképződés rövid ideig szünetel, vagy az üledékképződési feltételekben valamilyen változás
következik be. A legkisebb makroszkóposan megfigyelhető, milliméteres vastagságú rétegződést, ami
egységes, tovább nem tagolható, laminának (réteglemez) nevezzük.
Az üledékeket (és az üledékes kőzeteket) eredetük szerint osztályozzák.
Ennek alapján az üledékek a következő típusokba sorolhatók:
törmelékes üledékek,
vegyi és biogén üledékek,
szerves üledékek.

Vannak szerzők, akik a vulkáni törmelékeket (piroklasztitok) is az üledékes kőzetekhez sorolják, de mivel

anyaguk vulkáni eredetű, ezeket a magmás folyamatoknál tárgyaltuk

Törmelékes üledékek
A törmelékes üledékek osztályozása
A törmelékes üledékek jellemzője, hogy bennük minden üledékszemcse valamilyen kőzetnek a töredéke
(detritusz). A törmelékek mérete a nagy szikladaraboktól a mikroszkópos méretekig változhat. A törmelékes
üledékeket, illetve törmelékes üledékes kőzeteket a szemcsék mérete alapján osztályozzák.

Szemcseméret (mm)

Üledék

Üledékes kőzet

>2

kavics

konglomerátum

2-0,06

homok

homokkő

0,06-0,002

kőzetliszt (iszap, aleurit)

iszapkő (aleurolit)

<0,002

agyag

agyagkő, allit

A törmelékes üledékek és a belőlük keletkezett üledékes kőzetek osztályozása

A durva törmelékes üledékeket pszefites, a homok jellegűeket pszammitos, az aleurit - agyag kategóriába
tartozókat pedig pelites üledékeknek is nevezik. Ha a törmelékes üledékeket ásványtani szempontból
vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a pelitek kivételével uralkodóan kvarcból állnak. Ez abból ered, hogy a
kvarc a legkeményebb, kémiailag is a legellenállóbb kőzetalkotó ásvány, ami a szállítás során kevéssé
kopik, és kémiailag is nehezen oldható. A pelites üledékek összetételében az agyagásványok játszanak
döntő szerepet.
TÖRMELÉKES ÜLEDÉK

A törmelékes üledékek jellemzői
A törmelékes üledékeket a következő tulajdonságokkal jellemezhetjük:
osztályozottság,

a szemcsék alakja,
a rétegek felépítése illetve egymáshoz viszonyított helyzete.

E tulajdonságok vizsgálata alapján – figyelembe
következtethetünk az üledékképződés körülményeire.

véve

az

aktuálgeológiai

megfigyeléseket –

Az osztályozottság az üledékszemcsék mérettartományára vonatkozó jellemző. Ha a mérettartomány szűk,
vagyis a szemcsék hasonló méretűek, az üledék jól osztályozott. Amennyiben a szemcsék mérete tág
határok között változik, gyengén osztályozott üledékről beszélünk. Az osztályozottság függ a szállító közeg
energiájának változásaitól, illetve következtethetünk belőle a szállító közeg jellegére. Például a gleccser,
mint szállító tényező, jégbe fagyva a legkülönbözőbb méretű törmelékeket képes szállítani, amelyek a
megolvadás helyén osztályozatlanul rakódnak le. Törmelékfolyások, iszapfolyások szintén osztályozatlan
üledékeket hoznak létre.

Példák eltérően osztályozott üledékekre
A: Nagyon rosszul osztályozott; B: Rosszul osztályozott; C: Közepesen osztályozott; D: Jól
osztályozott; E: Nagyon jól osztályozott;

A szemcsék alakjára jellemző tulajdonság a koptatottság (kerekítettség). Ezt a fogalmat nem szabad
összetéveszteni a szfericitással, amely azt mutatja, hogy az eredeti törmelékszemcse mennyire
izometrikus. Egy nyúlt, lapos, kis szfericitású üledékszemcse is lehet jól koptatott. A koptatottság mértéke
arányos a szállítási távolsággal.

Szfericitás és koptatottság, mint az üledékszemcse jellemzői
A: Szögletes; B: Enyhén szögletes; C: Enyhén kerekített; D: Kerekített;

A törmelékes üledékek fontos jellemzője a rétegzés, vagyis a rétegek egymással való kapcsolata. A
deciméteres vagy nagyobb nagyságrendű rétegzést padosságnak nevezzük. A rétegzés jellege utal a
lerakódás körülményeire.
A ritmikus rétegzés, vagyis különböző rétegek szabályszerűen visszatérő váltakozása azt jelzi, hogy az
üledékképződés körülményei is ritmikusan változtak. Ilyen lehet például az évszakok váltakozása, ami az
üledékekben éves ritmicitást okoz. Ennek egyik ismert példája a varvüledék [1 ], amely sarkvidéki területek
vagy gleccserperemi vidékek tavaiban képződik. A varvban, amit megjelenése miatt szalagos agyagnak is
neveznek, egy ritmust egy vastagabb, világos, durvaszemcsés és egy vékonyabb, sötét, finomszemcsés
réteg képvisel. A durvább szemcsés réteg nyáron rakódik le, amikor az olvadás miatt bőséges a törmelék
beszállítás. A téli időszakban a tófelszín befagy, és csak a finom szuszpendált szemcsék ülepszenek le,
magukba zárva az elhalt szerves anyagot, ami sötét színt okoz.

Ritmikus rétegzésű varvit [x ]
A világos és a sötétebb rétegek váltakozása évszakos változást tükröz. Itu, Brazília. A kép
magassága 60 cm.

A gradált rétegzés (osztályozott rétegzés) azt jelenti, hogy egy rétegen belül az üledékanyag
szemcseméret szerint osztályozódott, vagyis a réteg alján durvább szemcsék vannak, amik felfelé egyre
finomodnak. A réteghatárok mindig élesek, mert a legfinomabb felső részre átmenet nélkül következik az
újabb durva törmelék, ami felfelé ismét finomodik. Gradált rétegzés jöhet létre tengeralatti
üledékcsuszamlások által, amikor zagy-árak zúdulnak le a viszonylag meredek kontinentális lejtőn, és a
laposabb morfológiájú részeken a felkavarodott anyag egyre finomodó szemcseméret szerint rakódik le. A
folyamat többszöri ismétlődése okozza a gradált rétegek egymásra települését.

Gradált rétegzés sematikus rajza
A réteg felfelé fiatalodik.

