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A tavak típusai – eredeti szöveg 

 

A tó minden oldalról zárt mélyedést kitöltő vízfelületű állóvíz, amelyet folyók, vagy földalatti 

források táplálnak. A legtöbb esetben édesvízűek, de léteznek sós vizű tavak is. 

Általában kialakulásuk alapján csoportosítjuk őket, tehát aszerint, hogy mi hozta létre a 

medencéjüket. Sokféle természeti erő hatására alakulhatnak ki. Egy részük a Föld belső erői által 

keletkeznek: földrengések, vulkánkitörések utáni lávafolyások következtében, másik csoportjukat 

külső erők formálják: jég, földcsuszamlás, szél, folyók, tengermozgás alakítanak ki egy medret, 

ahol a víz természetes módon összegyűlik. 

 

A tengerszem jégkorszaki gleccserek helyén keletkezett magashegyi tó. A gleccser romboló ereje 

olyan nagy volt, hogy a legkeményebb sziklákat kivájva kisebb vagy nagyobb medencét alakított ki. 

Amikor a gleccser lecsúszott, a medence természetes úton feltöltődött vízzel. 

Tengerszem például az olaszországi Garda-tó, Lago di Maggiore, Iseo, Comói-tó. 

 

A tektonikus tavak a földkéreg mozgásának hatására alakultak ki. Vetődés vagy belső omlás 

hatására jöttek létre. Földünk legmélyebb és legnagyobb tavai keletkeztek így: Tanganyika-tó, 

Bajkál-tó. 

 

A vulkáni működés hozta létre a krátertavak medrét. A láva kiömlése után a kráter vízzel telt meg. 

Ezek szabályos kör alakúak, mint például a Szent Anna-tó Erdélyben. 

A szintén erdélyi Gyilkos-tó hegyomlás következtében jött létre. 

A morotvatavak a folyók holt medrében kialakult tavak. Ilyen például a Szelidi-tó. 

A szél által hordott gáttal elkerített a szintén Magyarországon található nyíregyházi Sós-tó. 

 

Tengerpartokon az egykori lagúnák helyén kialakult, a tengertől teljesen elzárt, kiédesedett tavak, 

az úgynevezett lagúnatavak. 

 

A sós vizű tavak legnagyobb része a tengerparti homokfeltöltődés következtében alakult ki, de 

aszályos területen az édes vizű tó válhat sóssá. Ez a tó-típus a nagyméretű párolgás miatt egyre 

nagyobb koncentrációban tartalmaz ásványi sókat. Ilyen például a Csád-tó. A tavak élete véges. 

Kiszáradhatnak, hordalékkal feltöltődhetnek, de az emberi tevékenység is hozzájárulhat 

pusztulásukhoz. 

 

(Feldolgozásra kerülő szöveg forrása: Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan, tanácsok, módszerek, 

gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez, 10 éves kortól, 136. o./) 
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A tavak típusai – Szövegfeldolgozás: 

vázlatpontok és a tartalom táblázatba rendezése 

 

 

1. Fogalma 

 zárt mélyedésben 

 állóvíz 

 folyó vagy földalatti forrás táplálja 

 

2. Típusai: 

 édes 

 sós (általában part menti, aszályos területen levő tavak) 

 

3. Kialakulás szerinti csoportosításuk 

 

Föld belső erői Föld külső erői 

  Földrengés   Vulkánkitörés  

(lávafolyás) 

Gleccser/ 

Jég 

Föld-

csuszamlás        

Szél  Folyó Tenger-

mozgás 

tektonikus 

tavak 

vetődés 

vagy belső 

omlás 

hatására 

jöttek létre 

krátertavak 

(kör alakú) 

Tenger-

szem – 

jégkorszaki 

gleccserek 

helyén 

keletkezett 

magashegy-

ségi tó 

  Morotva- 

tavak 

lagúna-

tavak 

Tanganyika-

tó, Bajkál-tó 

Szent Anna-

tó 

Garda-tó, 

Lago di 

Maggiore, 

Comói-tó, 

Iseo 

 

Gyilkos-tó nyíregyházi 

Sós-tó 

Szelidi-tó  

 

 

 

 

