
Vízszállító rendszerek a földkéregben 

5. A felszín alatti vizek 

Bár a szemlélődő elől elzártan, de a vízkörforgalom a felszín alatt is működik. A földalatti 
„láthatatlan vízszállító rendszerek” létezésének felismerése az utóbbi néhány évtizedre tehető, 
mely gyökeresen megváltoztatta a felszín alatti vizekről alkotott korábbi elképzeléseket. A 
rendszer-szemlélet itt is megjelent, amely felülírta a korábbi elképzelést, hogy elkülönülő 
talajvízben és attól vízzáró rétegekkel elszigetelt rétegvizekben gondolkozzunk. Felismerték, 
hogy a víz a vízfogó kőzeteken is átjut, csak jóval lassabban. 

A földre hulló csapadék a talajnedvességi, majd a telítetlen zónán át a telített zónáig 
szivárog. Elérve a talajvízszintet válik igazán felszín alatti vízzé. Ekkor kezdi meg útját a telített 
zónában a kőzetpórusokon keresztül, egészen addig, ameddig forrásként (5.1) vagy tavak, 
folyók, mocsarak, lagúnák esetleg a tenger medrébe nem érkezik (5.2). A felszín alá került víz 
mozgását a víz energiájában megmutatkozó helyi különbségek és a kőzet minősége 
befolyásolja. 

A kőzeteket a víz tárolása és vezetése szerint csoportosíthatjuk. A vízfogó kőzetek, mint a 
márga vagy agyag, képesek jelentősen lelassítani a víz mozgását. A víztartók vagy 
vízvezetők, így a mészkő, homokkő és a kavics, tárolják és mozgásában segítik a felszín alatti 
vizet. A kőzetek teljes vízzárósága mára megkérdőjeleződött, ugyanis felismerték, hogy 
minden kőzet képes valamilyen mértékben vezetni a vizet. A legtöbb kőzet a pórusaiban tárolja 
a vizet. Ha a kőzetek repedéseiben, hasadékaiban tartózkodik a víz, mint pl. a bazalt esetében, 
akkor repedéses vagy résvíz tározókról beszélünk. A mészkőhegységekben a réseket a 
beszivárgó csapadékvíz karsztos járatokká és üregekké tágítja, így megnő a víz kalcium 
tartalma. 

A talajvízszint alatt minden kőzetpórus teljesen kitöltött vízzel 

A felszín alá ásva tapasztalható, hogy a talaj és a kőzet nedves, mindig tartalmaz több-
kevesebb vizet. A talaj- és kőzetszemcséket vízburok veszi körül, de nem tölti ki teljesen a 
szemcsék közötti hézagokat, a benne lévő levegő miatt (5.3). A talajvízszint alatt viszont a 
pórusokban már nincs levegő. A talajvíz szintje az év folyamán változik, csapadékos időszak 
vagy hóolvadás után megemelkedik, hosszú szárazság idején lesüllyed. A mezőgazdaság 
számára fontos az optimális talajvízszint. Ha túl magas, akkor a növények gyökérzete nem 
jut levegőhöz, ha túl alacsony, akkor pedig nincs számukra elég nedvesség. A talajvíz szintjét 
az emberi tevékenység is befolyásolja. A mezőgazdasági munkák, a külszíni bányászat, az 
építkezések is hatással vannak a felszín alatti víz mozgására. A vízlépcsők, az árvízvédelmi 
munkálatok és a csatornázás hatására is megváltozik a talajvíz elhelyezkedése és a felszín 
alatti vizek mozgása. A mélyebb domborzati helyzetű területeken a talajvízszint közelebb van 
a felszínhez, ezért a talajvízszint emelkedésekor könnyen a felszínre bukkanhat, ami belvíz 
kialakulásához vezet (5.4). 

Áramlások a felszín alatt 

Mindezek alapján láthatjuk, hogy a víztömegek nem különülnek el a felszín alatt, ahogyan 
korábban gondoltuk, sőt, a vízáramlási rendszerek révén távoli területek vizei is 
kapcsolatban lehetnek egymással. Mi idézi elő ezt a felszín alatt zajló, többnyire lassú 
vízmozgást? A válasz egyszerű, s hasonló, mint a folyóknál: a felszín alatti víz energiájában 
megmutatkozó különbségek.  A vízmozgás előidézője a felszín közelében a talajvízszint 
magasság különbségeiből adódó energiakülönbség (5.4.). A vízáramlások mindig a nagyobb 
energiájú, magasabb talajvízszintű utánpótlódási területek felől tartanak az alacsonyabb 
talajvízszintű megcsapolódási területek irányába. A hegyvidékeken a források teremtenek 
összeköttetést az utánpótlódási és a megcsapolódási területek között. A forrásokban a felszín 
alatti víz természetes úton a felszínre kerül. Forrás kialakulhat szerkezeti okokból: törések, 



vetődések és felszíni erózió hatására is, ott, ahol a felszín elmetszi a felszín alatti víz áramlási 
útvonalát. 