A keresztrétegzés vagy ferderétegzés gyakori rétegzési típus. Jellemzője, hogy a réteglapok metszik
egymást, és gyakran ívelt felületűek. A vastagabb rétegeken belüli laminák szintén íveltek, egymással nem

párhuzamosak, és a réteglapot különböző szögben metszik. Keresztrétegzés akkor alakul ki, ha az üledék
áramló közegből (szél, víz) rakódik le. Az áramlás a laza törmelékfelszínen hullámfodrokat hoz létre, és az
egymáson vándorló hullámokból kialakulnak az ívelt, egymást metsző lapok. A hullámtarajokat egy erősebb
áramlat levághatja, majd újabb, ferdén ívelt rétegek rakódnak a felületre. Ilyen formák kialakulhatnak
folyóvízi, sivatagi vagy tengerparti környezetben.

Egykori sivatagi környezetet jelző keresztrétegzés a Zion Nemzeti Parkban (Utah, USA) [xi]

Vegyi és biogén üledékek
Vegyi üledékek
Azokat az üledékeket, amelyek kémiai reakciók során, oldatokból való kicsapódással keletkeznek, vegyi
üledékeknek nevezzük. A vegyi üledékek kétféle módon jöhetnek létre. Az egyik lehetőség az, hogy
növényi vagy állati szervezetek közreműködésével, biokémiai reakciók révén történik az üledékanyag
kiválása. Ennek legismertebb példája, hogy a vízben élő növények fotoszintézis, azaz széndioxid fogyasztás
révén csökkentik a környezetük "savasságát" vagyis mésszel szembeni oldóképességét, ezáltal kalciumkarbonát, azaz kalcit vagy aragonit csapódik ki a felületükre, amelyből kőzettéválás után mészkő lesz. Ez a
folyamat tengeri és édesvízi környezetben egyaránt lejátszódhat.

Édesvízi mészkő, más néven travertino
A mészkicsapódást elősegítő növényi szárak lenyomata megőrződik a kőzetben.

Kémiai üledékek vízben lejátszódó, inorganikus reakciók révén is keletkezhetnek. Ilyen folyamat a
viszonylag magas hőmérsékletű, utóvulkáni oldatok hűlése, ami tömeges kovaanyag (SiO2 ) vagy kalcit
(CaCO 3 ) kiválását eredményezi. A mélytengeri mangánüledékek is hasonló keletkezésűek, mert anyagukat
elsősorban a tengeralatti bázisos vulkanizmus szolgáltatja.

Zárvatermő levélmaradványok tavi kovaüledékben
Az utóvulkáni eredetű, SiO 2 tartalmú oldatok a tavi környezetbe jutva kicsapódtak
és bekérgezték az oda hullott leveleket.

A túltelített oldatokból való kicsapódás útján is kémiai üledékek jönnek létre. Erre példa az evaporitok
(sókőzetek) keletkezése, amikor az erős párolgás miatt a koncentráció növekszik, és a szulfátok és
halogenidek meghatározott sorrendben kiválnak, egymásra rakódnak.

Biogén üledékek
Sok üledékes kőzet tartalmaz fosszíliákat (ősmaradványokat), amik élő szervezetek szervetlen vázának,
vázelemeinek vagy élettevékenységének maradványai. Míg az élőlény elhalása után a test szerves alkotói
többnyire elbomlanak, a szilárd vázak teljes épségükben megőrződhetnek az üledékanyagban. Gyakori
azonban az is, hogy a vázak különböző méretű darabokra töredeznek, és széthordódnak.

Azokat az üledékeket, amelyek túlnyomórészt fosszíliákból állnak, tehát élőlények fiziológiai
tevékenységének produktumai, illetve azok szerves eredetű, átalakult anyagából épülnek fel, biogén
üledékeknek nevezzük. Ha a vázak csak töredékek formájában vannak jelen, bioklasztos üledékekről
beszélünk.

Biogén mészkő kagyló fosszíliákkal

A legelterjedtebb biogén üledékek meszes anyagúak. Bár kalcium-karbonát kémiailag is kicsapódhat a
tengervízből, ez a mennyiség elenyésző a biogén eredetű meszes üledékekhez képest. A tengeri
gerinctelen élőlények uralkodó többsége mészanyagú vázat választ ki, amely a tengervízben oldott kalciumés bikarbonátion reakciójával jön létre. A jelenkori tengerek legelterjedtebb üledéke a globigerinás iszap,
ami plankton (lebegő) életmódot folytató, mikroszkópos méretű egysejtű állatok, az úgynevezett
Globigerinák házainak tömeges felhalmozódásával keletkezik. Nagy kiterjedésű meszes kőzettestek,
zátonyok jöhetnek létre a korallok, algák és más telepes életmódot folytató élőlények közreműködésével is.
A radioláriás iszap szintén a jelenkori óceáni aljzaton fordul elő, bár kevésbé elterjedt, mint a globigerinás
iszap. A radiolariás iszap olyan élőlények szilárd vázaiból épül fel, amelyek élettevékenységük során
szilícium-dioxidot, vagyis kovaanyagot választanak ki. Ezek között legnagyobb tömeget a mikroszkópos
méretű, egysejtű, sugárállatkáknak is nevezett, Radiolaria nemzetségbe tartozó állatok képviselik. A
Diatoma algák és a szivacsok egy csoportja szintén kovaanyagot választanak ki.

Tengeri diatoma algák kovavázai [xii ]

Szerves eredetű üledékek
A szerves üledékek tágabb értelemben a biogén üledékek egy sajátos csoportjának tekinthetők. A szerves
üledékek olyan körülmények között jönnek létre, amikor az üledékképződési környezetben oxigénszegény
viszonyok alakulnak ki, így az elhalt szerves anyag felhalmozódhat. Oxigén jelenlétében, bakteriális
közreműködéssel ugyanis ez az anyag szervetlen vegyületekre, illetve gázokra bomlik el. A szerves anyag
energiatartalma a Nap energiájából származik. Ennek felvételével történik a fotoszintézis, melynek során a
növények széndioxid és víz felhasználásával szénhidrátot és oxigént állítanak elő. A növényevő állatok
ennek az energiának másodlagos fogyasztói. Ha az elhalt növényi vagy állati anyag nem bomlik el, és
üledékkel betemetődik, az elnyelt energia egy része elraktározódik. Így válik lehetővé a fosszilis
energiahordozók, a kőszén, kőolaj és földgáz keletkezése.
A kőszén kiindulási anyaga a növényzet, melynek elhalt anyaga nedves-mocsaras környezetben, a vízzel
borítottság miatt oxigéntől elzárva tőzeggé alakul. A tőzeg betemetődésével és kőzetté válásával
(szénülésével) jön létre a kőszén.
Tengeri környezetben a szerves anyag fő forrását a mikroszkópos fitoplankton (egysejtű, lebegő növények)
és a baktériumok adják. A szerves anyag főleg agyagos üledékekben (anyakőzet) őrződik meg. Ha ezek az
üledékek egy süllyedő területen további üledékrétegekkel temetődnek be, növekvő nyomás és hőmérséklet
hatására a szerves anyag kőolajjá és földgázzá (szénhidrogénekké) alakul.

