
VÍZBUROK 

A földfelszín 71%-át víz borítja! 

(a teljes földi vízkészlet 82%-a tengervíz, 16%-a a felszín alatt rejtőzik, s csupán 2%-át tartalmazzák a sarkvidéki jégtakarók (elsősorban), 

valamint a folyók, a tavak, a magashegységek jégsapkái, gleccserei és a légkör) 

A víz állandó körforgásban van a vízburokban: párolgás → csapadékhullás → lefolyás… (e körforgás „motorja” a napsugárzás)

TENGEREK 

▪ kisebb kiterjedésűek 

▪ mélységük eltérő (többnyire nem nagyon mélyek) 

▪ általában nem alakultak ki bennük önálló áramlásrendszerek 

▪ vizük hőmérséklete eltérő 

▪ sótartalmuk különböző 

▪ két típusa: peremtenger és beltenger 

▪ többnyire nem rendelkeznek önálló medencével, hanem csak 

a szárazföldekhez szorosabban kapcsolódó óceánrészek 

ÓCEÁNOK 

▪ nagy kiterjedésűek 

▪ átlagos mélységük igen nagy 

▪ önálló áramlásrendszerek alakultak ki bennük 

▪ vizük hőmérséklet-eloszlása kiegyenlített 

▪ átlagos sótartalmuk hasonló 

▪ Csendes-ó. > Atlanti-ó. > Indiai-ó. > Déli-ó. > Jeges-ó. 

▪ önálló medencével rendelkeznek (kivéve: Déli-ó.) 

 

PEREMTENGEREK 

▪ óceánok felé nyitottak – tőlük csupán szigetek, félszigetek választják el őket 

▪ nincs önálló medencéjük – vizük a szárazföldi kőzetlemezek tengerszint alá nyúló peremterületeit borítja 

▪ a peremtengerek alá nyúló kontinentális talapzat (self) ásványkincsekben (pl. kőolajban, földgázban) gazdag 

▪ általában kisebb mélységűek (sekélyebbek) 

▪ a legtöbb tenger ebbe a csoportba tartozik, pl. Északi-tenger, Norvég-tenger, Barents-tenger, Kara-tenger, Laptyev-tenger, Kelet-

szibériai-tenger, Bering-tenger, Ohotszki-tenger, Japán-tenger, Kelet-kínai-tenger, Dél-kínai-tenger, Arab-tenger, Tasman-tenger… 

BELTENGEREK 

▪ az óceánok felé zártak – velük csupán egy keskeny tengerszoros köti össze őket 

▪ önálló medencével rendelkeznek 

▪ mélyebbek lehetnek 

▪ pl. Földközi-tenger, Fekete-tenger, Balti-tenger, Vörös-tenger 

TENGERVÍZ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGAI 

HŐMÉRSÉKLET 

▪ tengervizet a napsugarak melegítik fel (Egyenlítőnél a legmelegebb, sarkvidékeken a leghidegebb) 

▪ felső rétegének felmelegedését a sótartalom, a tengeráramlások és a beömlő folyók vizének hőmérséklete is befolyásolja → sótartalom 

miatt nem 0°C-on, hanem –2°C-on fagy be 

▪ nagyobb mélységeket a napsugarak már nem érintenek, ezért az 1000-2000 méternél mélyebb óceáni vizekben egész évben, 

egységesen 1-3°C közötti hőmérséklet uralkodik 

▪ víz fajhője magas = jelentős a hőtároló képessége → szárazföldekhez képest a víz több hónapos késéssel melegszik fel, illetve hűl le 

→ ezt nevezzük hűtő-fűtő hatásnak: 

tavasszal és nyáron lassan melegszik fel → olyankor a hideg víz hosszú hónapokig hűti a környező szárazföldeket, 

ősszel és télen lassan hűl le (nyáron felvett hőt hosszú ideig elraktározza és lassan adja le) → fűti a környező szárazföldeket 

SÓTARTALOM 

▪ a tengervíz híg, sós oldat – leggyakoribb benne a konyhasó (NaCl) 

▪ átlagos sótartalma 35 ‰ (ezrelék), vagyis minden liter tengervízben 35 gramm só van feloldva 

TENGERVÍZ MOZGÁSAI 

HULLÁMZÁS 

Hullámzás: a tengervíz ritmikus emelkedése és süllyedése (hullámhegyek és hullámvölgyek szabályos váltakozása) 

