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 Föld, ahol élünk, nem mindig volt olyan, amilyen-

nek mi ismerjük. Hosszú utat járt be, mire a forgó gáz- 

és porfelhőtől az élettelen göröngyön és fehéren izzó 

golyón keresztül végül a mi kék bolygónk lett belőle. 

Mintegy 4,6 milliárd évvel ezelőtt kezdődött az egész, 

amikor az úgynevezett univerzumban, más néven világ-

egyetemben kialakult a Naprendszerünk. A világegye- 

tem az a végtelen tér, amely ma is körülvesz bennünket. 

Benne folyamatosan keletkeznek és pusztulnak el  

a csillagok. Feltehetően a mi Naprendszerünk is egy ilyen 

megsemmisülő csillagból jött létre. Felrobbanásakor  

egy gáz- és porfelhő képződött, amely egyre gyorsabban 

forgott, és végül koronggá formálódott. A körben forgó 

anyag összegyűlt a korong közepében, és létrejött egy 

forrón izzó új csillag, a Nap. A maradék porcsomók szin- 

tén magukhoz vonzották a körülöttük keringő anyagot, 

egyre nagyobbá és szilárdabbá váltak, majd végül nyolc 

bolygó keringett a Nap körül, meghatározott pályán. 

Hogyan keletkezett a Föld?

A Föld 
keletkezése

1 A Nap körül keringő 
nyolc bolygó egyike 
a mi Földünk volt. Fo
lyamatosan csapódtak 
bele az óriási kőzet
darabok, amelyek aztán 
összeolvadtak egymás
sal. Így lett a Föld 
egyre nagyobb.

3 Sok millió év eltelté 
vel lassan alábbhagytak 
a becsapódások és robba 
nások, a Föld lassan le 
hűlt, és a felszínén megder 
medt kőzetanyagokból 
kialakult a szilárd földké
reg. Közben a kiszabadult 
gázokból és vízgőzből 
levegőburok, azaz légkör 
keletkezett, mely körbe
vette a bolygót.

4 A légkörben lévő vízgőz 
kicsapódott, és a víz évezre
deken át tartó esőzések for
májában a Földre hullott. 
A mélyedésekben összegyűlt 
az esővíz, és kialakultak az 
óriási tengerek. A magasab
ban fekvő területekből lettek 
a szárazföldek.

2 Közben a Föld 
annyira felforrósodott, 
hogy idővel folyékony 
kőzetből álló, fehéren 
izzó golyóbisként kerin
gett a Naprendszerben.
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Olyan  

aprónak   

látszik a Föld  

a többi bolygó  

között!



A Föld történetét négy fő szakaszra 
és tizenegy rövidebb időszakra tagol
ják. A földtörténeti ősidőben, a pre
kambriumban bolygónk még barát
ságtalan és életveszélyes hely volt. 
A földtörténeti óidő, más néven pa
leo zoikum idején azonban rohamosan 
fejlődtek ki a különböző növény és 
állat fajok, amelyek egy része később 
kihalt, mások pedig alkalmazkodtak 
a változó körülményekhez.

1. Ősidő
Prekambrium: 4600–570 millió éve

3. Középidő
Mezozoikum: 250–65 millió éve

2. Óidő
Paleozoikum: 570–250 millió éve

Hogyan fejlődött ki az élet a Földön?

Kambrium: 570–550 millió éve
       Szilur: 488–410 millió éve

Perm: 290–250 millió éve

       Karbon:  
                         360–290 millió éve

Devon:  
410–360 millió éve

Triász: 250– 
210 millió éve

Jura: 210–140 millió éve

Kréta: 140–65 millió éve

Ordovicium: 550–488 millió éve

medúzák

a Föld kb. 4,5 mil- 
liárd évvel ezelőtt

páfrányfák

egysejtűek

háromkaréjú 
ősrákok 

ősi 
szivacsok

első pók - 
szabásúak

óriás 
ősrákok

ősi kétéltű
(Ichthyo -
 stega) 