4. Üledékképződési KÖRNYEZETEK

éS fOLYAmATOK

A Föld története során lezajlott eseményeket elsősorban az üledékes kőzetek vizsgálatával ismerhetjük fel.
Ennek alapja az egykori üledékes környezet (ősföldrajzi környezet) rekonstrukciója. A rekonstrukció egy
komplex folyamat, melynek során szedimentológiai, őslénytani, ásvány-kőzettani és geokémiai módszereket
is alkalmaznak. A módszert medenceanalízisnek is nevezik, utalva az egykori üledékképződési medence
jellemzőinek feltárására.
Az üledékképződési folyamat értelmezéséhez szükséges a fácies fogalmának tisztázása. Genetikai
értelemben a fácies az egykori üledékképződési környezet jellemzőit jelenti. Mivel ezekre a jellemzőkre az
üledékes kőzeteken megfigyelhető, leírható tulajdonságok alapján következtethetünk, leíró értelemben is
meg kell határoznunk a fácies fogalmát. Eszerint a fácies azoknak a jellegeknek az összessége, amelyek az
adott üledékes kőzettestet más üledékes kőzettestektől megkülönböztetik (például eltérő szemcseméret,
kémiai összetétel, üledékes struktúrák, ősmaradvány-tartalom, stb.). Az azonos korú, de eltérő jellegeket
mutató fácieseket egymás heteropikus fácieseinek, a különböző korú, de azonos környezeti feltételekkel
jellemezhetőket egymás izopikus fácieseinek nevezzük.

A fácies rekonstrukció az aktualizmus elvének alkalmazásával végezhető el. Ha ebből indulunk ki, a ma
megfigyelhető geológiai folyamatok (recens kőzetképződési folyamatok) lehetővé teszik, hogy a kőzetek
vizsgálata alapján – amelyek a múlt geológiai folyamatainak termékei – rekonstruáljuk az azokat létrehozó
körülményeket. Az aktualizmus elve csak bizonyos korlátok között alkalmazható. Vannak például olyan
kőzetek, amelyek jelenleg már nem keletkeznek, illetve a folyamatok sebessége, aránya és mérete is
változott. Ennek figyelembevételével azonban "a jelen kulcs lehet a múlthoz".

Charles Lyell (1797 1875), a darwini
evolúcióelmélet inspirálója,
az aktualizmus elvének
megalkotója

Az üledékképződési környezeteket két nagy csoportba sorolhatjuk: kontinentális és tengeri környezetek.
Kontinentális környezetek alatt értjük mindazokat a területeket, ahol üledékképződés zajlik, beleértve a vízi
és szárazulati körülményeket is. A tengeri üledékképződési környezeteket a tengeraljzat morfológiája
alapján határoljuk el.

Kontinentális és tengeri üledékképződési környezetek
A nyílt óceáni üledékképződési régiók nincsenek feltüntetve.

Kontinentális üledékképződési környezetek és üledékek
A kontinensek területén elsősorban mállási és lepusztulási (denudációs) folyamatok
zajlanak, az üledékképződés alárendelt. Ezért egy üledékes rétegsorban az egykori
szárazulati periódusok általában üledékhézagként jelentkeznek. Kisebb kiterjedésű
üledékgyűjtők azonban itt is kialakulhatnak. Ezek a következők: sivatagi, folyóvízi, tavimocsári és glaciális üledékképződési környezetek.

Sivatagi üledékek
Az egykori sivatagi környezet felismerése több tényező figyelembevételével lehetséges. Sivatagi
körülmények között törmelékes és vegyi üledékek is előfordulhatnak. A legelterjedtebb üledéktípus a
sivatagi vagy eolikus homok. Az eolikus [2 ] kifejezés a szél általi szállítást jelenti. Az eolikus homokot
dűnehomokként is szokták emlegetni. Az eolikus homok kitűnően osztályozott, a homokszemcsék fényesek
és koptatottak az egymással való súrlódás miatt. Az átlagos szemcseméret 0,2 mm körüli. A szemcséket
gyakran vörös színű vasoxid kérgezi be.

Eolikus homok mikroszkópi képe [xiii]
A szemcsék mérete 0,1-0,3 mm.

Mivel a homok a szél általi szállítás miatt áramló közegből rakódik le, jellemző a keresztrétegzettség. A
dűnehomok gyakran fanglomerátum-jellegű rétegekkel váltakozik. A fanglomerátum üledékek a vádik (a
ritka, de bőséges esők vize által vágott, éles, V alakú völgyek) elvégződésénél, legyező alakban rakódnak
le, és gradált rétegzésűek. A vádik vize lefolyástalan sóstavakban (playa vagy sebkha) gyűlik össze, melyek
bepárlódásával sivatagi sótelepek keletkeznek.
Az eolikus üledékek között kell megemlítenünk a löszt, amit elsősorban a sivatagi területekről kifújt finom
porként értelmeznek. Nagy kiterjedésű löszterületek azonban egykori periglaciális területeken is találhatók,
mert a glaciális üledékeken a hideg éghajlat miatt nem telepedett meg a növényzet, és a finom port a szél
onnan is elszállította.

Löszterület Kínában [xiv]
Mivel a lösz jól faragható, belőle alakítják ki az épületeket.

Folyóvízi üledékek
A folyóvízi környezet elsősorban a lepusztulás és szállítás (erózió) színtere, de törmelékes üledékképződés
is zajlik benne. A folyóvízi üledékeket fluviális üledékeknek is nevezik. Folyóvízi környezetben
mederüledékek, parti üledékek és ártéri üledékek keletkezhetnek. A mederüledékeket kavics és durva
homok képviseli. A mederben a finomabb homokot és pélitet a folyó lebegtetve, ugráltatva (szaltációval)
vagy görgetve tovább szállítja. A mederüledékek szemcseeloszlása gyakran bimodális. Ez azt jelenti, hogy
ha a szemcsék százalékos mennyiségét a szemcseméret függvényében ábrázoljuk, olyan görbét kapunk,
amelynek két, jól elhatárolódó maximuma van. A jelenség oka az, hogy a folyó gyorsabb áramlása idején
durvább üledék rakódik le, a folyási sebesség csökkenésével pedig a szemcsék közé finomabb anyag
ülepszik.

Mederüledékek szemcseeloszlási görbéje
Az ilyen típusú üledékek gyakran két maximumot mutatnak.

A mederüledékek mindig keresztrétegzettek. A homokszemcsék kevésbé koptatottak, mint az eolikus
homok szemcséi, mert a vízburok megakadályozza, hogy egymást súrolják. A folyóparti üledékeket finom
homok alkotja. Az ártéri üledékek iszap- és agyagrétegekből állnak, melyeknek magas a növényi
törmelékből származó szervesanyag-tartalma. Ha a folyó esése a korábbihoz képest megnő, bevágódik a
megelőzően lerakódott üledékeibe, ilyen módon teraszokat hoz létre. A teraszok az egykori meder és ártéri
üledékekből épülnek fel.