▪ hullámzás oka a tengervíz felett kialakuló légnyomáskülönbség és az ennek nyomán keletkező szél 
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▪ hullámjelenségek: 

a) hullámtarajozás (erős szél a hullámhegy tetejéről „lefújja” a vizet – a hullám átbukik – fehér, „habos” tajtékot vet) 

b) hullámmorajlás (lapos partoknál a hullámok a sekély vízben összeomlanak, tajtékot vetve futnak ki a partra, miközben az apró 

szemű törmelékeket egymáshoz súrolva halk, morajló hangot hallatnak) 

c) hullámtörés (meredek tengerpartokat ostromló hullámok döngve ütköznek a sziklafalnak, majd azon megtörve szétfröccsennek) 

TENGERÁRAMLÁS 

Tengeráramlás: tengervíz tartósan egy irányba haladó mozgása 

▪ tengeráramlásokat a nagy földi légkörzés uralkodó szelei mozgatják (víz felett állandóan fújó szelek „magukkal ragadják” az alattuk 

lévő tengervíz felső rétegét) + áramlások irányát módosítja a Föld forgásából származó kitérítő erő, valamint a szárazföldek 

szabálytalan elhelyezkedése 

▪ elmozduló víztömegek egy része a felszínen, másik része az óceánok mélyén áramlik vissza 

▪ meleg tengeráramlások az Egyenlítőtől haladnak a sarkvidékek felé, és meleg tengervizet szállítanak – ezzel egész évben melegítik 

a környező partvidékek éghajlatát + tápanyagban (planktonokban) gazdagok 

▪ hideg tengeráramlások a sarkvidékektől haladnak az egyenlítő felé, és hideg, jeges tengervizet szállítanak – ezzel egész évben hűtik 

a környező partvidékek éghajlatát + friss oxigénben gazdagok 

TENGERJÁRÁS 

Tengerjárás: tengervíz szintjének kb. 6 óránként bekövetkező emelkedése, ill. süllyedése (= árapály = dagály-apály) 

▪ oka a Hold tömegvonzása + a Föld forgásának centrifugális ereje 

▪ egyszerre mindig két helyen van dagály (Hold felőli oldalon, Hold gravitációja miatt + átellenes oldalon, Föld forgásának centrifugális 

ereje miatt) + egyszerre két helyen van apály (Föld másik két oldalán csökken a vízszint – onnan áramlik a dagály helyére) 

▪ forgás miatt minden nap mindkét dagályhullám (ill. mindkét apály) „körbefutja” a Földet → 24 óra alatt két dagály és két apály van 

TENGERVÍZ MUNKAVÉGZÉSE 

A tengervíz munkavégző képessége (= pusztít/rombol v. épít) a víz mélységétől és a tengerpart meredekségétől függ 

▪ mély vizű, meredek (magas) tengerpartokon a partot ostromló hullámok pusztító, romboló munkát végeznek – parton megtörő 

hatalmas hullámok és az általuk a szikláknak csapott törmelékek kitartó ostroma (hatalmas dörrenések kíséretében) lassan kikezdi a 

partfalat, fülkéket váj bele – egy idő után a fülkék fölötti partszakasz a tengerbe omlik 

▪ sekély vizű, lapos tengerpartokon a partra kifutó hullámok építő munkát végeznek – partra kifutó hullámok morajlanak, kavicsot, 

homokot sodornak a partra, ahol ebből a törmelékből parti dűnék épülnek – tengerbe visszaáramló víz szintén visz magával törmeléket, 

amiből a part közelében turzások (a vízszint fölé magasodó, többnyire a parttal párhuzamos hordalékgátak) épülnek – turzások és a 

tengerpart között létrejövő sekély vizű tengerrész az ún. lagúna 

FELSZÍN ALATTI VIZEK 

TALAJVÍZ, TALAJNEDVESSÉG 

Talajvíz: a legfelső vízzáró réteg felett, a talajban található víz 

▪ talajnedvesség a talajszemcsék közt található víz (ha nem tölti ki teljesen a szemcsék közti hézagokat) 

▪ növényeket táplálja, ezért a mezőgazdaság számára roppant fontos 

▪ ásott kutak vize öntözésre használható – emberi fogyasztásra nem alkalmas, mert gyakran fertőzésveszélyes 

