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1. Bevezetés

1.1. Motiváció

Az  emberiség  számára  az  egyik  legnagyobb  kihívást  mindig  a  környezeti  változások

jelentik. E hatásokhoz tartozik az éghajlat ingadozás is, amely az emberi társadalom fejlődésében

sarkalatos  pontot  képvisel  (VÉRTES L.  1969). Az  Éghajlatváltozási  Kormányközi  Testület1 2011

őszén  fogadta  el  ötödik  tematikus  jelentését,  amelynek  címe:  „Szélsőséges  események  és

katasztrófák  kockázatának  kezelése  az  éghajlatváltozáshoz  való  alkalmazkodás  elősegítése

érdekében”. A nemzeti kormányok küldöttségei által elfogadott jelentés az éghajlat módosulás és a

szélsőséges  éghajlati  események  kapcsolatát  elemzi,  valamint  az  összefüggések  hatását  a

társadalomra és a fenntartható fejlődésre (IPCC 2011). A jelenlegi gyors éghajlatváltozást a légkör

összetételének antropogén hatásra történő módosulása eredményezi (SCHIERMEIER, Q. 2010; IPCC

2011).  Az  1950-es  évektől  a  mért  adatok  egyértelműen  bizonyítják,  hogy  egyes  éghajlati

szélsőségek  mértéke  és  gyakorisága  fokozódik.  Ez  a  tendencia  figyelhető  meg  a  Kárpát-

medencében,  a  hőmérséklet-  és  csapadékadatok  alakulásában  is  (SZALAI S.  2003; SZALAI S.  –

LAKATOS M.  2007;  LAKATOS,  M.  et  al. 2007).  Az  egyre  gyakoribb  és  nagyobb  méretű  éghajlati

kilengések  növelik  az  adott  környezet  sérülékenységét  és  katasztrófa-kockázatát2,  legrosszabb

esetben katasztrófákat3 okoznak. 

A  jövőbeni  éghajlatváltozás  tendenciáinak  becslése  érdekében  klímamodelleket

alkalmaznak.  Ezek  a  modellek  a  vizsgált  terület  nagyságától  függően  lehetnek globális-  vagy

regionális léptékűek. A modellek által előállított forgatókönyvek projekciók, ugyanis eredményeik

az  üvegházhatást  okozó  gázok  különböző  becsült  szcenárióitól  függenek  (IPCC  2007),  és  a

pontosságot  a  modell  peremfeltételei  is  befolyásolják.  A globális  klímamodellek a  nagyléptékű

légköri folyamatokat  képezik le, míg a regionálisak az előző modell  adatait  felhasználva finom

horizontális felbontású eredményt produkálnak egy-egy régióra alkalmazva (JACOB, D. et al. 2001;

2007; SZÉPSZÓ G. – HORÁNYI A. 2008). A modellek korlátait figyelembe véve kell kezelni a klíma

szcenáriókat (JACOB, D. ex verb. 2011).

1 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change; www.ipcc.ch)
2 Annak valószínűsége, hogy egy meghatározott időszakban bekövetkezik egy közösség vagy társadalom normális

működésének  súlyos  megváltozása  olyan  veszélyes  fizikai  események  következtében,  amelyek  a  sérülékeny
társadalmi feltételekkel kölcsönhatásban szerteágazó emberi, anyagi, gazdasági vagy környezeti károkat okoznak, s
amelyek  azonnal  sürgősségi  válaszlépést  igényelnek  az  alapvető  emberi  szükségletek  biztosítása  érdekében,  és
amelyek  külső  helyreállítási  támogatást  is  megkövetelnek  (IPCC  2011,  7  p.).
www.met.hu/doc/IPCC_jelentes/ipcc_jelentes_2011.pdf 