Folyóvízi homok mikroszkópi képe [xv ]
A szemcsék fénytelenebbek és kevésbé koptatottak, mint a sivatagi homok szemcséi.

Tavi és mocsári üledékek
A tavi környezetben lerakódott üledékek szerepe az üledékes rétegsorokban alárendelt, mert a tavak
geológiai értelemben igen rövid életűek, hamar feltöltődnek. Ha a feltöltő anyag homok, iszap vagy agyag,
ezek a rétegsorok nagyon hasonlóak a sekély beltengerek üledékeire. Ilyenkor csak az őslénytani vizsgálat
és az édesvízi fauna jelenléte döntheti el az üledék tavi eredetét.
Vannak azonban olyan speciális üledékek, amelyek ősföldrajzi rekonstrukciónál egyértelműen jelzik a tavi
környezetet. Ilyen a lyukacsos-porózus, növényi lenyomatokat tartalmazó édesvízi mészkő, melynek
keletkezése a mészanyagnak a vízi növényzet felületére történő kicsapódásával magyarázható. Az
utóvulkáni kovás oldatok tavi környezetbe jutásakor válnak ki az édesvízi kovaüledékek. Vulkanizmussal
(vulkáni törmelékszórás vagy utóvulkáni oldatok) kapcsolatos a diatomit képződése is, amely a
megnövekedett kovatartalom miatt a kovavázú Diatoma algák tömeges elszaporodásával, illetve
mikroszkópos vázaik felhalmozódásával keletkezik. Egyes Diatoma fajok tengeri környezetben élnek.

Halomba gyűjtött tőzeg a skóciai Lewis szigeten [xvi]

A
tavak
feltöltődése
mocsári
környezetet
és
tőzegképződést
eredményez.
Jelentős
tőzegfelhalmozódásokból limnikus (édesvízi, mocsári) kőszéntelepek keletkeznek. A limnikus kőszéntelepek
kialakulása hőmérséklettől független, csak a humid (nedves) klíma a feltétele (tőzeg jelenleg a szubarktikus
lápokban is keletkezik).

Glaciális üledékek
A glaciális környezet a magashegységek felső régióiban vagy a sarkvidéki területeken alakulhat ki. Előbbi
esetben a gleccserek, utóbbinál a belföldi jégtakaró az üledékszállító közeg. A glaciális környezetben – a
folyóvizihez hasonlóan – elsősorban a felszínformálás jellemző, üledékképződés a peremi területeken
lehetséges, ahol a jég elolvad. Az egykori glaciális környezetre utal a tillit, amely osztályozatlan üledék, a
legkülönbözőbb méretű, koptatatlan szemcsékkel. Ezt az okozza, hogy a jégben a törmelékeknek nincs
lehetőségük az osztályozódásra, és görgetéssel sem kopnak.

Vándorkövek Dél -Norvégiában
A kőtömböket a pleisztocén jégkorszakban a gleccserek szállították jelenlegi helyükre.

A gleccserek és jégtakarók elvégződésénél az osztályozatlan üledékanyag rétegzetlenül rakódik le. A
gleccserek bázisán a mozgó jégtömegbe fagyott éles törmelék jégkarcokat hagy hátra, amik a glaciális
környezet jellemzői. Itt kell említenünk a varvitokat is, amelyek váltakozó rétegei kormeghatározásra is
alkalmasak. A nagyméretű erratikus tömbök vagy vándorkövek, amiket a jég eredeti helyéről elszállított,
majd visszahúzódott, szintén glaciális környezetre engednek következtetni. A glaciális üledékek igen jó
éghajlatjelzők, segítségükkel a földtörténeti múlt jégkorszakai illetve az eljegesedett területek határai
rekonstruálhatók.

Tengeri üledékképződési környezetek és üledékek
A tengeri üledékek tömege a földtörténet nem túl távoli időszakait tekintve sokkal
jelentősebb, mint a szárazföldi üledékeké. Ez elsősorban abból ered, hogy a földi vízkészlet
97 %-át az óceánok tartalmazzák. Körülbelül 2 % a fagyott állapotban lévő (jég és hó)
mennyisége. A maradék 1 %-ot alkotják a szárazföldi vizek, beleértve a folyókat, tavakat, a
talajvizet és a levegő nedvességtartalmát (ennek az egyszázaléknyi vízmennyiségnek 98,5
%-a tárolódik a talajvízkészletekben).
Az üledékképződés sebessége a partközeli részeken nagyobb, mint a nyílt óceáni

területeken. Vannak olyan területek a jelenlegi óceánokban, ahol nincs üledékképződés, és
az is lehetséges, hogy az aljzaton lerakódott üledékeket a szubmarin (tengeralatti) erózió
elhordja. A tengeri üledékképződési régiók a következők: torkolatok, partszegély, zátonyok
és parti lagúnák, selfterületek, kontinentális lejtő, óceáni medence, beltengerek.

Torkolati és partszegélyi környezet
A torkolati üledékképződési környezet átmenetet képez a kontinentális és a tengeri fáciesek között. A
torkolatoknak két típusa van, a tölcsértorkolat vagy esztuárium és a delta.
Az esztuárium ott alakul ki, ahol az apály és dagály váltakozása (tengerjárás) jelentős. Az esztuáriumokban
finomszemcsés, szerves anyagban gazdag üledékek rakódnak le. A nagy mennyiségű szervesanyag azért
képződik, mert az édesvízi illetve sósvízi életformák a két rendszer találkozásánál elpusztulnak.
A delta környezetben az üledékképződés sokkal intenzívebb, mint az esztuáriumokban. A szervesanyagtartalom itt is jelentős. A rétegsor törmelékes üledékekből, folyóvízi, brakk (csökkent sósvizi) és tengeri
fáciesek összefogazódásából áll, melyeknek vastagsága a tenger felé növekszik. A brakk víznek a
sótartalma kevesebb, mint 3,5 %, ami a normál sótartalmú tengervízre jellemző.

Erős abrázió Nyugat-Ausztrália partjainál [xvii ]

A partszegélyi környezet (litorális öv) üledékképződését nagymértékben befolyásolja a tengerpart
morfológiája. A meredek sziklás partok a hullámverés (abrázió) miatt állandóan pusztulnak. A leszakadt
tömbök folyamatosan görgetődnek, ezért az abráziós kavicsok nagyon jól kerekítettek. Ugyancsak jellemző
rájuk a jó osztályozottság. Gyakori jelenség, hogy a parti mészkősziklákban a fúrókagylók lyukakat
oldanak ki, és az üregekben keresnek menedéket a hullámverés ellen.