▪ belvízről beszélünk, ha túl sok csapadék hullik és a talaj már nem képes több vizet befogadni, ezért a talajvíz szintje a felszínre kerül 

(ez káros, mert a talajszemcsék közül kiszorítja a levegőt, így elpusztulnak a növények) 

RÉTEGVÍZ, ÁRTÉZI VÍZ 

Rétegvíz: két vízzáró réteg között elhelyezkedő, felszín alatti víz 

▪ rétegvizeink egy része a folyókból szivárgott a negyedidőszakban képződött hordalékkúpok mélyére: az innen táplálkozó parti szűrésű 

kutak a kavics- és homokrétegeken átszűrődött, jó minőségű ivóvízzel látják el a lakosságot (pl. Budapesten) 

▪ rétegvizeink másik része a síkságok alatt, nagyobb mélységben található ártézi víz: ez a nagy nyomás alatt álló víz a fúrt kutakból 

(artézi kutakból) a nyomás hatására magától felszínre kerül 

▪ a nagy mélységben tárolódó rétegvizek hőmérséklete gyakran magas, mert a föld belső hője melegíti (ezek a hévizek) 

▪ a rétegvizeket nem csak ivóvízként, hanem öntözésre és ipari célokra is hasznosítják  



RÉSVÍZ, KARSZTVÍZ 

Résvíz: hegyekben, a kőzetek repedéseiben, hasadékaiban összegyűlő víz 

▪ hegyek oldalából fakadó forrásokat táplálja 

Karsztvíz: mészkőhegységekben lévő résvíz 

HÉVÍZ (TERMÁLVÍZ) 

Hévíz / termálvíz: a felszíni környezet évi középhőmérsékletnél melegebb víz 

▪ hévízzel (termálvízzel) uszodákat látnak el vagy üvegházakat fűtenek (ritkábban lakóépületeket is) 

ÁSVÁNYVIZEK, GYÓGYVIZEK 

Ásványvíz: oldott ásványi anyagokban gazdag víz (min. 1000 mg/l) 

▪ a mélyben hosszú utat megtevő rétegvizek és karsztvizek útközben többféle ásványi anyagot kioldanak a kőzetekből 

Gyógyvíz: orvosilag bizonyított gyógyhatással rendelkező víz 

▪ vízben oldott ásványi anyagait gyógyászati célokra hasznosítják (ivókúrák, gyógyfürdők) 

KARSZTOSODÁS 

Karsztosodás: a felszín alatti vizek felszínformáló munkájának folyamata (pl. karsztvíz a mészkőhegységekben) 

Tiszta víz nem oldja a mészkövet, de a talajon átszivárogva szén-dioxidot vesz fel → szénsavas vízzé válik (H2O + CO2 ↔ H2CO3) 

▪ szénsavas víz már oldja a mészkövet 

▪ felszínen lévő mészkősziklákba rovátkákat, kisebb mélyedéseket old, melyeket karroknak nevezünk 

▪ a több méter átmérőjű, tál alakú mélyedések neve töbör (dolina) 

▪ a dolinák óriási, több km2-es, lapos felszínű változata a polje 

▪ szénsavas víz a mészkő repedésein és a tölcsér alakú víznyelőkön keresztül a mélybe szivárog 

▪ útközben üregeket, járatokat, barlangokat hoz létre 

▪ a több tíz méter mély, szűk, függőleges aknabarlang a zsomboly 

Szénsavas víz felveszi az útközben kioldott mész egy részét, így keletkezik a meszes víz (CaCO3 + H2CO3 ↔ Ca(HCO3)2); 

▪ meszes víz építő munkát végez 

▪ barlangok mennyezetéről lecseppenő 

vízcseppekből a szén-dioxid elillan, a 

korábban felvett mész egy része pedig 

leheletvékony hártyaként kiválik 

▪ egymásra rétegződő mészhártyákból 

hosszú idő alatt cseppkövek (függő, 

álló, oszlop) keletkeznek 

A cseppkőbarlangok alján összegyűlő víz 

barlangi tavakat alakíthat ki, vagy sebes 

folyású barlangi patakokat táplálhat, 

melyek a hegyek oldalában lévő 

karsztforrásoknál buggyannak a felszínre 

FOLYÓVIZEK 

Forrásokból, sarkvidéki jégtakarókból, magashegységek jégsapkáiból, gleccserekből, tavakból erednek + csapadékvíz is táplálja őket. 