Az artézi kutakban a víz a felszín fölé emelkedik (5.4.). A víz felszín fölé emelkedése a mély 
talajvízszintű, megcsapolódási területeken fúrt kutakban várható. Ezek jellemzően üledékes 
medencékben alakíthatók ki. A földi üledékes medencék többségében, így hazánkban az 
Alföldön és a Kisalföldön, Franciaországban a Párizsi-medencében vagy Ausztráliában a 
Nagy-Artézi-medencében leírták a vízvezető és vízfogó kőzeteket, valamint a magas és a mély 
talajvízszintű területeket összekapcsoló vízáramlásokat. A Szahara vízmedencéje a mainál 
csapadékosabb éghajlaton töltődött fel vízzel. Az üledékes medencék vízkészletében 
viszonylag fiatal és akár több tízezer éves vizek egyaránt előfordulhatnak. E folyamatok 
megértése kulcsot ad a megfelelő mennyiségű és minőségű felszín alatti víz kitermeléséhez.  

A beszivárgó víz közvetlenül a felszínről származik (5.3), ezért annak minden szennyeződése 
károsíthatja a felszín alatti vizet. A felszín alatti víz tisztaságának megőrzése elemi érdekünk, 
hiszen Magyarországon szinte mindenki ezt fogyasztja ivóvízként. 

Hévizek és ásványvizek 

Egy-egy terület felszín alatti vizeinek hőmérséklete az ott uralkodó geotermikus gradiens és 
a vízáramlások mélységének függvénye.  Általánosságban úgy fogalmazhatunk: minél 
mélyebbről érkezik a felszínre a víz, annál magasabb a hőmérséklete. A közvetlen felszíni 
környezet évi középhőmérsékleténél melegebb vizet hévíznek (termálvíznek) nevezzük. A 
hazai szakemberek csak a 30 °C-nál melegebb források és kutak vizét tekintik hévíznek. A 
híres budai Duna-part vonalában fakadó források vulkáni tevékenység hiányában is elérik a 
40–60 °C-os hőmérsékletet. 

Nem minden hévíznek magasabb az ásványi anyag tartalma az átlagosnál, mint ahogyan nem 
minden ásványvíz hőmérséklete magasabb környezete évi középhőmérsékleténél. Ha a víz 
természetesen védett víztartó rétegből származik és még számos előírásnak megfelel, 
ásványvíz a neve. Közöttük olyan is van, amelynek orvosilag bizonyítottan gyógyhatása van, 
ezt gyógyvíznek mondjuk. 

Kérdések: 

1. Mi a forrás szerepe az ember életében? Próbálj minél többféle megközelítést találni!  

2.a) Melyek a víz körforgásának a szakaszai? b) Melyik külső erőnek van szerepe a víz 
mozgásában?  

3.a) Milyen kapcsolatot találsz a domborzat és a talajvízszint helyzete között? b) Hogyan 
befolyásolja a talajvízszint magasságát az öntözés vagy a bányászat és miért? 

4. Hazánkban hol gyakori a belvíz? Miért? 

5. Melyek a belvíz által legveszélyeztetettebb területek, tájak? Nézd meg a https:// 
www.vizugy.hu honlapon, hol van belvízvédelmi készültség! 

6. Mi lehet az oka annak, hogy a mészkőhegységekben kevés felszíni vízfolyás van?  

7. Milyen kapcsolat van a mélység és a geotermikus gradiens értékének változása között? 
Mitől függ a mélyből felszínre kerülő víz hőmérséklete? 

8. Hogyan működik az artézi kút? 

https://www.vizugy.hu/
https://www.vizugy.hu/


9. Keress az atlaszban olyan hazai településeket, melyek a hévíz hasznosítása miatt váltak 
nevezetessé! 

10. Mely országrészeinkből származnak az általad ismert palackozott vizek? Készítsetek 
osztálytársaiddal közösen palackozott víztérképet! Találjatok ki hozzá jelrendszert, amely 
alkalmas a vizek csoportosítására! 

11. Budapest fürdőváros. Miért nevezhető így? Milyen víztípusok jellemzik? Adj magyarázatot 
a jelenlétükre! 

12. Hasonlítsd össze két kiválasztott palackozott víz kémiai összetételét? Miben 
hasonlítanak és miben különböznek? Mi lehet ennek az oka?  

