A ví
víz fizikai tulajdonsá
tulajdonságai
A VÍ
VÍZ SZEREPE A FÖ
FÖLDÖ
LDÖN
Mucsi Zoltá
Zoltán

•
•

A szfé
szférák mindegyiké
mindegyikében jelen van
hidrohidro-,
atmoatmo-,
Föld felszín: 510 millió km²
litolito-,
Ebb l világóceán:361 millió km²(71%)
bioszfé
bioszféra
juvenilis, vadózus vizek
3 halmazá
Felszíni vízkészlet: 1 384 000 000 km³
halmazállapot
-világóceán: 97,4%
(szilá
folyé
ékony«-»
gáz)
(szilárd«-»
rd«-»foly
kony«-»g
-jég: 2%
Jég - Antarktisz
-felszín alatti vizek: 0,58%
- Arktisz
-egyéb(folyók, tavak, bioszféra):0,02%
- Magashegysé
Magashegységi jé
jég
- jégkristá
gkristályok
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Víz - Felsz
Felszííni - Álllló
óvizek – Sós vizek – vil
vilá
ágtengerek – óce
ceá
ánok
- tengerek
-peremtengerek
-beltengerek
-sós tavak
Sótartalom ( eredet (lé
(légk
gkö
ör, vulkanizmus,
vulkanizmus , felszí
felszíni má
mállllá
ásterm
stermé
é kek), fagyá
fagyáspont ((-2 °C /
35 ezrelé
ezrelék (vilá
(világtenger átlag))
Óce
ceá
án def
def.. (tö
(több teó
teória)
-kéreg
reg,,
-áraml
ramlá
ásrendszer (horizont
(horizontá
ális (szé
(szélrendszerek), vertiká
vertikális (h mérs
rsé
éklet)
-fejl dés ( embrioná
embrionális, juvenilis
juvenilis,, érett, elhaló
elhaló, vé
végs ),
-egyenletes sótartalom
-kontinensek között, az egyenlí
egyenlít két oldalá
oldalán
-átlagos ví zm
zmé
élys
lysé
ég 3800 m, legmé
legmélyebb pont 7000 alatt

Óceá
ceán

terü
terület

Közepes
mélysé
lység

Legnagyobb
mélysé
lység

CsendesCsendes-óceá
ceán

181 millió
millió km²
km²

3922 m

11 034 m

AtlantiAtlanti-óceá
ceán

105 millió
millió km²
km²

3338 m

9219 m

Törzster
rzsterü
ület: 3844 m

IndiaiIndiai-óceá
ceán

75 millió
millió km²
km²
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7455 m
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Víz - Felsz
Felszííni - Álllló
óvizek – Sós vizek – vil
vilá
ágtengerek – óce
ceá
ánok
- tengerek
-peremtengerek
-beltengerek
-sós tavak
Tenger def
def::
Peremtenger:
-óce
ceá
ánokt
noktó
ól szigetsorok vá
választj
lasztjá
ák el
-nincs önálllló
ó vízh
zhá
áztart
ztartá
ás
-sek
seké
élyek (Kelet
(Kelet--Ázsia)
Beltengerek. (interkontinentá
(interkontinentális (Fö
(Földk
ldkö
özi) vagy intrakontinent
intrakontinentá
ális (Balti))
-nagyfok
nagyfokú
ú zárts
rtsá
ág
-saj
sajá
át medence
-önálllló
ó áraml
ramlá
ásrendszer
Sós tavak: tengermaradvá
tengermaradványok (Kaszpi
(Kaszpi)) v. arid ter
terü
ületek (Holt(Holt-tenger)

3808 m

Az óceá
ceánok fü
függ leges tagoltsá
tagoltsága

Self, max. 200 m
Óceánközepi hátság

Óceán felszín

bevétel
-99% napenergia
-átlagosan 1235 J /cm²
Elnyel dés:
-38% - fels 1 m
-16% - fels 10 m
-0,5 % - fels 100 m
a fels meleg víz úszik
az alsó, hideg rétegen

szárazföld

Kontinentális lejt
Mélytengeri fenékszint (4-6000 m)
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Az óce
ceá
ánok h kicser
kicseré
él dé sében fontos szerepet já
játszik:
-hull
hullá
ámz
mzá
ás
-sótartalom
A meleg, párolgó víz egyre sósabbá válik, s

leadás: párolgással
Horizontális h csere:
áramlásrendszerek
ség n

• Áramlá
ramlásrendszerek
Sarkkörök K

Atlanti óceán
Irming, Labrador-áramlás

Mérsékelt öv Ny

Golf, Észak-Atlanti-áramlás

Helyén feláramlás kezd dik
A sótartalom miatt 0 °C
alatt fagy a tengervíz. A
képz
jégb l a só egy
része kifagy. Többszöri
újrafagyás esetén
kiédesedhet.
Jégtakaró É – 16,4 m km²
Jégtakaró D – 22,6 m km²