Vízhálózat: egy adott terület vízfolyásainak az összessége 

▪ lehet sűrű (ha kis területen sok a vízfolyás) és lehet ritka (száraz helyeken, ahol kevés a folyóvíz) 

▪ egy terület vízhálózatát az ott található főfolyók és a beléjük ömlő mellékfolyók rajzolják ki a térképre 

Vízgyűjtő terület: az a terület, ahonnan egy főfolyó összegyűjti a vizét (ahonnan minden mellékfolyó ebbe a főfolyóba ömlik) 

▪ azokat a területek, ahonnan a folyók eljutnak a tengerbe, óceánba lefolyásos területeknek hívjuk ↔ a kontinensek belső területei, 

ahonnan nem jutnak el a folyók a tengerbe, óceánba az ún. belső lefolyású területek 

Vízválasztó: két folyó vízgyűjtő területét elválasztó képzeletbeli vonal 

▪ két vízgyűjtő terület határa − általában magasabban fekvő területek, pl. dombok vagy hegyek alkotják 

víznyelők 

dolinák 

karrszikla 

barlang 

álló cseppkövek 

függő cseppkövek 

cseppkőoszlop 

barlangi tó 

barlangi patak 

karsztforrás 



Vízállás: folyóvizek vízszintjének a vízmérce 0 pontjához viszonyított magassága (cm-ben) / a vízszint magassága a folyómederben 

▪ ha kevés víz van a folyóban, azt kisvíznek nevezzük – ha több, akkor közepes a vízállás – ha pedig sok, akkor magas a vízállás 

▪ amikor a vízszint magasabb, mint a folyó medre, és a víz elönti a környező területeket, akkor árvízről beszélünk 

Vízhozam: a folyómeder keresztmetszetén egységnyi idő alatt átfolyó vízmennyiség 

▪ m3/sec → azt mutatja, hogy hány köbméter víz folyik át egy másodperc alatt a patak vagy folyó egy adott szelvényén 

Vízjárás: folyóvizek vízszintjének ingadozása (a vízállás, ill. a vízhozam változása) 

▪ ahol egész évben rendszeresen esik az eső, ott egyenletes a folyók vízjárása 

▪ ahol egyik évszakban sok csapadék hullik, a másikban viszont csak kevés, ott ingadozó a vízjárás 

▪ amelyik folyó a nagy szárazságban időnként kiszárad, azt időszakos folyónak nevezzük 

FOLYÓVIZEK MUNKAVÉGZÉSE 

A folyóvizek munkavégző képessége (= pusztít/rombol v. épít) főként a vízhozamtól, a meder esésétől (vagyis a folyó meredekségétől) 

és a víz áramlási sebességétől függ + a víz munkáját a mederben szállított törmelékek is segítik (a nagy sziklákat vonszolja vagy görgeti, 

a kisebb kavicsokat ugráltatja, a homok-, agyag- és iszapszemcséket lebegteti, az egészen apró szemcséket oldott állapotban szállítja) 

Munkavégző képessége alapján a folyókat három szakaszra oszthatjuk 

Bevágódó (felső) szakasz 

▪ hegyvidéki területekre jellemző 

▪ nagy a folyóvíz esése – nagy a sebessége – nagy az energiája – nagy a munkavégző képessége 

▪ pusztító/romboló munkát végez a víz 

▪ hatalmas mennyiségű hordalékot (sziklákat, kavicsokat) szállít el erről a területről 

▪ magával sodort kőzettörmelékkel „V” alakú völgyeket vés a hegyek közé 

▪ ez a szakasz nem hajózható, gyakran zuhatagos – de a rá épített vízerőművek olcsón biztosítanak energiát 

Oldalazó (közép) szakasz 

▪ kisebb lejtésű területekre jellemző 

▪ csökken a folyó esése – csökken a sebessége – csökken az energiája – csökken a munkavégző képessége is 

▪ ezen a szakaszon a folyók széles, tál alakú völgyekben, medencékben kanyarognak 