Ábrák: 

 

5.1. Foglalt forrás (Szabadság-forrás) a felszín alatti vizek útjának végállomása 

A felszínre bukkanó vizet foglalatba helyezik, azért, hogy hozzáférhetőbbé tegyék, megóvják a betemetődéstől 
és a szennyeződésektől. A foglalás azt jelenti, hogy csövön vezetik ki a vizet és körülötte kikövezik. 

 

 

5.2. A felszín alatti vizek a víz körforgásában: magas talajvízszintű helyeken a felszín alatti víz a 
csapadékból utánpótlódik, az alacsony talajvízszintű helyeken felszínre jut, és felszíni vizeket táplál. Mi 
több, ez a földalatti útvonal hosszabb (regionális) és rövidebb (lokális) pályákon  is megvalósulhat. A 
felszín alatti vizek végállomása a megcsapolódás (forrásban, folyómederben, tavakban, mocsarakban 
stb.) (USGS után módosítva, Mádlné Szőnyi és munkatársai 2013) 



 

5.3. A felszínre hulló csapadék útja a talajnedvesség és telítetlen zónán át, amíg eléri a talajvízszintet és a 
telített zónában felszín alatti vízzé nem válik (Mádlné Szőnyi és munkatársai 2013) 

 

5.4. A belvíz nagy károkat okozhat 

A belvíz nagy károkat okozhat ott, ahol a  megcsapolódó felszín alatti víz a talajvízszint emelkedése révén a felszínre jut  (3.3.). 
Hazánkban a talajvízszint az Alföldön 2-5 m, a dombvidékeknél viszont 8-10 m mélyen helyezkedik el. 



 

5.5. A víz útja a vízvezető és vízfogó rétegeken át a felszín alatt: figyeld meg a szaggatottal jelölt 
talajvízszint magasságában megmutatkozó különbséget és a vízmozgás irányát! 

Tegyél egy üvegcserépbe virágföldet kb. A 3/4 részéig és kicsit locsold meg. A cserép tetején milyen zónában 
vagyunk? Készíts telített zónát a cserépben! Előnyös ez a növénynek? Min kell változtatni ahhoz, hogy belvíz 
legyen a cserépben? Csináld meg! 

 

 

5.6. Állíts elő felszín alatti vízáramlást egy kaviccsal töltött akváriumban! Csapold meg a vizet egy 
egyszerű kúttal. Hol van a víz szintje a kútban a felszínhez képest? 

Tölts fel egy akváriumot kaviccsal úgy, hogy felszíne lejtsen. Helyezz a mély fekvésű területen a kavicsba egy 
levágott aljú műanyag poharat (ez lesz a kútcsövünk). Fokozatosan töltsd fel a száraz kavicsot vízzel. Figyeld 
meg a beszivárgást a kavicsba, a talajvízszint kialakulását és a víz megjelenését a kutadban. Egy másik 



akváriumot úgy tölts fel kaviccsal, hogy alakíts ki egy agyagos homokréteget benne, melyet befedsz kaviccsal. 

Töltsd fel ezt is vízzel. Milyen különbséget észlelsz? 

 

5.7. A Hévízi-tó, mi táplálja? Nézz utána! 

 

 

5.8. Fontosabb termál- és gyógyfürdők Magyarországon Forrás: VITUKI – MÁFI – AQUAPROFIT, 
Ütőné dr. Visi Judit 

Gyűjts információkat ezekről a http://www.termalfurdo.hu oldalon!  

Fogalmak 

http://www.termalfurdo.hu/


víztartó, vízfogó, vízáramlási rendszer, telítetlen és telített zóna, talajnedvesség, talajvíz, belvíz,  artézi kút, résvíz 
tároló,  karsztvíz tároló, hévíz, ásványvíz, gyógyvíz, utánpótlódási és  megcsapolódási terület, forrás 

Összefoglaló kérdések, feladatok 

Hogyan kapcsolódnak a felszín alatti vizek a víz körforgásába? 

Mi a jelentősége a hévizeknek és az ásványvizeknek mindennapi életünkben? 

Készíts terméklistát a boltokban kapható ásványvizekről! Nézz utána, milyen ásványi anyagokat tartalmaznak, 

hol található a forrásuk? Milyen vizet fogyasszunk naponta és milyet ritkábban? Mit gondolsz? 

A tó vizének gyógyító hatását már a rómaiak is ismerhették. Melyik fürdővárosunkra ismersz? 

 