TERMOHALINÁS
KONVEKCIÓ

Majd szétoszlik,

A nagyobb fajsúlyú víz lesüllyed,

Összehasonl
sszehasonlíításul:
-Balaton ter
terü
ülete: 598 km²
km ²
-legnagyobb mélys
lysé
ég: 11 m

Egyenlít , passzát K

Egyenlít i ellenáramlások

A földrajzi szélesség növekedésével:
-csökken az átlagh mérséklet
-az eltér felmelegedési sebesség
miatt 1-2 hónappal kés bb éri el a
max.-t, mint a szárazföld
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• Víz - Felsz
Felszííni - Édes vizek – Álllló
óvizek –
Tavak
Tudományter
Tudomá
nyterü
ület: limnol
limnoló
ógia
Föld
ldö
ön talá
találhat
lható
ó tavak összkiterjed
sszkiterjedé
ése
se:: 2,5
millió
milli
ó km
km²² (0,5 %), de az
édesv
desvíí zk
zké
é szletek 99 %%-át tá
tárolj
roljá
ák

Térít k, szélcsend

Észak-Egyenlít i-áramlás

Dél-Egyenlít i-áramlás

Térít k, szélcsend

Brazil-áramlás

Mérsékelt öv Ny
Sarkkörök K

Agulhas-áramlás
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Név

Terület
Terü
km²²
km

Mélys
lysé
ég
m

rangsor

Kaszpi

371000

955

1

Fels

82410

307

2

Viktó
Vikt
ória

68800

80

3

Aral

66500

68

4

Huron

59590

228

5

Michigan

58100

263

6

TangaTanganyika

32890

1435

7

Bajká
Bajk
ál

31500

1620

8
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Exogé
Exog
én eredet tavak:k
tavak:kü
üls er k hozzá
hozzá k lé
létre
-Asztprobl
Asztproblé
ém keletkez
keletkezé
és (extraterresztikus impakci
impakció
ó) Kanadai, BaltiBalti-pajzs, Mexikó
Mexikói- öböl.
-jég által keletkezett (szelektí
(szelektív denud
denudá
áci
ció
ó)
Belfö
Belf
öldi jé
jégtakar
gtakaró
ó are
areá
ális er
eró
ózi
zió
ó (nagy kiterjedé
kiterjedés tavak, a kemé
keményebb k zetek kö
köz ötti
puhá
puh
ábbakat jobban mé
mély
lyííti)
Finnorszá
Finnorsz
ág, az 1000 tó
t ó orsz
orszá
ága
Magashegysé
Magashegys
égi jé
jég line
lineá
áris eró
erózi
zió
ó (gleccser) (egy vonal menté
mentén keletkez tómedenc
medencé
ék)
Sziklakü
Sziklak
ü sz
szö
öbbel elhatá
elhatárolt hosszanti mé
mélyed
lyedé
é sek (Salzkammergut
(Salzkammergut,, Lago Maggiore
Maggiore,, Comoi
Comoi-tó, Garda)
Hóhat
hatá
ár felett a firngy jt medenc
medencé
ékben a hó
hó elolvad
elolvadá
ása utá
után tengerszemek,
tengerszemek, ká
kártavak
(Magas Tá
Tátra, CsorbaCsorba-tó)
Ahol a jé
jégkorszak vé
végén a jé
jég eró
erózi
zió
ója vé
véget ért Glint vonal terepl
tereplé
épcs k Glint
tavak (Nagy(Nagy-tavak, Ladoga
Ladoga,, Onyega
Onyega))
Elgá
Elg
átolt tavak: a jé
jég olvadá
olvadá sa utá
után mor
moré
énag
nagá
átak
-végmor
gmoré
énag
nagá
átak
-fen
fené
ékmor
kmoré
énakg
nakgá
átak

