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TALAJNEDVESSÉG; FORRÁS •
Földrajzi diasorozat: 3.
Készült: 1952. évben.
1.. Es 6barázdákt

v~;tlkán1tufán..2.A k~p a Kilimandzsáró /Afrika/ kialudt vulkáni
e16téxben és a há"térben balra j61 látszanak a
tó párhuzamos es6b~rázdák. Az e16térben jobbra
barázdákmár
kis volgyet vájtak a puha vulkáni
.

kupját mutatja. Az
lejt6n befelé fuaz összefut6 es6k6zetbe.

~. Es6barázdák k6s6szilclán,L
A csapadékviz a kósót oldja, ennek következtében a növény takaró
nélktil álló sótöÍnzsökök gyorsan pusztulnak. A kép il Korond patak
völgyének /Parajd mellett; 90 m magas k6s6tömzsökét mutatja. A
völgy fel61 már nem védi növény takaró a k6sót, amelyen igy hatalmas oldási ktirt6k keletkeztek /a kép közepén 2 is láthat6;. A
baloldalon jól láthatók a ftigg61eges es6barázdák is.
,. Es6barázdák

sziklafelszinen.

Tirol mészk6 szikláin az oldással kelftkezett es6barázdák sürün
egymás mellett ai&kultak ki.
4. Sziklabarázdák

enyhe lejt6n.

A k6zet csekély lejtése következtében a lefoly6 csapadék sebessége kicsi~ ennek következtében a barázdák sem mélyek.
5. Talajviz áramlása, völgyi forrás.
A talajba szivárg0tt csapadék a záróréteg lejtése irányába mozog.
Igy a baloldali völgybe nemcsak a lejt6n lefolyt csapadékviz jut,
hanem a t61e jobbra lev 6 terüle-ten beszivárgott viz legnagyobb része is. Ezek a vizek az F forrásban törnek felszinre.
6. Talajviz kéti~ányu ár~mlá~
Két felszini vizválaszt6 alatt talajvizválasztó is kialakulhat./P/
Ilyen esetben a zá:,eórétegfelett /17 az átereszt6 rétegben /2/
kétirányu áramlás indul és a völgyekben Fl és F2 források t&rnek
felszínre.
,

7. Alföldi kutG
A talajvizet lemélyitett aknával, kuttal igyekszünk elérni és felszinre hozni. A képen látható gémes-kut a kutak egyik leg6sibb
formája.
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Q. Rétegviz.
A 3. sz. homokrétegeken

ker~~ztül az Alföld perem'r~l a viz a medence bolseje felé szivárog és meggyülik a 37a-val jelzett agyagréteg felett. Ezt a vizet a medence belsejébe mélyitett ártézi
kutak tárják fel.

i!.

Ártézi viz.

A kép Leningrád ártézi vizeinek e16fordulását mutatja be. A 201 m
mély akna ókori a&]agban halad /7/ amely-be vizet tároló homokrétegek települtek jpontozott részek/. A záróréteget gránit képezi

/8/ ..

10. Ártézi kut.
Az Alföld fert6zött talajvize járványokat
furásokkal ártézi vizet hoznak felsz1nre.
kutat ábrázol.

terjeszt. Ezért mélyA kép alföldi ártéz1

ll. Rétegforráa.
A Déli Kárpátok egyik hegyoldalánek rétegeib6l bukkan e16 a nem
éppen b6 vizü forrás, melyet Hcsorgó"-nak nevezünk.
12. Melegforrás.
A nagy mélységekb61 fel tör6 vizek rendszerint magas h6fokuak és
oldott állapotban különféle ásványi sókat tartalmaznak. Sok gyógyforrás van köztük. Ilyen a berek lápján százados fák alatt elénk
táruló hévizi melegforrás hires tava is, közepén az óriási fürdőházakkaI. Vizét évente sok ezren keresik fel a köszvényes betegek.

13. Karsztforrás.
A mészkő felszinér6l

a viznye16ben eltün6 vizek másutt b6vizü
források alakjában hagyják el az üregessé oldott k6zetet. Vizükben sok az oldott mészanyag.

-.-.-.-.-.-

Készült a Fels60ktatáai Jegyzetellát6 Vállalatnál
Felelős vezető: Bpjkovsz~ Lajos
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