
Óceánok és 

tengerek 



Vízburok 

Óceánok, tengerek, felszíni és felszín alatti vizek, a 

sarki és a magashegységi hó-és jég együtt alkotja a 

vízburkot, más néven a hidroszférát. 

 

Hidrológia: a vízburokkal foglalkozó tudomány 



A Föld vízháztartása 

Földünk teljes vízkészlete: 1,64 milliárd km3 



A víz körforgása 

 A körforgás motorja a 
napsugárzás. 

 Részfolyamatok: 

 Párolgás 

 Csapadék 

 Lefolyás 

 

A Föld vízháztartása 
egyensúlyban van, azaz a 
párolgás összege megegyezik 
a csapadék évi mennyiségével. 

 

 



A világtenger felosztása 

A Föld felületének 71%-a 

 

1. ÓCEÁN = nagy kiterjedésű, nagy mélységű, önálló 
medencével rendelkező víztömeg,  

 sótartalma alig ingadozik, (33-38%0) 

Kialakulnak bennük önálló áramlásrendszerek 

 



A Föld óceánjai 



A Föld óceánjai 



2. TENGER = az óceánoktól szigetekkel, szorosokkal, 
félszigetekkel elválasztott kisebb kiterjedésű, nem 
minden esetben önálló medencével  rendelkező 
víztömegek.  

vizük sótartalma eltérő, 

nincs önálló áramlásrendszere 



A tengerek típusai 

PEREMTENGER 

Szigetek vagy 

szigetcsoportok választják el 

az óceántól.  

Nincs önálló medencéjük. 

 

Pl.: Jeges-tenger 

BELTENGER 

Az óceánokhoz keskeny 

szorossal kapcsolódónak. 

Általában  önálló, zárt 

medencéjű vizek. 

 

Pl.: Balti-tenger, Földközi-

tenger, Vörös-tenger, 

Perzsa-öböl 



A tengervíz fizikai-kémiai 

tulajdonságai 

1. SÓTARTALOM 

A tengervíz híg sós oldat.  A sói a kloridok , szulfátok, 
a legjelentősebb a konyhasó (NaCl). 

A tengervíz átlagos sótartalma 35%O.  

Sótartalom függ: 

o párolgás-csapadék mennyiségétől 

o Édesvízi hozzáfolyástól 

 

(Finn-öböl 1%O, Vörös-tenger 41%O) 





2. HŐMÉRSÉKLET 

A tenger lassabban és kevésbé melegszik fel, illetve hűl le, 

mint a szárazföld. 

 

 

3. TENGERI JÉG 

A tengervíz fagyáspontja nem 0, hanem -2oC. 

Ennek oka a sótartalom. 



A tengervíz 

mozgásai 



1. A hullámzás 

keletkezése: 

 a tengerfelszín fölötti 

légrétegek 

légnyomáskülönbségei és a 

nyomukban fellépő szél 

kelti.   

 Az eltérő nyomás hatására a 

tengervíz emelkedik 

(hullámhegy) és süllyed 

(hullámvölgy). A hullámzást 

a vízrészecskék mozgása 

okozza, a hullámok nem 

mozognak. 

 

 

 



HULLÁMMORAJLÁS 

 Sekély vizű partokon a körpályán mozgó részecskék a fenékbe 

ütköznek, a hullám összeomlik, és tajtékozva fut ki a partra.  



 

HULLÁMTÖRÉS 

 A mély vizű partoknál a partnak csapódó hullámhegy vize 

magasra felfröccsen. 



2. A tengeráramlás 

Tengeráramlás: A tengervíz tartósan egy irányba 
haladó mozgása. 

 

A tengeráramlásokat a huzamosan egy irányba fújó 

szelek mozgatják. Irányukat a Coriolis-erő  és a 

szárazföldek szabálytalan eloszlása módosítja. 

 

Az északi és a déli féltekén is 3-3 áramláskör van. 



A víz hőmérséklete alapján lehetnek:  

o meleg tengeráramlások 

o hideg tengeráramlások:  

 

A tengerpartok éghajlatát módosítják (hűtő-fűtő hatás) 

Az adott szélességi körtől való hőmérséklet eltérést 

hőmérsékleti anomáliának nevezzük. 

 



3. Tengerjárás 

Tengerjárás (árapály): a  tenger vízszintjének 
ingadozása.  

A tenger vízszintje 6 óránként változik. Az emelkedést 
dagálynak, a csökkenést apálynak nevezzük.  

