
A szárazföldi vizek

A szárazföldi vizeknek két nagy csoportja van: felszín alatti és felszíni vizek.

A felszín alatti vizek: az eső, valamint a hó és gleccserek olvadásából származó
víz egy része elpárolog. Más része folyóvízként lefolyik a lejtőn, a harmadik része pedig
beszivárog a talajba. Ezek a szivárgó vizek csak a vízzáró rétegig tudnak lefele hatolni.
Ott felhalmozódva jönnek létre a felszín alatti vizek. Ez a víz, ha útja során pl. mészkővel
találkozik, oldó hatásával állandóan szélesíti, tágítja e repedéseket. Így valódi földalatti
járatok, barlangok alakulnak ki a mélyben, pl. a Súgó-barlang.

Azt  a  helyet,  ahol  a  felszín  alatti  vizek  természetes  úton  a  felszínre  törnek,
forrásnak nevezzük. A források lehetnek:

o Talajvízforrások:  ezek  a  leggyakoribbak,  fontosak  a  települések  és  folyók
vízellátásában.

o   Hévforrások (termálvizek): A 20°C–nál melegebb vizű forrásokat nevezzük
így. Ilyen pl. Maroshéviz (Topliţa), vagy a Nagyvárad melletti Félixfürdő.

o Ásványvízforrások: vizük literenként 0,5 grammnál több oldott ásványi sót és
különböző gázokat tartalmaz. Ilyen szénsavas  ásványvíz, vagyis borvíz tör a
felszínre pl.  Borszéken,  Tusnádon, Csomafalván,  Kilyénfalván.  Ha ezek az
ásványvizek betegségek gyógyítására is alkalmasak, akkor gyógyvíz a nevük.
Ilyen pl. Călimăneşti vagy Slănic Moldova.

A felszíni vizek: két csopora oszthatóak, a folyóvizekre és az állóvizekre.

o A folyóvizek a magasabb domborzat felől az alacsonyabb domborzat felé
tartó vízfolyások. Vizüket az esővíz,a hóolvadás,a források és gleccserek
táplálják.
A felszínen lefolyó  vízfolyások:  a  csermely,  patak,  folyó,  folyam.  Az a

terület,  amelyről  egy  folyóvíz  mellékágait  összegyűjti  vízgyűjtő  területnek
(medencének) nevezzük. Két szomédos vízgyűjtő területet a vízválasztó választja
el egymástól. A vízválasztó a  dombok és hegygerincek legmagasabb pontjainak
vonalát követi. 

A folyó részei: minden folyónak vagy folyamnak van  forrása (eredete),
völgye (medre) és torkolata.

- A folyó forrása magasabb vidékeken van.
- A folyó völgye valójában egy levezető csatorna, melynek medrében a víz

a forrástól  a  torkolat  felé  folyik.  Mindenik vízfolyásnak három szakasza van:
felső, középső és alsó szakasz.

- A torkolat: azt a helyet, ahol a folyó vize egy másik folyóba, folyamba,
tóba vagy tengerbe ömlik, torkolatnak nevezzük. 

o Az  állóvizek a  szárazföld  mélyedéseiben  felgyűlő  vizek:  a  tavak,  a
mocsarak és lápok.

Keletkezésük szerint a tavak lehetnek természetes tavak és mesterséges tavak.
Természetes tavak: pl. Bajkál-tó, az amerikai „Nagy Tavak”(öt tó), vagy a

Kárpátokban a Bâlea-tó, Szent Anna-tó.
Mesterséges  tavak:  ezeket  az  ember  hozta  létre  pl.  vízi  erőművek

működtetésére,  települések  vízellátására,  öntözésre,  haltenyésztésre,  szabadidős
kikapcsolódásra.


