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Vizeink csoportosítása

 Felszín alatti vizek

 Talajnedvesség

 Talajvíz

 Parti szűrésű víz

 Mélységi víz

 Karsztvíz

 Parti szűrésű víz

 Felszíni vizek

 Állóvizek

 Folyóvizek



Felszín alatti vizek

Talajvíz

 Talajvíz: A felszínről a földbelső felé haladva az első 

nagykiterjedésű, hidrogeológiai értelemben vízzáró réteg fölött 

elhelyezkedő víztömeg.



Felszín alatti vizek

Parti szűrésű víz

 A talajvíz egy speciális esete a parti szűrésű víz

 Egyes vízfolyások adott szakaszain kialakuló kavicsteraszokon összegyűlt, rövid

idő alatt megújuló felszín alatti víz, melynek forrása:

 Folyó felé áramló felszín közeli víz

 Folyó



Az első vízadó réteg legjelentősebb szennyező forrásai

 kommunális hulladékok rendezetlen lerakása

 a veszélyes hulladékok nem megfelelő elhelyezése

 szakszerűtlenül kialakított szennyvízszikkasztók

 szennyvizek gondatlan elhelyezése a talajban

A talajvíz potenciális szennyezőanyag komponensei a következők

• mikroorganizmusok (kórokozók és nem-kórokozók)

• ammónium, nitrit és nitrát ionok

• vas és mangánvegyületek

• egyéb oldott szervetlen anyagok

• oldott szerves anyagok

• szerves és szervetlen mikroszennyezők

• kén-hidrogén



Felszín alatti vizek

Mélységi vizek

Az első vízzáró réteg alatt elhelyezkedő víztömeg.

Lehet

 Rétegvíz: A porózus kőzet pórusaiban, réseiben és hasadékaiban elhelyezkedő 
víz. A rétegvíz a vízzáró rétegek között helyezkedik el, legtöbbször tiszta 
ivóvizet szolgáltatnak 

 Termálvíz: az a rétegvíz, amelynek a hőmérséklete meghaladja a 30 °C-ot. 

 Ártézi víz: A felszín alatt nagyobb

mélységben, vízzáró rétegek között

elhelyezkedő, nyomás alatti víz. 

 Karsztvíz: karsztosodó kőzetek

(mészkő, dolomit, gipsz, kősó)

hasadékaiban, üregrendszereiben

található gravitációs víz.



Felszíni vizek

A felszíni vizek kialakulásának 
alapvető feltétele, hogy valamely 
területen a vízbevétel legalább 
időlegesen haladja meg a 
párolgásból és elszivárgásból 
adódó vízveszteséget.

A lejtőkön lefolyó és összegyülekező vizekből a  felszíni vizek valamely típusa, 

állóvíz vagy vízfolyás alakul ki.

A felszíni vizek mozgásuk során felszínalakító, eróziós munkát végeznek, a 

földfelszínt alakítják, formálják.



A felszíni vizek csoportosítása állandóságuk alapján

A felszíni vizek tovább csoportosíthatók a vízforgalom (vízháztartás), 
azaz a vízutánpótlási és a vízveszteségi viszonyok alapján

- állandó (eusztatikus) vizek:

Vízforgalmukat a mederben lévő 

vízmennyiség nagyfokú állandósága 

jellemzi.

- változó (szemisztatikus) vizek:

ritkán, időszakonként ismétlődően 

kiszáradnak. 

- rendszeresen kiszáradó (asztatikus)

vizek: Lehetnek időszakosak pl 

hóolvadás után, nyáron kiszáradó, vagy 

alkalmi (esők utáni feltöltődéseket 

követő, többször is kiszáradó) vizek.



Az állóvizek (tavak) típusai, osztályozása 

 1. Tektonikus tavak: törésvonalak mentén keletkeznek, 
rendszerint igen mélyek és nagy felületűek. Élőviláguk különleges, 
fajgazdag, sok közöttük az ősi reliktum faj (pl a Bajkál tóban a 
Coregonus peled –peledmaréna)

 2. Krátertavak: vulkánok krátereiben alakulnak ki a vulkáni 
működés megszűnése után. Vízpótlásuk a kráterekbe hulló 
csapadékból származhat.