Naponta kétszer van dagály és apály. 

A folyók tölcsértorkolatát alakítja ki. 

Okai: a Föld-Hold rendszer tömegvonzása kelti. 



Hold tömegvonzása 

cenrtifugális  

erő 



szökőár: a legnagyobb 

magasságú dagály, mely újhold 

és holdtölte idején keletkezik 

 

vakár: a legkisebb magasságú 

dagály, mert ilyenkor a Hold 

és a Nap vonzóereje gyengítik 

egymást 



Felszínformálás 

a tengerparton 



A tengervíz felszínformálását abráziónak 

nevezzük. 

Az abrázió függ: 
o hullámverés ereje (hullámmorajlás ↔ hullámtörés) 

o víz által szállított törmeléktől 

o a partok előtti vízmélységtől 

o partszegély magasságától (domborzat) 

o partok tagoltságától 

o partot felépítő kőzetektől 

o apály- és dagályszint különbségétől 

 



A pusztuló partvidék felszínformái 

abráziós part: a hullámtörés által pusztított magas part 

(pl.: Nagy-Britannia déli része) 



ábráziós fülke  

abráziós terasz  

felhalmozódó törmelék 





Abráziós part 





Abráziós fülke 



abráziós torony 



Abráziós üregek 



Abráziós terasz 



Épülő, lapos tengerpart 





Felszín alatti 

vizek 



A felszín alatti vizeket a kőzetrétegekhez viszonyított 

mélységbeli helyzetük alapján osztályozzuk 

1. TALAJNEDVESSÉG: a legfelső vízzáró réteg 

felett elhelyezkedő, a talajszemcsék közötti 

hézagokat részben kitöltő víz. 

 

(A talaj a beszivárgó csapadékból a víztartó képességének 

megfelelő mennyiségű vizet elraktározza. Az elraktározott víz 

hártyaszerűen körülveszi a talajszemcséket, de a hézagokat 

csak részben tölti ki.) 

 



2. TALAJVÍZ: a legfelső vízzáró réteg felett 

elhelyezkedő, a talajszemcsék közötti hézagokat 

teljesen kitöltő víz. 



3. BELVÍZ: Ha a talajvíz túl magasra emelkedik, s a 
felszínre kerül. 



4. RÉTEGVÍZ: két vízzáró réteg között 

elhelyezkedő víz. 

 



Az alulról és felülről vízzáró rétegek között lévő 

hidrosztatikai nyomás alatt áll. A nyomás alatt álló 

víz a fedőréteg átfúrása nyomán a felszínre 

kerülhet – ARTÉZI VÍZ 



5. RÉSVÍZ: kőzetek repedéseiben, hasadékaiban 

elhelyezkedő víz. 

A résvizek közül a mészkő rétegeiben található KARSZTVÍZ 

a legismertebb. 



6. FORRÁS: A felszín alatti vizek forrásokban 
bukkannak a felszínre. 

 

7. HÉVÍZ: Környezete évi középhőmérsékleténél 
melegebb forrásvizeket HÉVÍZEKNEK nevezzük.  

 

8. ÁSVÁNYVÍZ: A meghatározott oldott ásványi 
tartalmú forrásvizek. A gyógyhatású ásványvizek a 
GYÓGYVIZEK. 
 



A felszín alatti 

vizek 

felszínformálása: a 

karsztosodás 



Fogalmak 

 Karsztterületek: azok területek, ahol a felszíni és a felszín 

alatti formák kialakításában az oldás játszik szerepet. 

  Karsztosodás: Az enyhén savas vízben oldódó kőzetek 

lepusztulásának folyamata . 

 Legjellemzőbb kőzetei:  

Mészkő 

Dolomit 

Kősó 

kálisó 

 

 Karsztjelenségek: A karsztosodás által létrehozott formák. 



Karsztformák a felszínen 

Karr: A karsztosodó kőzetek felszínén oldódással 
keletkező kisebb formák 



Karrmező: olyan terület, ahol a karrból sok van 
(ördögszántás). 



Víznyelő: A felszínről a mélybe vezető tölcsér 
alakú mélyedés 



Töbör (dolina): Tál alakú, bemélyedő felszíni 
karsztforma. 



Polje: Nagy kiterjedésű, lapos felszínű, zárt 
mélyedés. Kialakulásában a karsztosodáson kívül a 
vetődésnek is szerepe van. 