Tavak kialakulá
kialakulása, tí
típusai
Tó csak medenceté
medencetérszí
rszínen jö
jöhet lé
létre, ahol valamely mestersé
mesterséges vagy
termé
természetes akadá
akadály elrekesztik a folyó
folyó vizek útjá
tját.
Tavak tí
típusai:
Endogé
Endogén tí
típusok:bels er k hozzá
hozzák lé
létre
-krá
kráter és kalderatavak: vulkanikus tevé
tevékenysé
kenység hatá
hatása (alaprajz:kö
(alaprajz:kör,
kis mé
méret, kis mé
mélysé
lység),pl.:Szent AnnaAnna-tó
-maarmaar-tavak:
tavak: vulká
vulkáni kü
kürt torkolatokban ül kerek, kis terü
terület de nagy
mélysé
lység tavak (embrioná
(embrionális, gá
gázkitö
zkitöréses vulkanizmus),
vulkanizmus), EifelEifel-hg,
hg,
Auvergne
-szerkezeti süllyedé
llyedék, hegylá
hegylánckö
ncközi medencé
medencék, tektonikus árok tavak
Szé
Szétsodró
tsodródó lemezszegé
lemezszegélyek menté
mentén, nagy mé
mélysé
lység.
Tanganyika,
Tanganyika, Malawi, HoltHolt-tenger, Balaton, Bajká
Bajkál
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Gravitá
Gravitáció
ció által el idé
idézett tavak
-hegyomlá
hegyomlás (Gyilkos(Gyilkos-tó, Erdé
Erdély, 1838)
-csuszamlá
csuszamlás
-suvadá
suvadás
Túlfejl dött folyó
folyókanyarokbó
kanyarokból keletkez tavak
-holtá
holtágak,
gak, morotvatavak
Keletkezé
Keletkezés: a meanderez folyó
folyó egyre tú
túlfejlettebb kanyarulatokat hoz lé
létre,
majd áttö
ttöri sajá
saját partjá
partját, a morotva lef z dik.
Karsztos terü
ü
letek
á
lló
ó
vizei:
poljek,
,
doliná
á
k
tavai
ter
ll
poljek dolin
Csak akkor jö
jöhetnek lé
létre, ha az amú
amúgy permeá
permeábilis k zetet (mé
(mészk )
valamilyen egyé
egyéb (folyami hordalé
hordalék, agyag) impermeá
impermeábilissá
bilissá teszi.
Pl.: Vö
Vörös-tó az Aggteleki karszton
SkohdraiSkohdrai-tó, OhridiOhridi-tó, PreszpaPreszpa-tó
Sajá
Sajátos tí
típusú
pusú karsztos tavak a tetará
tetarátata-tavak.
tavak. Édesví
desvízi mé
mészk , biogé
biogén gáton
való
való kicsapó
kicsapódása.
Szalajka.
Szalajka. Melegmá
Melegmányinyi-völgy, Plitvice,
Plitvice, Krka
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Szé
Szél által elgá
elgátolt tó
tómedencé
medencék
Deflá
Defláció
ciós tavak: id szakosak
Szá
Száraz id szakban kifú
kifúvás, nedves id szakban
talajví
talajvízszintemelkedé
zszintemelkedés tó
Seké
Sekély, nagy kiterjedé
kiterjedés.
Biogé
Biogén tavak: Él lények tevé
tevékenysé
kenysége által lé
létrehozott tavak pl.:hó
pl.:hódok
Mo.Mo.-n is jellemz volt, Hó
Hódmez vásárhely, Hódoscsé
doscsépány
Antropogé
Antropogén tavak: ember által lé
létrehozott
-bányatavak
-víztá
ztározó
rozók
-halastavak
-öntö
ntöz tavak
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A tavak életciklusa geoló
geol ógiai mé
mért
rté
ékkel mé
mérve rö
rövid (max
(max.. 100 000 év)
Vízut
zutá
ánp
npó
ótl
tlá
ásuk tö
tört
rté
énhet:
-talajv
talajvíízb l
-forr
forrá
ásokb
sokbó
ól
-gleccserekb l
-foly
folyó
ókb
kbó
ól
-csapad
csapadé
ékb
kbó
ól
Végtavak: csak befolyó
befolyó ví z van (lefolyá
(lefolyá stalan medence), tö
t öbbnyire arid
arid,, szemiarid
terü
ter
ületeken
Pl.: Kaszpi
Kaszpi,, Aral
Aral,, HoltHolt-tenger
Átfoly
tfolyá
á sos tavak: A ví
vízhi
zhiá
ányt befolyó
befolyó vizek pó
pótolj
toljá
á k, a felesleget kifolyó
kifolyó vizek vezetik el.
Hosszú
Hossz
ú tá vú egyens
egyensú
úly.
Pl.:Balaton
Forrá
Forr
ástavak: Nincs lá
láthat
tható
ó be
be-- és kifolyó
kifolyó vízfoly
zfolyá
á s. A ví
vízut
zutá
ánp
npó
ótl
tlá
ásr
sró
ól a talajví
talajvíz é s a
fené
fen
éken talá
találhat
lható
ó forr
forrá
ások gondoskodnak. Az elvezeté
elvezet ést a pá
párolg
rolgá
ás helyettesí
helyettesíti
Pl.: Hévizi
vizi--tó
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• A tavak pusztulá
pusztulásában fontos szerepet

