A folyóvizek

4.

A folyóvíz és segédei
mellékfolyó
főfolyó

Hogyan dolgozzák meg a felszínt a folyók? Mondj
rá konkrét példákat! Mitől függ, hogy hol, miként
formálják a felszínt?

Hegységeket felemészt, síkságokat felépít
vízválasztó: a vízgyűjtő terület szélének
legmagasabb pontjait összekötő vonal
vízgyűjtő terület: a földfelszínnek
az a része, amelyről a vízfolyás a felszíni
és felszín alatti vizeket összegyűjti.

4.1. ábra. A folyó vízhálózata.
Rajzold le a füzetedbe a Duna vízhálózatát!
Honnan tudjuk, hogy két összefutó vízfolyás közül melyik a főfolyó?

A folyó felszínformáló munkáját számos környezeti
tényező befolyásolja. A folyó vízhozamának, a meder
esésének, a víz sebességének, a benne szállított hordalék
anyagának és mennyiségének közvetlen hatása van
a munkavégző képességre. Az éghajlat, a meder anyaga
és a környező növényzet csak közvetett hatást fejtenek
ki. A folyóvíz ereje az egyik legfontosabb erőhatás, amely
formálja bolygónk arculatát. A folyóvíz (mint minden
külső erő) felszínformáló tevékenysége a lepusztítással,
a kimélyítéssel kezdődik, a tovaszállítással folytatódik,
de csak a felhalmozás révén válik teljessé.
A folyók a Föld összes víztérfogatának mindössze
0,0001%-át alkotják. E látszólag elenyésző vízmennyiség
azonban igen fontos szerepet játszik a víz körforgásában.
Mi a folyók szerepe a víz körforgásában? Honnan
kapják a vízutánpótlást a felszíni vízfolyások?

Merre kalandoznak a folyók?

Találj ki egyszerű módszereket arra, hogyan
lehet a terepen egyszerűen megmérni a folyóvíz
vízhozamát!
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4.2. ábra. A folyóvíz hordalékszállításának típusai.
Melyik típusú hordalékot szállítja legtovább a folyó, és melyiket
rakja le leghamarabb?
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A felszíni vízfolyások vize részben a napvilágra lépő
forrásokból, részben pedig közvetlenül a csapadékból
származik. Amikor egy tájat természetföldrajzi szempontból jellemzünk, megvizsgáljuk a vízhálózatát.
Elevenítsd fel, hogy mit tudsz a vízhálózatról
a 4.1. ábra segítségével!
Azokat a területeket, amelyeknek vizei nem jutnak
el a tengerbe, belső lefolyású területeknek nevezzük
(pl. Belső-Ázsia egy része, az Andok magas fekvésű
medencéi, Ausztrália belső medencéi). Mivel vizeik
lefolynak, csak a világtengerig nem jutnak, nem helyes
a lefolyástalan terület kifejezés (ahogyan azt korábban
nevezték).
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Normál állapot
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Áradáskor
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Száraz területen

Számítsd ki annak a folyónak a vízhozamát,
amely medrének keresztmetszete 100 m2 , és
másodpercenként 2 métert halad előre benne a víz!
Határozd meg a vízhozam fogalmát!
A folyók által szállított víz mennyisége állandóan változik, ezért változik a mederben a vízszint magassága,
azaz a vízállás is. Attól függően, hogy a folyómederben
mennyi víz van, alacsony, közepes és magas vízállást
különböztetünk meg. Egy folyó vízállása alapján megkülönböztetünk kis-, közép- és árvizet. A vízhozam
és a vízállás többé-kevésbé szabályszerű ingadozását
vízjárásnak nevezzük.

A vízburok FÖLDRAJZA

Mennyi víz van a folyókban?

A folyóvíz és „segédcsapata”
A folyóvíz hatékonyabb munkát képes végezni, ha több
hordalékot szállít. A hordalékszállítás módját a víz
sebessége és a vízhozam határozza meg. Az áramló
víz és a hordalékszemcsék egymást segítve szállítják a
hordalékot (4.2. ábra). A mederfenéken vonszolják (1)
és görgetik (2), a mederfenékről a sodró vízbe fel-fel
ugráltatják (3). A kisebb szemű hordalékot a vízben
lebegtetve (4), a legkisebbeket oldott (5) állapotban
szállítják, melyek a víz fizikai, kémiai tulajdonságainak
megváltozásával kicsapódhatnak. A szállított hordalékok
között olyan is van, aminek a fajsúlya kisebb a víznél,
ezek a víz színén úszva utaznak a sodrás irányába.
Minél nagyobb – az esésétől és a vízhozamától függő – sebessége, annál nagyobb szemcséjű hordalékot
tud magával ragadni a folyó. Amikor folyása lelassul,
hordalékát szemcsenagyság szerint osztályozva rakja
le, előbb tehát a nagyobb, durvább kavicsoktól, majd
a fokozatosan egyre kisebb szemcséktől szabadul meg.
És természetesen ugyanannak a folyónak sebesen áramló
nagyvize jóval több és nagyobb szemcséjű hordalékot
képes szállítani, mint csendesen csörgedező kisvize.

4.3. ábra. A megcsapoló folyó és a talajvízszint kapcsolata.
Foglald össze a kapcsolat lényegét az ábra alapján!

Rózsával ellátott öntözőkannából „esőztessétek” a homokasztalon – vagy bármilyen
homokkupacban – kialakított hegyvidéki tájat. Figyeljétek meg a felszínen bekövetkező változásokat!