Egykori sziklás tengerpartot jelző fúrókagyló nyomok a felsőpermi korú bitumenes mészkőben
Nagyvisnyó, Mihalovits -kőfejtő

A homokpartok nagyobb kiterjedésűek és lapos megjelenésűek. A szupratidális (dagályszint feletti) övben
homokdűnék alakulnak ki, a szubtidális (apályszint alatti) zónában pedig homokzátonyok. A kettő közötti
területen halmozódik fel az intertidális homok, mely jól osztályozott. A partszegélyi homokot a tengerparti
áramlások folyamatosan szállítják. A hullámok által partra vetett csiga- és kagylóházak felhalmozódásával
jön létre a lumasella, amely igen jó fáciesjelző üledék.

Zátonyok
Zátonyok létrejöhetnek abiogén és biogén úton. Az abiogén eredetű homokzátonyok tengeráramlások útján
jönnek létre, a biogén eredetű zátonyokat élő szervezetek, korallok vagy kékalgák építik fel. A
korallzátonyokat alapvetően a telepes életmódot folytató korallok hozzák létre, de a zátony anyagához
algák és egyéb tengeri szervezetek szilárd vázai is hozzájárulnak. A korallok váza mészanyagú. A CaCO 3
kiválasztásának a meleg, jól mozgatott tengeri környezet kedvez. Ezért a korallzátonyok jó paleohőmérséklet indikátorok, 20-30ºC körüli tengervíz hőmérsékletet jeleznek.

Ma élő (bal) és fosszilis (jobb) koralltelep [xviii]

A zátonymészkövek jelenlétéből az egykori tenger sótartalmára és mélységére is következtethetünk. A
telepes korallok ugyanis csak normál sótartalmú tengervízben élnek. A tengermélység optimuma 20 méter
körüli, de nem haladhatja meg azt a mélységet, ameddig a fény lehatol (maximum 100 méter). Ennek az az

oka, hogy a korallok szimbiózisban élnek egy alga csoporttal, amelynek fotoszintéziséhez nélkülözhetetlen a
fény. Nagy a száma azoknak a korall nemzetségeknek is, amelyek egyediek, nem építenek zátonyokat, de
ezek mélyebb vízi környezetet jelölnek.
A zátonyok képződése a partközelben, szegélyzátonyként kezdődik. Ha az adott terület lassan süllyed, és a
zátony épülése ezzel lépést tud tartani, sánczátonnyá fejlődik, ami már jelentősebb (több száz méter)
parttávolságra van. Ha a zátony szigetet vesz körül, atollnak nevezzük. Előfordul az is, hogy a vulkáni sziget
a víz szintje alá süllyed, a zátony pedig tovább épül, akár több tízmillió éven át. A zátonyok nemcsak
épülnek, hanem folyamatosan pusztulnak is. Anyagukból nagy mennyiségű karbonátos üledék képződik. A
zátonyok szegélyén durvaszemcsés mészhomok és mészkavics (kalkarenit), a lagúnában mésziszap
(kalcilutit) rakódik le.

Kékbaktériumok által felépített zátony [xix]
Shark Bay, Ausztrália

A kékalgák vagy kékbaktériumok által felépített zátonyokat sztromatolit-zátonyoknak nevezzük. A
kékbaktériumok (Cyanophyta) ősi, 3 milliárd év óta fennmaradó, sejtmag nélküli egysejtűek, melyek
partközelben élnek. Fotoszintézisük elősegíti a mészanyag kicsapódását a felületükön, illetve megkötik a
finom mésztörmeléket. A mészkérget újabb algaszőnyeg vonja be, és a folyamat tovább ismétlődik. Emiatt a
sztromatolit (ez a kőzet elnevezése) lemezes szerkezetű lesz. A félgömb alakú egységek átmérője az egy
métert is elérheti. Sztromatolit-képződést napjainkban édesvízi környezetben is megfigyeltek.

Parti lagúnák
A lagúnák a nyílt tengertől zátonyok által lefűzött öblök. A partszegélyeken kialakult, néha több száz
kilométer hosszú öblöket parti lagúnáknak nevezzük. A homokzátonyok által kialakított parti lagúnákban
terrigén (szárazföldi eredetű) homok rakódik le, a korallzátonyok által elzárt öblökben pedig mésziszap.
Humid (csapadékos) klímán, ha a lagúna fokozatosan feltöltődik, lápos-mocsaras terület alakul ki, ahol
mocsárerdők telepednek meg. Ezeken a területeken tőzeg képződik, amely később kőszénné alakul
(paralikus kőszéntelepek). Ez a környezet a felhígulás miatt általában csökkent sótartalmú (brakk-) víz.
Ha a lagúnába finomszemcsés üledék hordódik, a feltöltődés lelassul, és finomszemcsés iszap rakódik le a
lagúna alján. Az édesvíz a nagyobb fajsúlyú sósvíz felületén szétterül, és meggátolja a vertikális
oxigéncserét. A mélyebb rétegek oxigénszegény rétegeiben kénhidrogént termelő, anaerob baktériumok
szaporodnak el. Ezt a környezetet euxin fáciesnek is nevezik. A felsőbb rétegek élőlényei elsősorban a
plankton (lebegő) életmódúak. Elhalásuk után a leülepedett szerves anyag nem oxidálódik el, hanem a
finom iszappal vagy mésziszappal keveredik. Ezt a szerves anyagban gazdag üledéket nevezzük rothadó

iszapnak, vagy szapropélnek. A szapropélből litifikáció után bitumenes kőzet lesz, ami a szénhidrogének
anyakőzete. Rothadó iszapok nemcsak lagúnákban, hanem oxigénszegény vizű beltengerekben vagy
tavakban is kialakulhatnak.

Lagúnák üledékképződési lehetőségei különböző éghajlati feltételek mellett

Arid (száraz) klímán kialakult lagúnákban az erős párolgás miatt a hiperszalin (túlsós, azaz 3,5 %-nál
nagyobb sótartalmú) vízből, meghatározott sorrend szerint, megindul a sófélék (halogenidek, szulfátok)
kiválása. Az így keletkező sótelepek nagyobb kiterjedésűek és vastagabbak, mint a sivatagi sótelepek. Ha a
sókoncentráció nem éri el a telítettségi értéket, a gyengén hiperszalin, jól mozgatott vízből primér, vegyi
mészkicsapódás következik be. A kiválás mikroszkópos méretű törmelékszemcséket kérgez be,
koncentrikus, vékony héjakkal. A szemcsék növekedése körülbelül 1 milliméterig tart. Az apró gömbök
(ooidok) tömeges felhalmozódásával és kőzetté válásával keletkeznek az oolitok (magyarul ikrakőnek is
nevezik). A mészanyag kiválása finom aragonit (CaCO 3 ) tűk formájában is lehetséges. A hiperszalin
vízben lévő Mg2+ ionok a mésziszap Ca 2+ ionjainak egy részét helyettesítik, így dolomit kőzet jön létre. A
folyamatot metaszomatózisnak is nevezik. Hiperszalin körülmények között a dolomit közvetlenül is kiválhat,
de ezek a felhalmozódások nem jelentősek.