A tavak pusztulá
pusztulása
-kiszá
kiszáradá
radás (arid,
arid, talajví
talajvízszint csö
csökk.)
kk.)
-lecsapoló
lecsapolódás (ví
(víztö
ztöbblet, kifolyó
kifolyó v íz eró
erózió
ziója elé
eléri a
fené
fenékkü
kküszö
szöböt pl.: NiagaraNiagara-Ontario)
-feltö
feltölt dés (hordalé
(hordaléktö
ktöbblet)(leggyakoribb)
Pl.:A Balatonban évente 0,5 mm hordalé
hordalék rakó
rakódik le, átlag
3 mé
méter mé
mély 6000 év mú
múlva feltö
feltölt dik. A
legintenzí
legintenzívebb feltö
feltölté
ltés a beö
beöml folyó
folyók deltá
deltájában alakul
ki
a deltá
delták a tó
tó kiterjedé
kiterjedését,
a lebegtetett finom üledé
ledék pedig a tó
tó mélysé
lységét
csö
csökkentik

játszik a nö
növényzet.
-testanyag (biogé
biogén üledé
ledékek) felhalmozó
felhalmozódás
(él , majd bomló
bomló)
-élettevé
lettevékenysé
kenység sorá
során termelt dolomitdolomit- és
mésziszap
-a vízi nö
növényzet terjeszkedé
terjeszkedése is vízapasztó
zapasztó
tényez

A ví
víz

A VÍ
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• Tavak nö
növényzeté
nyzetének tagoló
tagolódása
plankton

hínár

nádas

zsombékos

rét

erd

Nedvesség a talajvízb l
Id szakosan száraz
Id szakosan vízzel borított
lebeg

Gyökér víz alatt
Virágzat mindig felette
Gyökér az aljzaton
Fény, oxigén fentr l

• Tavak pusztulá
pusztulása (2)
A ná
nádas szigetszer en terjeszkedik, az elhalt nö
növényi
részek leü
leülepednek, megbomlik a nyí
nyílt ví
víztü
ztükör FERT
(Fert -tó)
A szabad ví
vízfelü
zfelületek tová
tovább csö
csökkennek (nö
(növényzetnyzetvíztü
MOCSÁ
ztükör ará
arány hasonló
hasonló)
MOCSÁR (Kis(Kis-Balaton egyes
részei)
Ha má
LÁP, sí
már nincs szabad ví
víztü
ztükör
síklá
kláp (Ecsedi
(Ecsedi--láp)
Az elhalt és eltemetett nö
növényi ré
részek tö
tömeges
felhalmozó
felhalmozódásával és humuszosodá
humuszosodásával keletkezik a
t zeg
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• A FOLYÓ
FOLYÓVÍ Z
A folyó
folyók vize alapvet en 2 forrá
forrásbó
sból tev dik
össze
-felszí
felszíni lefolyá
lefolyás
-közvetlen csapadé
csapadék (es )
-késleltetett (hó
(hó- és jé
jégolvadá
golvadás)
-felszí
felszín alatti (a beszivá
beszivárgá
rgás kö
következmé
vetkezménye,
szá
szállí
llítója a talajví
talajvíz)

A VÍ
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• 1/ felszí
felszí ni lefolyá
lefolyás /a kö
közvetlen csapadé
csapadék
Akkor indul meg, ha a felszí
felszí nre érkez
csapadé
csapadék tö
több, mint amennyi beszivá
beszivárog
ill. elpá
elpárolog
CS