Karsztjelenségek a felszín alatt 

Barlang: felszín alatti üreg 

Cseppkő: A vízcseppekből kiváló mészből 
keletkező képződmény (állócseppkő, 
függőcseppkő, cseppkőoszlop) 

 



Cseppkövek 





Felszíni vizek: 

folyóvizek, tavak 



 Folyóvizek: a hegyek hó-és jégtömegéből és a 

csapadékvízből táplálkoznak 

 

 Vízhálózat: egy adott terület felszíni vízfolyásainak 

összessége 

 

A Föld leghosszabb folyója a Nílus. 

Vízgyűjtő területe alapján az Amazonas. 

Vízhozama alapján az Amazonas. 



Fogalmak 

 Vízgyűjtő terület: 

Ahonnan egy vízfolyás 

az összes felszíni és 

felszín alatti vizet 

összegyűjti és levezeti 

 A vízgyűjtő területeket 

vízválasztók határolják 

el egymástól 

főfolyó 

mellékfolyó 

Vízgyűjtő terület 

Vízvá-
lasztó 
vonal 



Lefolyásos terület: vízfolyásai elérik a tengert 

Lefolyástalan terület: vize nem jut le a tengerekbe 

Vízrendszerek: az egy folyóvá-folyammá egyesülő 

vízfolyások 

 



Marcal vízgyűjtő területe 



 Vízállás: A mederben lévő vízszint magassága. (kisvíz,  
középvíz, nagyvíz, árvíz) 

 Vízhozam: A meder keresztmetszetén egy másodperc alatt 

átfolyó víz mennyisége (m3/s) 

Függ: 

 a vízgyűjtő terület nagyságától 

a lefolyó víz mennyiségétől  

a vízfolyás sebességétől 

 

Példák: 

Amazonas a torkolatnál: 100 000 m3/s 

Duna Budapestnél: 2350 m3/s 

 

 

 



Vízjárás: A folyók vízszintjének ingadozása 

Egyenletes vízjárás: egy folyóban egész évben 

közel azonos a vízszint. Pl. Temze 

Ingadozó vízjárás: Ha a folyó egyszer árad, 

máskor apad. Pl. Duna 

Időszakos vízjárás: száraz területekre jellemző, 

csak esőzéskor van víz a mederbe 



A tavak fogalma 

Minden oldalról zárt mélyedést kitöltő, nyílt felületű állóvizek.  

A Föld tavainak összterülete: 2,5m km2. 



A tavak keletkezése 

Belső erők által: 

Árkos tavak: pl. Balaton, Bajkál-tó, Tanganyika-tó, Holt-
tenger 

Vulkanikus tavak: krátertavak, kalderatavak pl. 
SzentAnna-tó 

Külső erő által: 

 Jégvájta (glaciális) pl. Nagy-tavak 

Morotvák pl. Szelídi-tó 

Szél elgátolta pl. Fehér-tó, Sós-tó 

Hegyomlás pl. Gyilkos-tó 

Mesterséges tavak pl. Tisza-tó 

Tengermaradványok pl. Kaszpi-tenger, Aral-tó 



A tavak keletkezése 



Ároktavak 

A Föld legmélyebb tavai a tektonikus, vagy 

ároktavak. 

Pl: Balaton, Bajkál-tó, Tanganyika-tó, Holt-tenger 

 



Krátertó: az egykor kialudt tűzhányó kráterében pl.: 

Szent Anna-tó 



Jégvájta glaciális 

tavak 

Jégtakaró által: Felső, 

Huron, Michigan, Ontario 

Gleccserek elgátolták: 

Genfi-tó 

 



Hegyomlás (Gyilkos-tó) 



Szél által kifújt (Sóstó, szegedi Fehér-tó) 



Morotvák (Szelídi-tó) 



Tengermaradványok 

(Aral-tó, Kaszpi-tenger) 



A tavak pusztulása 

Történhet: 

  kiszáradással 

A beömlő folyók hordalékukkal elsekélyesítik, 

feltöltik a tavat. (pl. Boden-tó, Gyilkos-tó)) 

a tavi élővilág elszaporodása (eutrofizáció):  

  fertő 

  mocsár 

 láp 



A folyóvizek 

felszínformálása 



3 fő része van: 

a feszín pusztítása 

a hordalék szállítása 

üledék lerakása 

 

A folyók munkavégzése függ: 

a vízhozamtól 

a meder esésétől 

a víz sebességétől 

 

 

 

 
 



A felszínformálásban a hordalék is részt vesz. 