 3. Földrengésekkel és földcsuszamlással elgátolt hegyvidéki 
folyóvölgyekben keletkező tavak: (természetes eredetű 
völgyzárógát képződik).

 4. Erózió (szél-,víz-, jégerózió) hatására keletkező tavak: a 
Földön az erózió eredetű tavak a leggyakoribbak.

 5. Mesterséges tavak

 völgyzárógátas tava

 alföldi körtöltéses tavaknak













Természetes állóvizek csoportosítása I.

 Sekély tavak (Balaton, Velencei-
tó): nagy felület, csekély mélység 
(3-6m), változatos élettér, a 
széljárás miatt kedvezőbb 
oxigénellátottság 

 Kopolyák (Feneketlen tó): kis 
vízfelület, meredek lejtés, 
kútszerű meder, kevés szerves 
anyag, szegényesebb halfauna 



Természetes állóvizek csoportosítása II.

 Kistavak: kis vízfelület, 
sekély tómélység – időnként 
kiszáradhatnak, gyors 
felmelegedés, gazdag 
szerves anyag tartalom, sok 
hal 

 Fertők (Fertő tó): nagy 
vagy közepes kiterjedésűek, 
sekélyek (1-2 m), területük 
nagy része növénnyel 
borított, sekély tavak 
feltöltődésével jönnek létre



Természetes állóvizek csoportosítása III.
 Lápok: kis kiterjedés, 1-5m mélység, 

állandó vízborítottság, kopolyák 
feltöltődésével jönnek létre, felületének 
nagy részét növény borítja (moha, sás) 

 Átmeneti láp 

 Dagadó láp 

 Láperdő

 Mocsarak: Változó kiterjedés, 0,5-3m 
mélység, vízforgalmuk labilis, területük 
nagy részét növény borítja (nád, 
gyékény, sás, hínár) 

 Kisvizek 

 Tömpölyök 

 Pocsolyák, Dagonyák 

 Tocsogók 



Mesterséges állóvizek csoportosítása I.

 Holtágak: Leggyakoribb, a 
folyószabályozások révén jöttek 
létre 

 Bányatavak: Általában sóder 
vagy homokbányák, nagy 
mélység (20-30m), autotróf vizek 

 Víztározók: Lehetnek öntöző-, 
vagy ivóvíz-tározók (Lázbérc, 
Pátka) 



Mesterséges állóvizek csoportosítása II.

 Öntözőcsatornák: hosszú parti 

szakasz, jó táplálékellátottság, 

(Keleti-főcsatorna, Nyugati-

főcsatorna 

 Hűtőtavak: erőművek tavai, 

temperált vízhőmérséklet, egész éven 

át horgászható 



Áramló vizek csoportosítása

 Folyamok (Duna)

 Folyók

 Nagy folyók (Tisza) 

 Közepes nagyságú folyók (Bodrog, 
Körös, Rába) 

 Kisfolyók (Kerka, Zagyva, Berettyó, 
Bódva) 

 Kisvízfolyások

 Patak (Szalajka, Szinva, Garadna, 
Jósva) 

 Csermely (Váli-víz, Császár-víz) 

 Ér (Jamai-ér, Endrédi.ér)



Források

A források típusai  

 Talajvíz források: Vízzáró réteg 
mentén a hegyekből érkező talajvíz lép 
a laza öntéstalajokon keresztül a 
felszínre. A vízzáró rétegek alakulása 
miatt síkvidékeken is keletkezhetnek.

 Karszt források: Mészkő 
alapkőzetben gyülemlő karszt rétegvíz 
tör a felszínre 

 Rétegvíz források: Törésvonalak 
mentén rétegvizek lépnek a felszínre.

•A felszín alatti és a felszíni vizek között átmenetet képeznek a 
források, miután a mélyből a felszínre törve már felszíni 
forrásvízként futnak tovább. 