▪ a kanyarulatok külső ívén (ahol leggyorsabban áramlik a víz) pusztító munkát végez, alámossa a partot, mélyíti a medrét 

▪ a kanyarulatok belső ívén (ahol lassan áramlik a víz) megkezdi építő munkáját, hordalékának egy részét lerakja 

Feltöltő (alsó) szakasz 

▪ egészen kis lejtésű, sík területekre jellemző 

▪ minimális a folyó esése – minimális a sebessége – minimális az energiája – minimális a munkavégző képessége 

▪ víz már nem képes tovább szállítani a hordalékot, hanem lerakja → feltölti vele az alacsonyan fekvő területeket 

▪ szétteregetett kavicsból, homokból és más törmelékekből hordalékkúpokat, zátonyokat, szigeteket épít a víz 

FOLYÓTORKOLATOK 

A legtöbb nagy folyó egy tóba vagy tengerbe, óceánba ömlik, ahol kétféle torkolat alakulhat ki 

Deltatorkolat 

▪ sekélyebb vizű, kis tengerjárású partszakaszokon jellemző, ahol a bő hordalékú, feltöltő (alsó) szakasz jellegű 

folyók a hordalékukat lerakva ágakra szakadnak, zátonyokat, szigeteket építenek, egyre nagyobb (∆ alakú = 

delta alakú) területet hódítva el a tengertől 

▪ pl. Nílus, Duna, Volga, Rhône, Pó, Gangesz, Léna, Mississippi, Niger 

Tölcsértorkolat 

▪ mélyebb vizű, nagy tengerjárású partszakaszokon jellemző, ahol a nagy ár-apály miatt jelentős a tenger 

vízszintingadozása, mert ott nem alakulnak ki zátonyok, szigetek, mivel a szárazföldbe nyúló, fölfelé egyre 

szűkülő tölcsérbe benyomuló dagályhullámok kimossák, szélesítik, mélyítik a folyó medrét, majd az apálykor 

visszahúzódó tengervíz magával ragadja a hordalékot az óceán mélyére 

▪ az ilyen torkolatok jól hajózhatóak, ezért bennük jelentős kikötők jöttek létre 

▪ pl. Temze, Szajna, Elba, Ob, Jenyiszej, Jangce, Kongó, Szent Lőrinc-folyó, Amazonas, Paraná (a torkolatnak külön neve van: La Plata) 

tenger 

óceán 



TAVAK 

Tó: minden oldalról zárt mélyedést kitöltő, nyílt felületű állóvíz 

KELETKEZÉSÜK – TÓTÍPUSOK 

▪ süllyedéssel, vetődéssel → tektonikus tavak keletkeznek (pl. Balaton, Velencei-tó, Bajkál-tó, Tanganyika-tó, Holt-tenger) 

▪ vulkánkitörés után → vulkáni krátertavak keletkeznek (pl. Szent Anna-tó) 

▪ meteorit-becsapódás nyomán → meteorit-kráterben kialakult tavak keletkeznek (pl. Lake Crater az USA-ban) 

▪ gleccserjég pusztító munkájával → tengerszemek keletkeznek (pl. Alpok, Kárpátok kis hegyi tavai – Poprádi-tó, Morskie Oko) 

▪ gleccserjég építő munkájával (jég által lerakott törmelékgátak között) → morénatavak keletkeznek (pl. Genfi-tó, Boden-tó, Garda-tó) 

▪ jégkorszak után visszahúzódott jégtakaró miatt → jégvájta tavak (pl. Finn-tóvidék tavai, Ladoga-tó, Észak-amerikai nagy tavak) 

jégkorszak után visszahúzódott jégtakaró miatt → morénatavak keletkeznek (pl. Lengyel-alföld és Germán-alföld tóvidékei) 

▪ hegyomlás, földcsuszamlás miatt (elzárja a hegy lábánál folyó patak útját) → elgátolt tavak keletkeznek (pl. Gyilkos-tó) 

▪ karsztosodás révén → dolinatavak, ill. barlangi tavak keletkeznek (pl. Bükk-hegységben, Aggteleki-karszt területén) 

▪ szél által → szélfújta szikes tavak keletkeznek (pl. szegedi Fehér-tó, nyíregyházi Sóstó) 

▪ folyókanyarulatok lefűződésével → morotvatavak keletkeznek (pl. Szelidi-tó) 