P

L

SZ
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• A felszí
felszí ni lefolyá
lefolyás fü
függ:
-a vízgy jt terü
él
terület alakjá
alakjától (minn
(minné
hosszabb utat kell megtenni, anná
annál
nagyobb a vesztesé
veszteség
Ugyanazon területnagyságnál a
Kör alakú vízgy jt n nagyobb a
veszteség
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• 1/ felszí
felszíni lefolyá
lefolyás /a ké
késleltetett csapadé
csapadék
A hó
hó és jé
jégfelhalmozó
gfelhalmozódás kö
következmé
vetkezménye
Felhalmozó
Felhalmozódáskor negatí
negatív, olvadá
olvadáskor pozití
pozitív
többletet okoz a folyó
folyók ví
vízhozamá
zhozamában >> a
folyó
folyók ví
vízb sége nem a csapadé
csapadékmennyisé
kmennyiség,
hanem a h mérsé
rséklet emelkedé
emelkedésével nö
növekszik
Különösen a magashegysé
magashegységi ví
vízgy jt vel
rendelkez folyó
folyókná
knál já
játszik fontos szerepet
(pl.:Drá
(pl.:Dráva)

-a lejt viszonyoktó
viszonyoktól (meredek lejt , gyorsabb
lefolyá
kisebb vesztesé
lefolyás
veszteség
-a felszí
felszín anyagá
anyagának permeabilitá
permeabilitása (fontos az
antropogé
antropogén tevé
tevékenysé
kenység (utak, friss szá
szántá
ntások)
-növényzet (m velé
velési ágak, kü
különbö
nböz vegetá
vegetáció
ciók
léte ill. hiá
hiánya pl.: erd irtá
irtások)
-meteoroló
meteorológiai helyzet (pl.: hosszabb csapadé
csapadékos
id szak > telí
telít dik a talajví
talajvízké
zkészlet>
szlet> nem tud
többet befogadni > több a lefolyá
lefolyás
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• 2/ a felszí
felszín alatti lefolyá
lefolyás
A talajtalaj- és ré
rétegvizek lassí
lassítjá
tják a lefolyá
lefolyást, ezé
ezért id ben
hosszabb, folyamatos ví
vízutá
zutánpó
npótlá
tlást biztosí
biztosítanak
(Nyá
(Nyári es k övében (szavanna) a felhalmozó
felhalmozódó talajví
talajvíz
egé
egész évben biztosí
biztosítja a minimá
minimális ví
vízhozamot)
A talajví
talajvíz csak akkor tá
táplá
plálhatja a folyó
folyót, ha a ví
vízszintje
magasabb, mint a folyóé
!!! (árvizekné
folyóé!!!
rvizeknél visszaduzzasztá
visszaduzzasztás
> talaví
talavízszintemelkedé
zszintemelkedés, belvizek
Fogalmak: talajnedvessé
talajnedvesség, talajví
talajvíz, ré
résví
svíz, belví
belvíz, ré
rétegví
tegvíz
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• A folyó
folyók ví
vízszintmagassá
zszintmagassága és ví
vízszá
zszállí
llítása ingadozik
Def.:
Def.: Ví
Vízjá
zjárás: a folyó
folyók ví
vízhozamzhozam-ingadozá
ingadozásának átlagos,
szabá
szabályos és évszakos sorrendjé
sorrendjét ví
vízjá
zjárásnak nevezzü
nevezzük.
Azonos éghajlati terü
területeken azonos ví
vízjá
zjárás-típusok
Kutató
Kutatók: Vojejkov (1885), Lvovics (1945 – 9 éghajlati öv-9
vízjá
zjárástí
stípus),
pus), Parde (1947 egyszer (1 csú
csúcs) és eredeti
komplex (2 csú
csúcs) rendszer)
Pl.: Parde egyszer : tró
trópusi es erd k > egyperió
egyperiódusú
dusú es k
öve, Parde eredeti komplex: szavanna > kétperió
tperiódusú
dusú
es k öve.

párhuzamosan mozgó
mozgó vízré
zrészecské
szecskék) vagy
gyorsabb mozgá
mozgásná
snál turbulens (ö
(örvé
rvényl ).
• Def.:
Def.: folyó
folyó esé
esése: a forrá
forrás és a torkolat
közti szintkü
szintkülönbsé
nbség
• Def:
Def: ví
vízhozam: a folyó
folyó keresztmetszeté
keresztmetszetén 1
s alatt átfolyó
tfolyó víz mennyisé
mennyisége (1 m³
m³ )