Oolitos mészkő, Wessex Coast, Dél -Anglia [xx ]
Az ooidok mérete 1 mm körüli.

Selfterület

Selfnek az óceáni aljzat parttól számítva 200 méteres tengermélységig tartó, igen enyhe lejtésű szakaszát
értjük. Lemeztektonikailag a selfek a kontinensek szoros tartozékai, annak ellenére, hogy víz borítja őket. A
selfeken törmelékes, vegyi és biogén üledékek egyaránt képződnek. Az üledék jellegét nagymértékben
befolyásolja az éghajlat.
A hideg és mérsékelt éghajlati övben terrigén eredetű, törmelékes üledék rakódik le. A partvidéki
homokkal szemben a selfeken a finomabb szemcsés kőzetliszt (aleurit) és agyagos aleurit jellemző. Az
agyagos kőzetekben az illit és klorit agyagásványok jelenléte jellemző. Ahol tengeráramlások miatt
alárendelt az üledékképződés, glaukonit (zöld színű rétegszilikát) válik ki. A glaukonitos homokkövek
nagyon jó ősföldrajzi környezetjelzők, mert lassú áramlási zónát, 15 ºC körüli vízhőmérsékletet és 200 méter
körüli tengermélységet jeleznek.
A szubtrópusi és trópusi éghajlati övben a terrigén anyag a deltaterületek környékére korlátozódik. A
selfterületek nagy részét biogén eredetű karbonátos homok és iszap (kalkarenit) borítja, mely a mészvázú
tengeri állatok házainak összetöredezett anyagából származik. A selfperemi zátonyokkal védett,
úgynevezett belső selfeken, illetve a sekélyvízi padok és táblák területén (jelenlegi legismertebb példája a
Nagy Bahama-pad) a biogén iszap mellett vegyi eredetű mészkiválást is megfigyeltek.
Bár mennyiségük csekély, a selfterületek fáciesjelző üledékei között meg kell említenünk a
foszforitgumókat és -rétegeket, amelyek meleg, sekély (maximum néhány száz méter) tengerekben
képződnek. Anyaguk apatit-félék (Ca-foszfát) és CaCO 3 keveréke. A foszfortartalom madárguanóból és
tengeri gerinces csontokból származtatható. Ugyancsak jó fáciesjelzők az oolitos vasas üledékek, amelyek
60 méternél sekélyebb, jól mozgatott, trópusi tengerekben keletkeztek.

Bioturbáció homokkőben
A bentosz élőlények járatokat ásnak a tengerfenék iszapjába, ezekbe az újabb üledékanyag befolyik, és a járatok helye
megőrződik.

A partszegély és self üledékeire jellemző a bioturbáció, vagyis a bentosz (tengerfenéken élő) szervezetek
élettevékenységének nyomai. Ezeknek az élőlényeknek a nagy része "üledékfaló", azaz táplálékkereséskor
a tengeraljzat iszapjába fúrja magát. A tengermélység növekedésével a bentosz fauna fokozatosan eltűnik,
és a plankton (lebegő) életmódúak veszik át a helyüket.

A kontinentális lejtő
A self elvégződésétől 3-4000 méteres tengermélységig húzódó, a selfnél meredekebb lejtésű (átlagosan 4º
körüli) tengeraljzatot kontinentális lejtőnek nevezzük. Lemeztektonikailag a selfekhez hasonlóan a
kontinentális lejtők is a kontinensek folytatásai. Ezen a területen pélites üledékek rakódnak le, de az

üledékképződés rendkívül lassú, néhány cm/1000 év. A kontinentális lejtő inkább a szállítás színtere,
azokon a helyeken, ahol a partoknál jelentős a folyóvízi törmelék beszállítás.
A laza, konszolidálatlan üledéktömeg saját súlyánál fogva, gravitációs hatásra, vagy esetleg földrengések
vagy nagy parti viharok miatt megcsúszik, és tengeralatti kanyonokat vágva lehömpölyög, egészen a
kontinentális lejtő lábáig. Az ilyen módon keletkezett üledékek a gradált rétegzésű turbiditek. A
földtörténeti múltban keletkezett turbiditek kőzetté vált formáját flisnek nevezzük. A kontinentális lábazatnál
a turbiditek hordalékkúpokban halmozódnak fel. Az ilyen jellegű legnagyobb hordalékkúpok napjainkban az
Amazonas, Kongó, Indus és Gangesz folyók folytatásában alakultak ki az óceánok aljzatán.

Turbiditek India környezetében
Az Indus és a Gangesz folyó folytatásában a turbidit áramlások a Himalájából származó
törmelékanyagot a kontinentális lábazatnál halmozták fel. Az Indushoz tartozó hordalékkkúp hossza
2000 km, a Gangeszé 3500 km.

Az óceáni medence
A nyílt óceáni medencékbe a terrigén eredetű törmelékanyagnak csak kis része jut el. Az üledékanyag
elsősorban a plankton egysejtű élőlények vázaiból származik. A mélytengeri üledékeket pelágikus
üledékeknek is nevezik. A kontinensek környezetében találhatók a hemipelágikus üledékek, ide sorolhatók
a szárazföldi eredetű iszapok. A kontinensektől távoli mélytengeri régiókban rakódnak le az eupelágikus
üledékek, melyek a barna agyagok kivételével biogén eredetűek. Képződésük rendkívül lassú, 1000 évente
maximum néhány centiméter. A mélytengeri üledékek a következő fő típusokba csoportosíthatók: terrigén
iszap, meszes iszap, kovás iszap, pelágikus agyag, glaciális eredetű üledékek.