őshüllő 
(Dimetrodon)

páncélos őshalak

ősi kétéltű 
(Eryops) ősi szitakötőféle 

(Meganeura)

páfrányfenyők

nyitvatermő ősfákcikászok
őshüllő 
(Lystrosaurus)

dinoszaurusz 
(Herrerasaurus)

páfrányok

dinoszaurusz 
(Lesothosaurus)

halgyík 
(Ichthyosaurus)dinoszaurusz 

(Stegosaurus)

dinoszaurusz 
(Triceratops)

repülő őshüllő 
(Pterodactylus)

mamutfenyő

dinoszaurusz 
(Brachiosaurus) dinoszaurusz 

(Deinonychus)

 VIGYÁZAT!!!
Meteorit- 

becsapódás!
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 földkéreg kőzetlemezei a hegységek keletkezésé-

ben is szerepet játszanak. Amikor összeütköznek, olyan 

erővel feszülnek egymásnak, hogy valósággal felgyű-

rődnek a kőzetek. Így alakultak ki évmilliók alatt 

a hegységek, és a Föld felszíne azóta is folya-

matosan változik a lemezek mozgása által: 

ahol korábban hegységek emelkedtek, 

most talán síkság terül el, és az egy-

kori tengerek helyén ma hegycsú-

csok magasodnak. Erről tanús-

kodik például az Alpok, ahol megkövesedett kagylók 

vannak az üledékes kőzetekben. A kőzetlemezek egy-

másnak nyomódása nem ért véget, ezért bizonyos hegy-

ségek még most is nőnek, például a világ legmagasabb 

hegylánca, a Himalája. A 8000 méteres csúcsok évente 

körülbelül fél centiméterrel lesznek magasabbak. Ezzel 

ellentétes irányba hat az erózió: a szél és a víz fokoza-

tosan pusztítja a hegyeket. Egy hegység korát a formája 

alapján is meg lehet tippelni: a háthegységek lekerekí-

tett hegyhátai már kb. 250 millió éve csiszolódnak, ilyen 

például a Kis-Kárpátok. Ezzel szemben az Alpokra és 

más gerinces hegységekre, melyek „csak” 50 millió éve-

sek, a csipkézett hegygerincek jellemzőek.

Andok
(Dél-Amerika)

Trópusi esőerdő

Kakaó, banán, cukornádültetvények

Trópusi örökzöld hegyi erdő

Trópusi köderdő

Rétek és cserjések

Örök hó

f A világ legmagasab 
  ban fekvő fővárosa,  
   La Paz látképe

Emberek is laknak nagyon magasan fekvő, 

hideg hegyvidékeken. La Paz, a világ legma

gasabban elhelyezkedő fővárosa 3631 méter 

magasan fekszik a délamerikai Bolíviában. 

Ez a földrész más legekkel is büszkélkedhet: a 

7600 kilométer hosszan elnyúló Andok a Föld 

leghosszabb hegysége, a 3810 méteres magas

ságban található Titicacató pedig bolygónk 

legmagasabban fekvő hajózható tava.

f Az alpaka nevű lámafaj a bolíviai hegyvidéken 
él 3500 és 5000 méter közötti magasságban.

Hogyan keletkeznek a hegyek?

Huh!  
Ez a hegység 
nem mozdul!

34



45

Cápák

Fókák

Ámbráscet

Cetcápa

Medúza

Óriáskalmár

Mélytengeri korall

Viperahal

Agyaras hal

Tengeri teknős

 
A tengerben 

élő összes élőlény 
egyetlen táplálékláncot al

kot. A planktont a tengervízben 
sodródó apró növények és állatok 

alkotják. A növényi plankton az álla
tok számára fogyasztható táplálékká 
alakítja a napenergiát. A planktont 
megeszik a kis halak, azokat pedig 
a nagyobb halak. A halak táplá

lékul szolgálnak a fókáknak 
és delfineknek, amelyek vi

szont a cápák étlapján 
szerepelnek.
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Cseppkőbarlang

Ki lakik a barlangokban?
Sok barlang teljesen víz alatt van, így csak búvárok tud-

nak átjutni rajta. Más barlangoknak akkora csarnokaik 

vannak, hogy több focipálya is elférne bennük. Számos 

denevérfajnak nyújtanak otthont: itt egész nap lóghatnak 

fejjel lefelé a sziklákról, senki nem zavarja meg az álmu-

kat. Éjszaka aztán kiröppennek a nyílásokon, és vadászni 

indulnak. Az ilyen koromsötét, nyirkos helyeken barlangi 

gőte is él. Ez a kétéltű hosszú, mint egy angolna, de négy 

lába van, szeme viszont egyáltalán nincs, mivel a sötétben 

úgyse látna semmit. A Föld alatt nincsenek zöld növények, 

hiszen hiányzik a növekedésükhöz szükséges fény, de né-

hány gombafaj alkalmazkodott a teljes sötétséghez.

