
A KÁRPÁTOK ÉS A KÁRPÁT-MEDENCE 

 

A Kárpátok felgyűrődése főként az újidő harmadidőszakában ment végbe, de vonulatainak, 

medencéinek kialakulásában a megelőző földtörténeti idők képződményei is részt vettek.  Az  

Eurázsiai-hegységrendszer tagja. 

 

[Kialakulásának rövid története: 

Harmadidőszak: Afrikai- Eurázsiai-lemez közeledése  közöttük lévő óceán bezáródott, az 

üledék pedig hegységekké gyűrődött fel. 

A lemezek mozgásakor kisebb lemezrészek szakadtak le és vonszolódtak el.  

A lemezek találkozását, alábukását erős andezitvulkánosság kísérteKárpátok vulkáni 

vonulatai (maradványai hazánkban: az Északi-középhegység vulkáni eredetű részei) 

 

A Kárpátok kialakulása után kb. 20 millió évig a függőleges irányú kéregmozgások voltak a 

legjellemzőbbek. A medencebelső lesüllyedt, létrejött a Pannon-beltenger. Belőle szigetként 

kisebb-nagyobb hegységek emelkedtek ki. Mélyében üledékrétegek képződtek. 

Amikor összeköttetése megszűnt a tengerrel, vize kiédesült: Pannon-beltó jött 

létre.(Üledékei: agyag, homok,kavics) A Pannon-beltó feltöltődésével a Kárpátok által 

övezett terület hegyek-dombok közé ékelt folyóvízi síksággá vált. 

 

A vulkáni működés utolsó időszakát kb. 5 millió évvel ezelőtt a bazaltvulkánok kitörése zárta. 

Ekkor alakultak ki pl. a Tapolcai-medence vulkáni kúpjai. 

Negyedidőszak: jégkorszak  a jégtakaró a Kárpátok északi előteréig, lösz, futóhomok 

Utolsó 10 ezer év: ember megjelenése a térségben, kb. 4000 éve pedig maga is tájalakító 

tényező.] 

 

A Kárpátok égtájak szerinti részei az Északnyugati-, az Északkeleti-, a Keleti- és a Déli-

Kárpátok. 

Északnyugati-Kárpátok: a Bécsi-medencénél kezdődik. Itt található a: 

 

- Magas-Tátra (Kárpátok legmagasabb hegysége, Gerlachfalvi-csúcs: 2655m) 

- Alacsony-Tátra 

- Visegrádi-hegység,  Börzsöny, Cserhát, Mátra, Zempléni-hegység (belső vulkáni 

vonulatok) 

Északkeleti-Kárpátok: keskeny vonulatok, legnagyobb része: üledékes (homokkő)  

Itt erednek a Tisza forráságai (Máramarosi-havasokban) és a Bodrog.  

A hegység hágói évszázadok óta fontos átjárók (pl. Vereckei-hágó). 

Keleti- Kárpátok: főleg   észak–déli irányú, kőzettanilag változatos (kristályos, üledékes és 

vulkáni kőzetek is megtalálhatóak) Itt található pl a: 

- Hargita  

- Háromszéki-, Radnai-, Csíki-, Gyergyói-havasok  

Jellemző az utóvulkáni tevékenység, források, gyógyvizek(borvíz) 

Itt ered a Maros és az Olt. 

Déli-Kárpátok: főleg  kristályos kőzetek. Legnagyobb átlagmagasságú terület, legmagasabb 

hegysége a Fogarasi-havasok. 

 

 A Kárpát-medence belső területét a Dunántúli-középhegység és az Erdélyi-

középhegység részmedencékre bontja. Az általuk tagolt terület tájai: a Kisalföld, az Alföld 

és az Erdélyi-medence. 



AZ ERDÉLYI-KÖZÉPHEGYSÉG ÉS AZ ERDÉLYI-MEDENCE 

Erdélyi-középhegység: nem a Kárpátok része. Bihar, Erdélyi –érchegység. (ércekben 

gazdag) 

Erdélyi-medence harmadidőszaki tengeri üledékek, felszínét a folyók dombvidékké 

szabdalták.  

 

Végül néhány kép: 

 

A Pannon beltenger kiterjedése: 

 
http://magazin.belfoldipihenes.hu/wp-content/uploads/2014/07/pannon-beltenger.gif [2016.02.29.] 

 

 

A Vereckei-hágó 

  
http://borzsova.com.ua/info/25/Vereckei-hago/ [2016.02.29.] 

 

 

 

 

 

http://magazin.belfoldipihenes.hu/wp-content/uploads/2014/07/pannon-beltenger.gif
http://borzsova.com.ua/info/25/Vereckei-hago/


Hargita 
 

 
 

 
http://www.topfoto.hu/?submit=eredeti_meret&id=ertekel&pid=27384  [2016.02.29.] 

 

 

 

 


