
Fontosabb definíciók a HIDROSZFÉRA című fejezetből 

Tengeráramlás: a tengervíz tartósan egy irányba történő mozgása, melyet leginkább a földi 

légkörzés szelei mozgatnak. 

Árapály-jelenség (tengerjárás): a Hold tömegvonzása és a centrifugális erő hatására kialakuló 

tengerszint emelkedés és tengerszint csökkenés. 

Szökőár: az átlagos dagályszintnél magasabb dagályszint. 

Vakár: az átlagos dagályszintnél alacsonyabb dagályszint. 

Abrázió: a tengervíz tengerpartot pusztító tevékenysége. A pusztítást a partnak nekicsapódó 

hullámok (hullámtörés) ereje, nyomása és a víz által sodort törmelékanyag (hullámmarás) 

végzi. 

Turzás: A már tartósan a tengervíz fölé magasodó, a parttal többnyire párhuzamosan futó 

törmelékgát. 

Talajnedvesség: a talajszemcsék közötti hézagokat csak részben tölti ki a víz, azokat 

hártyaszerűen körbeveszi. A talajlevegő még jelentős térfogatot tölt ki. 

Talajvíz: a legfelső vízzáró réteg felett felhalmozódó víz, mely teljesen kitölti a talajszemcsék 

közötti teret, a talajlevegő kiszorult. 

Belvíz: a felszín fölé emelkedett talajvíz. 

Rétegvíz: a felszín alatt két vízzáró réteg által közrefogott víz. 

Artézi víz: olyan rétegvíz, mely a nagy nyomás hatására tör a felszínre. 

Résvíz: a kőzetek repedéshálózatát kitöltő víz. 

Karsztvíz: a mészkő repedéshálózatában tárolt víz. 

Hévíz: az adott terület évi középhőmérsékleténél magasabb hőmérsékletű víz. 

Gejzír: időszakosan feltörő szökőhévforrás. (A posztvulkáni tevékenységek leglátványosabb 

formája.) 

Ásványvíz: a felszínre kerülő vizek valamilyen oldott ásványi anyagot az átlagosnál többet 

tartalmaznak. 

Gyógyvíz: gyógyhatású ásványvíz. 

Vízgyűjtő terület: a földfelszín azon része, ahonnan egy adott vízfolyás a vizét összegyűjti. 

Vízválasztó: A vízgyűjtő területeket egymástól elkülönítő, többnyire a legmagasabb pontokat 

összekötő vonal. 

Belső lefolyású területek: Azok a területek, ahonnan a folyók vize nem jut el a tengerekbe, 

óceánokba. 



Vízállás: a folyó (vagy tó) vízszintmagassága, melyet a vízmércéről olvasunk le. [cm] 

Mederteltség: az adott szelvényben eddig észlelt legkisebb és legnagyobb vízálláshoz 

viszonyított érték. [%] 

Vízhozam: a meder adott keresztmetszetén egységnyi idő alatt átfolyt vízmennyiség. [m3/s] 

Vízjárás: a vízhozam általában egy évre kivetített átlagos, szabályos ingadozása. 

Tó: minden oldalról zárt mélyedést kitöltő, nyílt vízfelületű állóvíz. 

Sodorvonal: a folyóvíz leggyorsabban mozgó vízrészecskéit összekötő vonal. 

Tartós hóhatár: az a tengerszint feletti magasság, amely felett a télen hullott hó nem olvad el 

teljesen a nyári melegben. 

Lavina: A meredek lejtőn hirtelen meginduló, nagyon gyorsan lefelé haladó hó és jégtömeg. 

Gleccser (jégár): a magashegységek völgyeit kitöltő, a lejtés irányába haladó jégtömeg. 

Belföldi jégtakaró: nagy területet teljesen beborító jégtömeg. 

Moréna: a gleccser által szállított osztályozatlan törmelék. 

Fjord: Negyedidőszaki gleccserek által továbbmélyített, U keresztmetszetűvé tágított völgy, 

amelynek alsó szakaszába – a jég elolvadása után – benyomult a tenger. 
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