A mélytengeri üledékek elterjedése a mai óceánokban

A terrigén iszap a szárazföldekről származó legfinomabb törmelékanyagból képződik. Szerves anyag,
glaukonit vagy laterit bemosódása fekete, zöld vagy vörös színt adhat ezeknek az iszapoknak.
A meszes iszap az óceánok felső régióiban élő plankton, mészvázú Globigerinák mikroszkópos méretű
házaiból halmozódik fel. A meszes iszapok anyagához hozzájárulnak a kokkolitok (mészvázú algák
vázelemei) is. Elsősorban a melegebb éghajlati övekben jellemzők, mert a meleg víz kedvez a
mészkiválasztásnak. A meszes iszapok mélybeli elterjedésének határt szab az oldódás. Bizonyos
mélységnél ugyanis a lefelé süllyedő apró mészvázak feloldódnak, és nem érik el a tenger aljzatot. Az
oldódás elsősorban a nagy hidrosztatikus nyomásnak köszönhető, de szerepet játszik benne a víz
hőmérséklete és széndioxid-tartalma is, ezért mélysége széles határok között változhat. Azt a mélységet,
amelynél a karbonátlerakódás és -feloldódás éppen azonos mértékű, karbonát-kompenzációs szintnek
nevezzük. A kompenzációs szint a jelenlegi óceánokban 4000-5000 méter között van.
A kovás iszap azokon a helyeken jön létre, ahol a hűvösebb éghajlat miatt felszínközeli víztömegekben a
kovavázú egysejtűek (Radiolaria) dominálnak, illetve a lerakódás a karbonát-kompenzációs szint alatt
történik. A kovás iszap anyagához hozzájárulnak a hideg vizet kedvelő kovaalgák (Diatoma) is, elsősorban a
sarkköri területeken.
A pelágikus agyag (barna agyag, vagy mélytengeri vörös agyag néven is ismert) a mélytengerek aljzatának
körülbelül 30 %-át borítja. Kvarc, csillámok és agyagásványok 1 µm körüli szemcséiből áll. Anyagát
régebben meteorikus és vulkáni porból, tengeralatti vulkáni hegyek mállásából vagy a mésziszap oldási
maradékából származtatták. Kémiai összetételének vizsgálata azonban arra utal, hogy a szárazföldekről
lebegtetve, nagy távolságokra behordott, legfinomabb szemcseméretű törmelék leülepedésével keletkezik.
Az Antarktisz környezetében a gleccserekből leszakadt jéghegyek a kontinensről származó törmelékanyagot
szállítják, és olvadásukkor a tengeraljzaton glaciális eredetű tengeri üledékek halmozódnak fel.

Mangángumók az Atlanti-óceán aljzatán [xxi]

A mélytengeri üledékek között meg kell említenünk a mangángumókat. Ezek a néhány mm-től 20 cm-ig
terjedő méretű, héjas felépítésű, vas-mangánoxid-hidroxid konkréciók a mélytengeri üledékekben gyakoriak
(egyes részeken 100 darab is található m2 -ként). Kiválásuk apró törmelékszemcsék körül indul meg.
Keletkezésükben, anyaguk eredetében szerepet játszik a bázisos tengeralatti vulkanizmus.
Beltengerek
A beltengerek a világóceánhoz csak szűk szoroson keresztül kapcsolódó tengerrészek. Mélységük a 4000
métert is eléri. Ilyen beltengerek például a Földközi-, a Vörös-, vagy a Fekete-tenger. Nagy kiterjedésű, mély
lagúnáknak is tekinthetők. Partszegélyi és sekélytengeri üledékeik hasonlóak az óceánokéhoz, sőt még
turbiditek és meszes iszapok is képződhetnek bennük. Bizonyos üledékeik azonban a lagunáris üledékekre
emlékeztetnek. Ilyenek például a Földközi-tenger aljzatában talált miocén korú sótelepek, amelyek akkor
keletkeztek, amikor a Gibraltári-szoros átmenetileg kiemelkedett, az összeköttetés az Atlanti-óceánnal
megszűnt, és az elzárt tengerrész párolgásával sórétegek váltak ki. Becslések szerint a Földközi-tenger
vízszintje annak idején 2500 méterrel csökkent.
A Fekete-tengerben ezzel ellentétben csökkent sósvízi környezet jellemző, az állandó édesvíz-utánpótlás
miatt. Itt tipikus euxin fácies alakult ki, és a tenger aljzaton 200 méter alatt már nincs bentosz élet. A
tengerfenéket rothadó iszap borítja.

Lemeztektonika és üledékképződés
Az üledékképződés sebességét és az üledékek vastagságát nagymértékben befolyásolja a lemeztektonikai
helyzet. Legnagyobb üledékképződési sebesség az aktív kiemelkedési zónákban jellemző, vagyis azokon a
területeken, ahol kollízió zajlik. Ebben a környezetben törmelékes üledékképződés zajlik. Napjainkban ennek
leglátványosabb példája a Himalája-Hindukus vonulat, ahol a hegyláncok déli előterében hatalmas
vastagságú konglomerátum- és homokkőrétegek halmozódtak fel, a finomabb törmeléket pedig a nagyobb
folyók az Indiai-óceánba szállították, ahol nagy kiterjedésű és vastagságú hordalékkúpokat raktak le.

Lemeztektonika és üledékképződés
A kontinensek előterében, lassú üledék felhalmozódással nagy vastagságú üledékes ék alakul ki.

Bár az üledékképződés viszonylag lassú, mégis vastag üledéktömegek jönnek létre azoknak a
kontinenseknek az előterében, amelyek valaha szétnyíló lemezszegélyek voltak. A szétnyíláskor képződő
bazaltos óceáni aljzatra elkezdődik az üledékek lerakódása, és a szétnyílás teljes időtartamában folyik. A
szétnyílási tengely felé haladva egyre fiatalabb az óceáni kéreg, egyre vékonyabb üledéktömegekkel. A
kontinensek előterében, vagyis az óceáni kéreg legidősebb részein "üledékes ék" keletkezik, vagyis nagy
vastagságú sekélytengeri üledék rakódik le, ami a kéreg lassú, süllyedő mozgásával jár.

5. Kőzettéválás éS DIAgENEZIS

Azt a folyamatot, amelynek során a laza, nagy víztartalmú üledékből kemény, összeálló
üledékes kőzet lesz, kőzettéválásnak (litifikációnak) nevezzük. A kőzettéválás fogalmát a
hazai szakirodalomban korábban a diagenezissel azonosították. A diagenezis azonban
tágabb fogalom, magába foglalja a litifikációt, és mindazokat a fizikai, kémiai és biológiai
változásokat, amelyek az üledékben annak lerakódása után végbemennek (a mállás és a
metamorfózis kivételével).

A kőzettéválás folyamata
A kőzettéválás egy adott üledéktestben akkor kezdődik, amikor további üledékrétegek rakódnak rá, és a
terhelés következtében az adott üledéktest tömörödik. A tömörödés mértéke 300 méteres mélységben 4050 % lehet.

A porozitás alakulása a betemetődéstől függően, különböző rétegsorokban

A tömörödés vagy kompakció porozitáscsökkenéssel, ebből adódóan vízvesztéssel jár, azaz a
pórusfluidumok vándorolni kezdenek. Megváltozott fiziko-kémiai viszonyok között a bennük oldott anyag
kiválik az üledékszemcsék között, és így bekövetkezik a cementáció. A leggyakoribb cementáló anyag a
kalcit (CaCO 3 ), amely 1-2-kilométeres mélységben alakul ki. Az agyagos cementáció ennél nagyobb
mélységben, hő hatására válik keménnyé. A kovás cementáció elsősorban akkor alakul ki, ha a pórusokba
magmás működésből származó oldatok szivárognak.
A karbonátos üledékekre jellemző litifikációs folyamat az átkristályosodás. A folyamat során a kisméretű
kristályok nagyobbakká alakulnak, és az így egymásba nőtt szerkezetek a kőzetnek nagyobb szilárdságot
biztosítanak.