4. Tavak pusztulása 

 kiszáradás (aszály miatt édesből sóssá válhat) 

 hordalékkal feltöltődés 

 emberi tevékenység 
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A tavak típusai – Szövegfeldolgozás:  

strukturálás (szerkezeti egységek bejelölése) és kiemelőfilc használatának bemutatása 
 

A szöveg strukturálása:  

- piros római számmal és aláhúzással a szöveg fő szerkezetének jelölése;  

- piros betűvel és számozással az alegységek jelölése  

Kiemelőfilc használata további tartalmak jelölésére (sárga: fogalom, meghatározás; szürke: 

típusjelölése; kék: konkrét példák; pink: ország, ahol található adott tó) 

 

I. A tó (fogalma:) minden oldalról zárt mélyedést kitöltő vízfelületű állóvíz, amelyet folyók, vagy 

földalatti források táplálnak.  

II. (típusai:) A legtöbb esetben édesvízűek, de léteznek sós vizű tavak is. 

 

III. Általában kialakulásuk alapján csoportosítjuk őket, tehát aszerint, hogy mi hozta létre a 

medencéjüket. Sokféle természeti erő hatására alakulhatnak ki. Egy részük a Föld A, belső erői által 

keletkeznek: földrengések, vulkánkitörések utáni lávafolyások következtében, másik csoportjukat 

B, külső erők formálják: jég, földcsuszamlás, szél, folyók, tengermozgás alakítanak ki egy medret, 

ahol a víz természetes módon összegyűlik. 

 

B/1, A tengerszem jégkorszaki gleccserek helyén keletkezett magashegyi tó. A gleccser romboló 

ereje olyan nagy volt, hogy a legkeményebb sziklákat kivájva kisebb vagy nagyobb medencét 

alakított ki. Amikor a gleccser lecsúszott, a medence természetes úton feltöltődött vízzel. 

Tengerszem például az olaszországi Garda-tó, Lago di Maggiore, Iseo, Comói-tó. 

 

A/1, A tektonikus tavak a földkéreg mozgásának hatására alakultak ki. Vetődés vagy belső omlás 

hatására jöttek létre. Földünk legmélyebb és legnagyobb tavai keletkeztek így: Tanganyika-tó, 

Bajkál-tó. 

 

A/2, A vulkáni működés hozta létre a krátertavak medrét. A láva kiömlése után a kráter vízzel telt 

meg. Ezek szabályos kör alakúak, mint például a Szent Anna-tó Erdélyben. 

A szintén erdélyi Gyilkos-tó B/2 hegyomlás következtében jött létre. 

A morotvatavak a B/3 folyók holt medrében kialakult tavak. Ilyen például a Szelidi-tó. 

A  B/4 szél által hordott gáttal elkerített a szintén Magyarországon található nyíregyházi Sós-tó. 

 

B/5 Tengerpartokon az egykori lagúnák helyén kialakult, a tengertől teljesen elzárt, kiédesedett 

tavak, az úgynevezett lagúnatavak. 

 

(IV. pusztulásuk) 

A sós vizű tavak legnagyobb része a tengerparti homokfeltöltődés következtében alakult ki, de 

aszályos területen az édes vizű tó válhat sóssá. Ez a tó-típus a nagyméretű párolgás miatt egyre 

nagyobb koncentrációban tartalmaz ásványi sókat. Ilyen például a Csád-tó. A tavak élete véges. 

Kiszáradhatnak, hordalékkal feltöltődhetnek, de az emberi tevékenység is hozzájárulhat 

pusztulásukhoz. 
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A tavak típusai – Szövegfeldolgozás: 

ellenőrző kérdések 

 

 

1. Mi a tó? 

 

 

2. Milyen szempont szerint csoportosíthatjuk a tavakat? 

 

 

 

 

 

3. Milyen természeti erők hatására alakulhatnak ki a tavak? Hogyan? 

 

 

 

 

 

4. Mi a lagunató? 

 

 

 

5. Mondj példát (legalább kettőt) tengerszemre! 

 

 

 

 

6. Hogyan keletkeztek földünk legmélyebb és legnagyobb tavai, melyek ezek? 

 

 

 

 

 

7. Mely tavakat találjuk Erdélyben? 

 

 

 

8. Mely tavak lehetnek sós vizűek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Készítette: Kardos Bernadett, iskolapszichológus) 


