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Geológiai időskála 

A földtörténeti múlt időszakainak beosztása, ami a Föld 

keletkezésétől napjainkig terjed. A Geológiai idő vagy más 

néven földtörténeti időnek a felosztása az élővilág fejlődése, 

valamint az üledékképződési ciklusok szerint vannak fel-

osztva. Két féle felosztás létezik. Az egyik az állatvilág fej-

lődését veszi figyelembe (ezt a fajtát alkalmazzák leginkább 

és a köztudatban is ez a változat terjedt el), a másik a nö-

vényvilág fejlődése alapján történik. Az egyes időszakok az 

adott időszakra jellemző események szerint vannak felbont-

va. Példaként említhető a karbon időszak, amikor a fekete-

kőszén képződés folyt igen nagy területen és tömegben. 

Innen is ered az időszak neve: karbon, azaz szén. Minden 

időszák végét általában egy kisebb-nagyobb kihalási ese-

mény zárja. Az időszakokat tovább lehet bontani korokra és 

azokat korszakokra vagy emeletekre. Az időszakokhoz egy-

egy szín és azok árnyalatai tartoznak, így ezen színkulcs 

segítségével egy speciális térképen könnyen meg lehet álla-

pítani az adott kőzet korát. 
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Fosszílizáció folyamata és típusai 

A fosszíliák elpusztult élőlények konzervált maradványai 

vagy élettevékenységeinek nyomai. Kövületek csak üledé-

kes kőzetekben keletkeznek. Ebből kifolyólag csak üledékes 

és kisfokú metamorf kőzetekben találhatóak meg. A marad-

ványok többféle módon keletkezhetnek a betemetődési kö-

rülményektől függően.  

 

Egy Tarbosaurus megkövesedett maradványai. 

Megkövesedés során az elpusztult élőlény gyors betemető-

dését követően az üledékben lévő folyadék segítségével a 
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betemető üledéknek megfelelően ásványi anyagok kezdik 

kicserélni az eredeti szerves anyagokat. 

 

Fosszília képződés leegyszerűsített folyamata. 

Kőbelek és kőmagok akkor keletkeznek, amikor az élőlé-

nyek, főleg kemény héjú vázas álatok betemetődnek, a héjuk 

feloldódik és csak az üreget hagyja maga után. Ezt az üreget 

később különböző ásványok vagy a körülötte lévő üledék 

tölti ki. Attól függően, hogy a héj külső vagy belső fele ma-

radt meg, nevezik őket külső kőbélnek, illetve belső kőmag-

nak. 

 

Egy kagyló, egy ammonitesz és egy trilobita kőbele. 

Többféle fosszília típus létezik. Ilyenek az index-, nyom-, 

mikro-, subfosszília, borostyán, átmeneti, áttelepült, fa és 

kémiai fosszília. 