A VÍ
VÍZ

A VÍ
VÍZ

• Folyó
Folyók hordalé
hordalékszá
kszállí
llítása
-A hordalé
hordalék a mederb l szá
származik (a ví
víz a mozgá
mozgási
energiá
energiája által vá
választja le.
-Tová
Továbbiakban a mederpusztí
mederpusztítás nagy ré
részé
szét a szá
szállí
llított
hordalé
ális eró
hordalék vé
végzi (fluvi
(fluviá
erózió
zió)
-A szá
szállí
llított hordalé
hordalék leraká
lerakása: akkumulá
akkumuláció
ció
A hordalé
hordalék mozgatá
mozgatásának formá
formái:
-lebegteté
lebegtetés (szuszpenzió
(szuszpenzió), apró
apró szemcsé
szemcsés, finom
anyagfrakció
anyagfrakciók (pl.: iszap, agyag)
-ugrá
ugráltatá
ltatás (szaltá
szaltáció
ció), szemcsemé
szemcseméret n
-görgeté
rgetés , szemcsemé
szemcseméret nagy, a hordalé
hordalék folyamatosan a
fené
fenéken tartó
tartózkodik.

A VÍ
VÍZ
• Folyó
Folyók felszí
felszínformá
nformálása, szakaszjellegek
Def:
Def: az egyenl sebessé
sebesség pontok adjá
adják az izotahia
vonalat. A leggyorsabb izotahia vonal a sodorvonal.
Egyenes ví
vízfolyá
zfolyásná
snál a sodorvonal és a folyó
folyó k özépvonala
egybe esik.
Kanyarulatokban a centrifugá
centrifugális er hatá
hatására a meder a
sodorvonal elté
eltér a meder kö
középvonalá
pvonalától, a meder
asszimetrikussá
asszimetrikussá válik.
A legmé
legmélyebb meder a legnagyobb munkavé
munkavégz képessé
pesség
vízfolyá
zfolyás vonalá
vonalában alakul ki!!!

• A ví
vízfolyá
zfolyás lehet laminá
lamináris (egymá
(egymással

• Ha a folyó
folyó szá
szállí
llított hordalé
hordalékmennyisé
kmennyisége

n , mozgá
mozgási energiá
energiája csö
csökken, lelassul >
lerakja hordalé
hordaléka egy ré
részé
szét > gyorsul.
A folyó
folyó által szá
szállí
llított hordalé
hordalék mennyisé
mennyiségét
és min s égét a
Huang1600 m t/é
Huang-Ho
t/év
vízgy jt terü
terület
Mississippi
481 m t/é
t/év
földtani jellemz i
Jenyiszej
86 m t/é
t/év
befolyá
befolyásoljá
solják.

A VÍ
VÍZ
Szakaszjellegek
a/ fels szakasz
Az esé
esésgö
sgörbe meredek, az energia teljes
hányada a meder mé
mélyí
lyítésére fordí
fordí tódik
Eró
Erózió
zió jelent s, akkumulá
akkumuláció
ció szinte nincs
V alakú
alakú völgyek, amelyek gyorsan
mélyü
lyülnek, oldaluk domború
domború
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A VÍ
VÍZ
Szakaszjellegek
b/ alsó
alsószakasz
A ví
víz mozgá
mozgási energiá
energiája az addig szá
szállí
llított hordalé
hordalék
tová
továbbmozgatá
bbmozgatás ára nem elé
elég, így az a
mederszelvé
mederszelvény teljes keresztmetszeté
keresztmetszetében
akkumulá
akkumulálódik
Az akkumulá
akkumuláció
ció több, mint az eró
erózió
zió.
Következmé
vetkezmény: a folyó
folyó hordalé
hordalékából zá
zátonyokat
épít, majd ezeket kerü
kerü lgetve tö
több ágra szakad.
Lapos elterü
elterü l meder jellemzi

A VÍ
VÍZ
• A FELSZÍ
FELSZÍN ALATTI VIZEK
A ké
készletbecslé
szletbecslések pontatlanok, az édesvizek (folyó
(folyók,
tavak, bioszfé
bioszféra, atmoszfé
atmoszféra) kb. 10x10x-ese.
Szá
), dö
Származá
rmazás: kis ré
részben a a ké
kéregb l (juvenilis
(juvenilis),
dönt
hányad a felszí
ózus).
felszínr l (vad
(vadó
zus).
Megjelené
Megjelenés a poró
porózus (k zetszemcsé
zetszemcsék kö
közötti pó
pórusokban)
és a hasadé
hasadékos k zetekben jellemz .
Ezen k zetek lehetnek ví
vízátereszt k vagy gyakorlatilag
vízzá
zzárók