▪ egykori tengeröblökből → maradványtavak keletkeznek (pl. Kaszpi-tenger) 

▪ forrásvíz alakítja ki (források feletti mélyedésekben) → forrástavak keletkeznek (pl. hévízi-tó) 

▪ lefolyástalan területek folyói nem jutnak tovább → végtavak keletkeznek (vizük gyakran sós, alakjuk változó – pl. Aral-tó, Csád-tó) 

▪ emberek hozzák létre → mesterséges tavak keletkeznek (pl. víztározók, halastavak, bányatavak, dísztavak – Tisza-tó, IJssel-tó) 

PUSZTULÁSUK 

▪ kiszáradnak (vizük elpárolog) 

▪ feltöltődnek (beléjük ömlő folyók a hordalékukkal feltöltik, majd benövi őket a növényzet) → tó (nyílt víztükörrel rendelkezik) → fertő 

(növényszigetek részekre tagolják a víztükröt) → mocsár (növényzet között már csak néhány helyen látszik ki a víz) → láp (teljesen 

benövi a növényzet, alatta mély, híg sár található) 

SZÁRAZFÖLDI JÉG 

KIALAKULÁSA (KELETKEZÉSE) 

▪ sarkvidékeken vagy magashegységekben hullott hó → saját súlya alatt fokozatosan összenyomódik → csonthó (firn) lesz belőle → 

fagyás-olvadás gyakori ismétlődése és további tömörödés hatására → lassan jéggé alakul. 

GLECCSERJÉG FELSZÍNFORMÁLÁSA (MAGASHEGYSÉGEKBEN) 

▪ magashegységek tetején (pl. Alpok, Himalája, Kaukázus, Andok), a tartós hóhatár felett felhalmozódó jég a gravitáció hatására lassan 

csúszni kezd a völgyeken keresztül a hegyek lába felé (évente csupán néhány métert!) → ezeket a lassan csúszó „jégfolyókat” 

gleccsereknek nevezzük 

▪ a gleccserjég útközben pusztító, romboló munkát végez → hegyek csúcsai közt meredek falú, félköríves kárfülkéket alakít ki + koptatja, 

csiszolja, vési a sziklákat + „U” alakú völgyeket formál + minden törmeléket magával visz 

▪ a jég által szállított törmelék neve moréna 

▪ hegyek alacsonyabb régióiban melegebb van → gleccserjég elolvad → törmelékét lerakja, morénasáncokat hoz létre + olvadékvizek 

morénatavakat (pl. Genfi-tó, Boden-tó, Garda-tó) és bővizű, gyors folyású hegyi patakokat, folyókat táplálnak (pl. Rhône) 

JÉGTAKARÓK FELSZÍNFORMÁLÁSA (SARKVIDÉKI TERÜLETEKEN) 

▪ utolsó nagy jégkorszakok idején Európa, Ázsia és Észak-Amerika nagy területét jégtakaró borította ↔ napjainkban csupán a 

sarkvidékeken és azok közelében találunk szárazföldi jégtakarót (pl. Antarktiszon, Grönlandon, valamint kisebb mértékben Izlandon és 

a Jeges-tenger szigeteinek egy részén) 

▪ sarkvidékekre visszahúzódó jég útközben hatalmas területeken végez pusztító, romboló munkát → koptatja, csiszolja, gyalulja a felszínt 

(ennek jelei többek között az ún. vásottsziklák) + tómedencéket váj a kőzetekbe (pl. Finn-tóvidék tavai, Ladoga-tó, Észak-amerikai 

nagy tavak) + minden törmeléket magával visz (liszt finomságúra őrölt kőzetportól a ház nagyságú vándorkövekig) 

▪ jégtakarók pereménél, ahol a jég elolvad, a szállított törmelék (moréna) egy részét lerakja → hosszú végmoréna-sáncokat épít 

▪ jégkorszakok után visszahúzódó jégtakarók olvadékvizei morénatavakat, tóhátságokat hoztak létre (pl. Lengyel-alföld, Germán-alföld 

tóvidékei) + jégtakaró pereménél, azzal párhuzamosan, széles ősfolyamvölgyek alakultak ki, melyekbe a jégtakarók olvadékvizein 

kívül a délről érkező (a morénasáncok és a jég által eltérített) folyók szállították a vizet 