Diagenetikus folyamatok
A diagenezis az üledékek szövetének és szerkezetének kismértékű megváltozásával jár. Lejátszódhat a
litifikáció közben és utána, maximum 1 kbar nyomás és 200 ºC körüli hőmérséklet mellett, ami 4-5
kilométeres mélységnek felel meg. A kőzettéválási folyamatokon kívül diagenetikus folyamatok még a
szénhidrogének képződése, a szénülés, dolomitosodás és a tűzkő gumók illetve rétegek képződése.
A szénülés az a folyamat, amelynek során a tőzeg folyamatos betemetődéssel, növekvő hőmérséklet
mellett lignitté, majd barnakőszénné, feketekőszénné, végül antracittá alakul. A folyamat először biokémiai,
majd geokémiai átalakulásal zajlik. A feketekőszén állapot 100-150 ºC között következik be, ami 1-4
kilométeres mélységnek felel meg, a geotermikus gradienstől függően.

Dolomitok, Észak-Olaszország
A hegység a felépítésében uralkodó szerepet játszó kőzetről kapta a nevét.

Dolomitok közvetlen kicsapódását hiperszalin lagúnákban és tavakban napjainkban megfigyelték. Az így
képződött dolomit kőzetek mennyisége azonban elenyésző a diagenetikusan, helyettesítéssel kialakult
dolomitokéhoz képest. A dolomitosodás lényege, hogy a mésziszapot vagy mészkövet alkotó aragonit vagy
kalcit kristályrácsából a Ca 2+ ionok egy része kicserélődik Mg2+ ionokra. A korai diagenetikus
dolomitosodás a még vízzel érintkező vagy sekély betemetődésű üledékekben megy végbe, lagunáris vagy
partszegélyi környezetben. A késői diagenetikus (epidiagenetikus) dolomitosodás megszilárdult és a felszín
közelébe került mészkőtestekben történik. Az ehhez szükséges Mg-ot agyagok tömörödése során
felszabaduló oldatokból vagy sófélék részleges oldódásából származtatják.

Gumós (bal) és réteges (jobb) tűzkő [xxii ]
A mállás miatt az ellenállóbb tűzkő a mészkőfelszínből kipreparálódik. Bükk hegység.

A kovaanyagú tűzkőgumók és tűzkőrétegek, amelyek mészkőben vagy dolomitban jelennek meg,
ugyancsak diagenetikus folyamatok termékei. A gumós tűzkövek úgy keletkeznek, hogy a karbonátos
kőzetekben finoman eloszlott SiO 2 tartalom nyomás hatására mobilizálódik, koncentrálódik, és a
karbonátanyagot részlegesen kiszorítja. A réteges tűzköveknél eredetileg lerakódott kovás üledékek is
szerepet játszanak, amihez diagenetikus tűzkőképződés is hozzájárulhat.

6. Ellenőrző

KéRDéSEK

AZ ÜLEDÉKES RENDSZER - 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 fizikai mállás legjelentősebb tényezője a sók kiválása.

I

H

2.

A kémiai mállás a sivatagi területeken jellemző.

I

H

3.

A korrázió a kiemelt helyzetű kőzettesteken valósul meg.

I

H

4.

A gleccservájta völgyek széles U keresztmetszetűek

I

H

5.

A kontenensek területén a legjelentősebb felszínformáló erő a I
folyóvíz.

H

Társítsa a megfeleltethető fogalmakat!
Kattintással válasszon elemet majd mozgassa a nyilakkal a kívánt helyre!

6.
fúrókagyló
fácies
sziallitos mállás
varv

csuszamlás
csuszamlás
meredek, sziklás part
meredek,
sziklás part
glaciális
környezet
glaciális környezet
arid lagunáris környezet evaporitok
agyagásványok
evaporitok

Jelölje meg az adott üledékre jellemző üledékképződési környezetet!
A kitöltéshez válasszon először szót, majd kattintson egy pontozott vonalra!

kontinentális lejtő elvégződése,
folyóvíz,
sekély, meleg tenger,

jól osztályozott, vörös homokkő:
durva kavics:
turbidit:
biogén mészkő:
fúrókagylós mészkő:

meredek, sziklás tengerpart,
sivatag

Jelölje meg a helyes választ a következő kérdésre!

12. Hogyan különböztethető meg a folyóvízi és a sivatagi eredetű homok?
A folyóvízi homok durvább szemcsés, mint a sivatagi homok.
A folyóvízi homok koptatottabb, és fényesebb, mint a sivatagi homok.
A folyóvízi homok kevésbé koptatott, és kevésbé fényes, mint a sivatagi
homok.

Párosítsa az eróziós jelenséget az eróziót létrehozó tényezővel!
Kattintással válasszon elemet majd mozgassa a nyilakkal a kívánt helyre!

13.
éleskavics
jégkarcok
abráziós kapu

tengerparti
hullámverés
tengerparti
hullámverés
folyóvíz
folyóvíz
gleccser által szállított kőzettörmelék
V alakú völgy
gleccser
által homok
szállított kőzettörmelék
szél
által szállított

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

litifikáció,
brakkvíz,
szapropél,

vándorkő,
pelágikus környezet,
eolikus erózió,
bioturbáció,

osztályozottság,
keresztrétegzés,
abrázió

14.

A tengerparti hullámok pusztító tevékenysége:

15.

A szél által szállított szemcsék koptató, felszínformáló tevékenysége:

16.

A

17.

Az

18.

A

19.

A rétegsorban a réteglapok metszik egymást, és gyakran ívelt felületűek:

20.

A sótartalma kevesebb, mint 3,5 % :

21.

Az a folyamat, amelynek során a laza, általában nagy víztartalmú üledékből

jég

eredeti

helyéről

üledékszemcsék

tengerfenéken

élő

elszállított,

mérettartományára

szervezetek

majd

visszahúzódott:

vonatkozó

élettevékenységének

jellemző:

nyomai:

kemény, összeálló üledékes kőzet lesz:
22.

A mélytengerek aljzatának körülbelül 30 %-át borítja. Kvarc, csillámok és
agyagásványok 1 µm körüli szemcséiből áll:

23.

    

[1] varv svédül ciklust jelent

    

[2] Aeolus a szél istene a görög mitológiában.

Szerves anyagban gazdag üledék:
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