 

A hordalék mozgatása  

görgetve  

ugráltatva  

 lebegtetve  

 

Függ:  

hordalék nagyságától  

folyóvíz sebességétől  

 

 

 



A felszínformálás szakaszjelleg szerint: 

 

1. Bevágódó (felső) szakaszjelleg 

 
Hegységekre jellemző, ahol nagy a terület lejtése, a 

folyó sebessége nagy. 

 pusztító munkát végez  

 a folyó mélyíti a medrét, bevágódik 

 

 

„V” alakú völgyek ,kanyonok, szurdokok,vízesések  





2.  Oldalazó (közép) szakaszjelleg  

mérsékelt lejtésű területre jellemző  

pusztító és építő munkát végez 

a folyó kanyarogva szélesíti medrét 

 

  

    

   meander  

 



sodorvonal 

épít 

pusztít  

partalámosás  

 

övzátony  





 
3. Feltöltő (alsó) szakaszjelleg  

síkságok területén jellemző 

építő munkát végez  

a folyó feltölti a medrét  

 

 

hordalékkúpok  

zátonyok  

szigetek  





Torkolatok  

deltatorkolat  

Duna  

Volga  

Mississippi  

Nílus  

tölcsértorkolat  

Elba  

Temze  

Szajna  

Ob  



Torkolatok  

deltatorkolat  

 A hordalék miatt jön 

létre 

Duna,Volga,Mississippi,Nílus  

tölcsértorkolat  

 árapály alakítja ki 

Elba,Temze,Szajna,Ob  



Gazdálkodás a 

vizekkel-

vízgazdálkodás 



Vízgazdálkodás: 

 Az ember tudatos tevékenysége; célja a természet adta 

lehetőségek összehangolása a társadalmi igényeknek 

megfelelően a vízigény hosszú távú kielégítése érdekében. 

 

 Feladata: a vizek és vízi élőhelyek védelme, a 

vízkárelhárítás és a vizek hasznosítása. 

 



Vízkárelhárítás 

Vízszabályozás és árvízvédelem 

  folyószabályozás 

  gátépítés 

 Káros víz elvezetése 

Belvízelvezető csatornák építése 

 Vízminőségvédelem 

  szennyvíz 

  tavak, vízfolyások 

 



A vizek hasznosítása 

 ivóvíz 

 ipari víz 

 energiatermelés 

 öntözés 

 halgazdálkodás 

 belvízi hajózás 

 turizmus (fürdés, sport) 

 



A jég 

felszínformálása 



 A Föld 10%-át borítja jég (kb. 15 millió km2) borít. 

     

    Jég 

 

 

Szárazföldi jég    óceáni jég 

 Belföldi jégtakaró       jéghegy 

 Magashegységi jég (gleccser) 

 Talajjég 

 

A jég legnagyobb része az Antarktiszon és Grönlandon 

található, ezek átlagos vastagsága 1,5-2 km. 

 

 



Fogalmak 

 
hóhatár: Az a magassági szint, amely felett 

nyáron kevesebb hó olvad el, mint amennyi télen 
esik. 

Csonthó (firn): az a hó, amikor a  hóréteg között 
egyre kevesebb a levegő. 

jég: Ha a hó tovább tömörödik. 



Lavina: amikor a hó saját súlya alatt megcsúszik 
és lezúdul a hegyről 



A hegységi eljegesedés formái 

 A gleccser formálja a felszínt. 

 Gleccser: A magashegységekben keletkező és ott a 

völgyeket kitöltő, lassan lefelé mozgó jég. 

 

 

 Kárfülke:vízfolyások völgyfőiből a kiszélesedő, 

félköríves, meredek falú 

 U alakú völgy 

 



  
Aletsch gleccser 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Aletschgletscher-Eggishorn.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Aletschgletscher-Eggishorn.jpg


 Moréna: a jég által szállított törmelék 

 

 



A síksági eljegesedés formái 

 A jégtakaró formálja a felszínt. 

 Jégtakaró: A síkvidékeket borító jég. Ma két jelentős 

jégtakaró van Földünkön, az antarktiszi és a grönlandi. 

 

pusztító munka   építő munka 

Sziklamedencék (tavak)  fenékmoréna-térszínek 

(Finn-tóvidék, Kanadai-tóvidék) (Germán-alföld) 

Vásott sziklák    vándorkő 

     végmoréna 

     tórendszerek 

 

 