A VÍ
VÍZ
• A FELSZÍ
FELSZÍ N ALATTI VÍ
VÍ Z FAJTÁ
FAJTÁI
A talajví
talajvíz: a talaj valamennyi pó
pórusá
rusát kitö
kitölti,
a legfels vízzá
zzáró réteg felett helyezkedik
el (í
(így a kü
küls l égnyomá
gnyomás hatá
hatása
érvé
rvényesü
nyesül rá
rá >> az abszolú
abszolút talajví
talajvízszint
a domborzat konfigurá
konfiguráció
cióját kö
követi né
némi
csillapí
csillapítással)
Felszín

A VÍ
VÍZ
Szakaszjellegek
c/kö
c/középszakasz
A fels és az alsó
alsószakasz jellegeit is magá
magán visel folyó
folyókat kö
középszakaszú
pszakaszú
vízfolyá
zfolyásoknak nevezzü
nevezzük.
Egyazon id ben adott keresztmetszeten eró
erózió
zió és akkumulá
akkumuláció
ció is tö
törté
rténik
Meanderez tevé
tevékenysé
kenység, U alakú
alakú völgy, asszimetria.
asszimetria.
A kanyar kü
küls oldalá
oldalán eró
erózió
zió (fels szakasz), a bels oldalon akkumulá
akkumuláció
ció
(alsó
(alsószakasz) tö
törté
rténik.
Jellegzetes tevé
tevékenysé
kenység a meander (morotva, holtá
holtág) ké
képz dés

A VÍ
VÍZ
• A FELSZÍ
FELSZÍN ALATTI VÍ
VÍZ FAJTÁ
FAJTÁI
Talajnedvessé
Talajnedvesség:
A talajví
talajvíz felett helyezkedik el, a talaj pó
pórusait NEM tö
tölti ki
teljesen
Lehet kristá
kristályví
lyvíz (agyagá
(agyagásvá
sványokná
nyoknál a kristá
kristályszerkezetbe
beé
beépült ví
víz) és lehet a talajszemcsé
talajszemcséken megtapadó
megtapadó
vízhá
zhártya formá
formájában jelen.
A talajnedvessé
talajnedvesség mozog:
A kapillá
kapilláris er k a nehé
nehézsé
zségei er t lekü
leküzdve a vizet fö
fölfelé
lfelé
emelik (kapillá
(kapilláris ví
víz)
Ha a nehé
nehézsé
zségi er nagyobb, akkor lefelé
lefelé indul meg
(szivá
(szivárgó
rgó víz)

A VÍ
VÍZ
• A FELSZÍ
FELSZÍN ALATTI VÍ
VÍZ FAJTÁ
FAJTÁI
A talajví
talajvíz legfontosabb tá
táplá
plálója a
-CSAPADÉ
CSAPADÉK,
-AZ ÁLLANDÓ
LLANDÓ JELLEG FELSZÍ
FELSZÍNI VIZEK (szí
(szívó és duzzasztó
duzzasztó hatá
hatás)
-vízpá
zpára kondenzá
kondenzáció
ció
A talajví
talajvíz legfontosabb csö
csökkent tényez i
-PÁROLGÁ
ROLGÁS
-A TÁ
TÁRSADALOM VÍ
VÍZKIVÉ
ZKIVÉTELE (bá
(bányá
nyászat, terü
területfejleszté
letfejlesztés,
mez gazdasá
gazdaság)
A felszí
felszín alatti vizek kö
közül az ökoló
kológiai rendszerek
legjelent sebb té
tényez je
A talajví
talajvízszint csak hosszú
hosszú késéssel kö
követi a csapadé
csapadékviszonykviszonyváltozá
ltozásokat, így a kiegyenlí
kiegyenlít szerepe jelent s (pl.: nedvesnedves-szá
száraz
id szak)

Talajvízlencse
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A VÍ
VÍZ

A VÍ
VÍZ

• A FELSZÍ
FELSZÍN ALATTI VÍ
VÍZ FAJTÁ
FAJTÁI
A ré
rétegví
tegvíz: ké
két ví
vízzá
zzáró réteg kö
között elhelyezked víztartó
ztartó rétegben
(nyomá
(nyomás alatt) lev víz.
Már az ókori Egyiptomban és Kí
Kínában is ismerik, Euró
Európában el szö
ször
Artois tartomá
tartományban (Lille
(Lille)) furnak el szö
ször rétegví
tegvízkutat >> arté
artézi
vizek.
Mivel nyomá
nyomás alatt van az arté
artézi kú
kút vize a magá
magától a felszí
felszínre
emelkedik.
Ideá
Ideális kifejl dés a szinkliná
szinklinális helyzet.
vÍZTARTÓ