Barlangok nem csak mészkőben  keletkeznek. Hatalmas üregek képződnek a gleccserek jegében vagy a tengerpartokon is, ahol a sziklákat kivájja a hullámverés. A homokkősziklákba mély szurdokvölgyek vájódnak.

 Érdekesség
 Már az első emberek is használ- 
 ták a barlangokat. Lakóhely-
ként védelmet nyújtott a hideggel 

és a vad állatokkal szemben, bizo-
nyos barlangokat pedig vallási célból 

látogattak. A kőkorszaki emberek már 15 000 évvel 
ezelőtt vadállatokat és vadászjeleneteket ábrázoló 
művészi képeket festettek a barlangok falára. Erről 
híres a spanyolországi Altamira-barlang és a francia-
országi Lascaux-barlang. Később is laktak barlan-
gokban emberek a világ számos helyén, például Tö-
rökországban, Franciaországban, Kínában, Mexikó-
ban, Maliban és Tunéziában.

Gondoltad volna?
Az egyik legkalandosabb foglalkozás a szpeleológus. 
Ez a szó barlangkutatót jelent, és a görög „spelaion”, 
azaz „barlang” szóból származik. A barlangkutatóknak 
sokszor keskeny réseken kell átmászniuk vagy jéghideg 
vízbe kell lemerülniük föld alatti üregek felderítéséhez.

Barlanglakások a török
országi Kappadókiában

Petra, a jordániai 
barlangváros

Festmény az Altamira 
barlangban

Az Antilopkanyon 

Arizonában, USA



    Válogasd szét a hulladé
kot! Így a drága nyers
anyagokat újra felhasz
nálhatják, és sok energiát 
és vizet takaríthatsz meg.

Érdekesség
Minden ember nyomot hagy maga után a 
Földön és a légkörben. Egy ember „karbon-
lábnyomának” méretét az határozza meg, 
hogy mennyi energiát használ fel, és ezzel 
mennyi szén-dioxidot juttat a levegőbe. 
Aki tudatosan takarékoskodik az energiá-
val, zsugoríthatja a lábnyomát, sőt szinte 
teljesen el is tüntetheti. Magyarországon 
jelenleg még jól látható a karbon láb nyom: 
évente átlagosan kb. 5,7 tonna az egy főre 
jutó szén-dioxid-kibocsátás.

T 

öbb mint hétmilliárd ember él a Földön, és mindany-

nyiunk élete a természettől és a kék bolygó éghajlatá-

tól függ. Napjainkban azonban jól érzékelhető a Föld 

felmelegedése, melynek következtében megemelkedhet 

a tengerszint, országokat áraszthat el a víz, járványok 

alakulhatnak ki, és felborulhat a természet körforgá-

sának egyensúlya. Sok tudós egybehangzó véleménye 

szerint ennek az az egyik oka, hogy óriási mennyiségű 

szenet, olajat és gázt égetünk el, elsősorban az Ameri-

kai Egyesült Államokban, Kínában és Európában. Ezáltal 

túl sok szén-dioxid és egyéb üvegházhatású gáz keletke-

zik, ami felborítja a légkör természetes üvegházhatásá-

nak az egyensúlyát, és így túlzott felmelegedéshez vezet. 

Azonkívül rengeteg veszélyes hulladékot és szennyvizet 

állítunk elő, melyek végül a folyókba és tengerekbe ke-

rülnek. A vizekből túl sok halat fogunk ki, az erdőknek 

hatalmas részét kiirtjuk, az új utakkal és épületekkel át-

alakítjuk a tájat.

Milyen veszély fenyegeti a Földet?

Csak ez az  
egy Földünk van.  
Vigyázzunk hát,  

ne szennyez- 
zük be!
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