4.4. ábra. A folyó szakaszjellegének modellezése a leányfalui
földrajzi gyakorlókertben
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A folyóvizek
Hol így, hol úgy formálja
a völgyét

hegység

dombság

síkság
(mérsékelt lejtésű
terület)

síkság
(kis lejtésű terület)

A folyó teljes hossza a felszínformálás
jellege alapján szakaszokra tagolódik,
amelyek váltják egymást és többször
megismétlődhetnek (4.5. ábra). A gyorsan
áramló víz a hordalékával mélyíti a medrét,
ilyenkor bevágódó szakaszjellegű. A lejtés
csökkenése az áramlás lassulását idézi elő,
a lerakott hordalékot kerülgetve a folyókanyarok egyre nagyobbak, ez az oldalazó
szakaszjelleg. A folyóvíz lassulásával egyre
kisebb szemcseméretű hordalékot képes
mozgásban tartani, a mederben lerakódó
hordalékkal feltölti a medrét, ezért feltöltő
szakaszjellegűnek nevezzük.

magasság

Miért mélyülnek a völgyek?

távolság

4.5. ábra. A folyó szakaszjellegei.
Hogyan változik a folyó munkaképessége a forrástól a torkolat felé?
Hogyan változik a folyómeder keresztmetszetének alakja? Miért?
Hasonlítsd össze a folyószakaszok típusait!

Ha a folyó kemény, egynemű kőzetben fut
(pl. igen gyakran mészkőben), alig szabdalják mellékpatakok a völgyoldalakat, nem
alakulnak ki csuszamlások, és így igen
meredek, akár függőleges falú szurdokok
jönnek létre. Lazább, puhább kőzet esetén
a völgyoldalak tágasabb, ferde oldallejtőjű
formává nyílnak szét. A vízszintesen települt, váltakozón keményebb és puhább kőzetrétegeket
feltáró völgyeket kanyonoknak nevezzük (4.6. ábra).
A kanyonok lépcsőzetes oldallejtői jól mutatják a különféle keménységű kőzetsávok helyét.

Hogyan fejlődnek a kanyarulatok?
Mérsékelt lejtésű területen, ahol a folyónak kisebb az esése
és csökken az áramlási sebessége, már a meder legkisebb egyenetlensége is kitéríti a folyót az egyenes útból.
Az egyszer kitérített víz tehetetlensége miatt egyre inkább
a centrifugális erőnek engedelmeskedik. A folyó lengő
mozgással kanyarulatokat ír le (4.7. ábra). A centrifugális
erő hatására a leggyorsabban haladó víztömeg vonala,
a sodorvonal a kanyarulatokban a meder egyik oldaláról
a másikra vált át (oldalaz). A folyó a legtöbb hordalékot
éppen a sodorvonal mentén szállítja. Így a kanyarulatok
homorú oldalán a folyó alámos, medret mélyít, az átellenes,
domború kanyarszakaszon pedig feltölt.
4.6. ábra. A Colorado völgye a Grand Canyon
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épülő part

holtág (morotva)

4.7. ábra. A folyókanyarulatok fejlődése

A nagyívű folyókanyarulatot a törökországi Menderes
(Meandrosz) folyó alapján meandernek nevezzük. A meandereket a folyó oldalazó eróziója fokozatosan nagyobbítja.
A kanyarulat nyakát árvíz idején átvághatja a folyó, és
így futását kiegyenesíti. A lefűződött meander a holtág.

nésekor kerül a felszínre, a szigetek már folyóvízzel
körülvett szárazulatok. A folyó a maga szállította laza
üledékben alakítja medrét, állandóan változtatva a
folyását. Ágakra szakadozva hatalmas területen rakja
le a hordalékát.

A vízburok FÖLDRAJZA

pusztuló part

Hogyan alakulnak ki
a folyómenti síkságok?
A sík területre érő folyó lelassul, mivel energiája lecsökken, hordalékának nagy részét lerakja. A hordalék
más irányba kényszeríti a víztömeget, és ott folytatódik
a hordalék lerakódása. A síkságra lépés helyétől kiindulva legyezőszerűen terül szét az üledék, ami alakja
után a hordalékkúp nevet kapta. Az Alföld térképén
is jól kivehető a Maros hordalékkúpja a Viharsarok
területén. A lelassult folyó a kislejtésű és süllyedék
területeken a kisebb szemcséjű hordalékát is lerakja.
Az üledékből épült zátony csak a vízszint csökke-

4.9. ábra. Vízmérce a folyóparton.
Járj utána, hogyan határozzák meg a folyó vízszintjét!
(www.vizugy.hu)

Fogalmak
forrás, vízválasztó, vízgyűjtő, vízhozam, vízállás,
vízjárás, hordalékszállítás, meder, bevágódó
szakaszjelleg, oldalazó szakaszjelleg, feltöltő
szakaszjelleg, völgy, szurdok, kanyon, sodorvonal,
hordalékkúp, sziget, zátony

Kérdések, feladatok

4.8. ábra. Oldalazó folyó nagy kanyarulatokkal.
Nevezd meg a 4.8. ábra segítségvel a kanyarulatfejlődés
különböző szakszait!

Figyeld meg ismét a 4.1. ábrán látható vízgyűjtő területet!
1. Hová lenne érdemes várost alapítani? Mivel indokolnád?
2. Hol lenne érdemes mezőgazdasági nagyüzemet létesíteni? Miért?
3. Érdemes-e üdülőövezetet kifejleszteni a tájon? Érvelj
mellette és ellene!
4. Találnál-e megélhetést, ha folyamkotró, hajózó, környezetvédelmi vállalkozásod lenne a területen? Mérlegeld
lehetőségeidet!
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