VÍZZÁRÓ (IMPERMEÁBILIS)

A
vÍZT

R TÓ

VÍZZÁRÓ (IMPERMEÁBILIS)

• A FELSZÍ
FELSZÍN ALATTI VÍ
VÍZ FAJTÁ
FAJTÁI
A ré
rétegvizek lehetnek dinamikusak (a ví
víztartó
ztartó rétegnek van
felszí
felszíni kibukkaná
kibukkanása, így a ví
vízutá
zutánpó
npótlá
tlás megvaló
megvalósulhat)
és fosszilis/statikus tí
típusai (a keletkezé
keletkezés ideje óta
semmilyen kapcsolat nincs a hidroló
hidrológiai kö
körforgá
rforgással).
A rétegví
tegvízkú
zkút lehet pozití
pozitív (elegend a nyomá
nyomás ahhoz, hogy
a felszí
felszínre jö
jöjjö
jjön a ví
víz), vagy negatí
negatív)
Els magyar rétegví
tegvízkú
zkút: 1830 Ugod
1878 Vá
Városligeti kú
kút: napi 1,3 millió
millió liter, 74 °C-os víz, 13,5
m magas kitö
kitörés >> euró
európai rangels
1980: 58 ezer kú
kút (ebb l 43 ezer az Alfö
Alföldö
ldön), 9000 pozití
pozitív

A VÍ
VÍZ

A VÍ
VÍZ

• A FELSZÍ
FELSZÍN ALATTI VÍ
VÍZ FAJTÁ
FAJTÁI
Az alfö
alföldi ré
rétegvizek dö
dönt en dinamikusak, a
mélysé
lységi ví
vízben leggazdagabb terü
területek:
-DunaDuna-völgy
-BeregBereg-Szatmá
Szatmáriri-sík
-Bodrogkö
Bodrogköz
-Alsó
Alsó-TiszaTisza-vidé
vidék
Az Alfö
Alföldö
ldön a napi ré
rétegví
tegvíz-kitermelé
kitermelés cca. 4 millió
millió
m³. Ez éves szinten 1,5 km
km³ (összehasonlí
sszehasonlításul:
a Balaton ví
vízmennyisé
zmennyisége 1,8 km
km³)

• A FELSZÍ
FELSZÍN ALATTI VÍ
VÍZ FAJTá
FAJTái
RÉSVÍ
SVÍZ: minden olyan ví
víz, amely k zetek
repedé
repedéseiben, üregeiben, hasadé
hasadékaiban foglal
helyet.
Mo.
Mo. eseté
esetében ilyen üregek tú
túlnyomó
lnyomórészt a mé
mészk
karsztosodá
karsztosodás ával jö
jönnek lé
létre, így a ré
résvizek
dönt hányada karsztví
karsztvíz.
Ez a felszí
felszínr l szivá
szivárog be, tehá
tehát megú
megú juló
juló, a
problé
probléma a tú
túlzott kitermelé
kitermelésb l adó
adódhat
(Nyí
Nyírád, Halimba).
Halimba).

A VÍ
VÍZ

A VÍ
VÍZ

• A felszí
felszín alatti vizek h mérsé
rséklete
A felszí
felszíni h mérsé
rséklet ingadozá
ingadozás a talajban lefelé
lefelé csö
csökken
(pl.: Bp,
Bp, -19,6 m = 0,01 °C)
Hévíz: adott terü
terület átlagh mérsé
rsékleté
kleténél magasabb
h mérsé
rséklet víz
Mo.
Mo. átlagos khm.khm.-je 10 °C, tehá
tehát a 15 °C-os víz má
már hé
hévíz.
A balneoló
balneológusok meghatá
meghatározá
rozása szerint 20 °C-nál
magasabb.
A Ká
Kárpá
rpát-medence (Alfö
(Alföld > lemeztektonikai okokbó
okokból)
rétegvizei jelent s h energiá
energiát hordoznak
A geotermikus gradiens Magyarországon
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A VÍ
VÍZ
Kú t

Mélysé
lység (m)

Városliget
Kisk rös
Dorog
Sikonda
Hajdú
Hajdúszoboszló
szoboszló
Gyula
Karcag

1256
1540
620
419
2000
2000
1187

Geotermikus
lépcs (m/°
(m/°C
18
15,75
33,29
14,5
16,24
20,97
17,88

A geotermikus lépcs néhány magyarországi mélyfúrásban
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