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Bevezetés
 Szakdolgozat célja a kutatások összefoglalása

 Miért fontos a kovakőzetek vizsgálata?

 A kovakőzetek az egyik legősibb nyersanyag volt az 
ősember felhasznált.

 Holocén klíma indikátor



Kovakőzetek ismertetése
 Főleg vegyi eredetű üledékes kőzetek (van vulkáni is)

 Összetételük allotróp SiO2 módosulatok

 Különböző ásványfázisaik belső rendezettsége az amorf 
anyagoktól a köbös kristályrendszerig terjed

 Felszíni körülmények között a trigonális alsó kvarc a 
legstabilabb

 Fajtái: diatomit, radiolarit, spongiolit, tűzkő, limnokvarcit, 
hidrokvarcit

 Mélytengeri( d,r,s) sekélytengeri vagy tavi is(d) 
utóvulkániműködés (h)



Kovakőzetek felületén 
megjelenő nyomok Két nagy csoport

 Természeti nyomok

 Használati vagy mesterséges (ember által létrehozott 
nyomok) nyomok

 Sokszor egymástól nagyon nehezen elkülöníthetők 
vagy nem elkülöníthetők

 De vannak speciális fajtái e két csoportnak, ami 
nagyon könnyen beazonosíthatóak



Használatból származó 
nyomok Ezek főleg a különböző tőrések, karcolások, repedések él 

kicsorbulások

 Sok különböző fajtájú sérülés típus főleg mechanikai 
hatásra kialakuló

 Sokszor nem megállapítható, hogy a sérülés a patintott 
kőeszköz készítése során, a használat során vagy a 
használat után történő utólagos javítás alatt keletkezett

 Fényesedés: a használatban lévő felület fényesebb, 
kovaoldódás, a megmunkált anyag ujjlenyomata



Természeti folyamatok nyomai
 Nem éghajlatfüggő mechanikai nyomok

 Éghajlatfüggő vegyi átalakulások

 Nem éghajlatfüggő  átalakulások (nem mechanikai)



Hőhatására végbemenő 
átalakulás Tüzet vagy hidrotermás tevékenységet jelezhet

 Szín-, sűrűség-, porozitás változás

 Ellentétes irányú folyamatok

 Vízvesztéssel járnak

 Revezibilis retrográd

 Irreverzibilis progresszív



Patina
 Humid mérsékelt övi környezetjelző

 Savas vizes közeg 0-25 fok (plusz gyökér savak)

 Mállási folyamat, oldódás



Piritesedés
 Transzgressziós környezetjelző

 Anoxikus környezetben alakul ki

 Idő, vízmélység becsülhető a transzgressziós ráták 
ismeretében



Sivatagi máz
 Paleoklímaindikátor

 Csapadék jelző

 Mn anomália

 Min. és max. érték

 Nem forrása a por



Összefoglalás
 Paleo-környezetjelzők, paleo-klímaindikátorok

 Minőségi megállapítások

 Folyamatok mennyiségi jellemzésére nem alkalmasak

 Hosszútávu cél klíma modellek

 Kormeghatározási módszerek kialakítása

 Köszönöm a figyelmet!
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