3 Egy közösség  vagy társadalom normális  működésének súlyos  megváltozása  olyan  veszélyes  fizikai  események
következtében,  amelyek  a  sérülékeny  társadalmi  feltételekkel  kölcsönhatásban  szerteágazó  emberi,  anyagi,
gazdasági  vagy környezeti  károkat okoznak,  s  amelyek azonnal  sürgősségi válaszlépést  igényelnek  az  alapvető
emberi  szükségletek  biztosítása  érdekében,  és  amelyek  külső  helyreállítási  támogatást  is  megkövetelnek  (IPCC
2011, 7 p.). www.met.hu/doc/IPCC_jelentes/ipcc_jelentes_2011.pdf 
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A  Föld  felszínének  alakulását  közvetve  (litoszféra,  atmoszféra,  hidroszféra)  vagy

közvetlenül  (bioszféra,  pedoszféra)  az  éghajlati  tényezők befolyásolják.  Az első geomorfológiai

szintézisben (DAVIS,  W. M. –  BRAUN,  G 1911) is  megjelenik egy exogén tényező (erózió),  amit

később eltérő éghajlati területekhez köthető más összetevőkkel egészítettek ki. A Tisza vízgyűjtőjén

(157 186 km2) a közelmúltban több természeti csapás (aszály, árvíz, lejtőtömegmozgás), különböző

eredetű antropogén (tarvágásos erdőművelés, talajpusztulás) vagy  rendkívüli méretű elemi csapás

(cianid  szennyeződés,  2000)  következett  be.  A folyó  teljes  vízgyűjtőjén  osztozó  jelenlegi  öt

államnak  (Szlovákia,  Ukrajna,  Románia,  Magyarország,  Szerbia)  stratégiai  feladata  a

katasztrófakockázat-kezelése4,  ugyanis  több millió  ember közvetlenül  veszélyeztetett  a  folyóhoz

kapcsolódó végzetes események által (LÁSZLÓFFY W. 1982; RADVÁNSZKY B. et al. 2010; SCHWEITZER F.

2011). A vízgyűjtő sérülékenységét még az is fokozza,  hogy az I.  világháborút lezáró Trianoni-

békediktátum az addig egységesen és összehangoltan működő tiszai vízgazdálkodási rendszert az

utódállamokhoz  juttatva  teljesen  szétzilálta.  Így  megszűnt  az  elszakított  területeken  a  közös

felelősségvállalás érzete.

A katasztrófák okának vélt, vagy valós hátterét a laikus és sokszor a szakmai közvélemény

is  a  klímaingadozásban  látja.  Az  éghajlattal  szoros  kapcsolatban  álló  hidrológiai  viszonyok

alakították  és  formálták  a  folyó  vízgyűjtő  területének  természeti  környezetét  a  múltban.

Napjainkban is jelentős a víz szerepe a környezetet alkotó komponensekre (morfológiai formakincs,

mikroklíma,  flóra,  fauna,  társadalom,  infrastruktúra  stb.  (RAKONCZAI,  J.  2011).  A Felső-Tiszán

levonuló 1998-as  és  a  2001-es  árvizek  több helyen átszakították a  gátat,  nagy kárt  okoztak  az

infrastruktúrában (csak a 2001-es esemény 15 millió USD kárt okozott); valamint közel 325 000

embert  veszélyeztettek  és  24  emberi  életet  követeltek  (SZLÁVIK L. 2003;  DÖVÉNYI Z. 2005;

KOVALCHUK,  I.  et  al.  2012).  Ukrajnában  1900–2012  között  e két  esemény  a  tíz  legtöbb  emberi

áldozatot követelő természeti katasztrófák rangsorában a hatodik (1998-as) és a nyolcadik (2001-es)

helyett foglalja el (EM-DAT 2012).

Az árvizek pusztításai és a szélsőséges természeti eseményekhez köthető gyors felszínforma

változások motiváltak PhD értekezésem témájának kiválasztásában. Vizsgálódásom az egész Tiszai

vízgyűjtő egészére kiterjed ugyan, de elsődleges feladatomnak tartom a szűkebb értelemben vett

Felső-Tisza  vízgyűjtőjének  paleo-,  recens-  és  jövőbeni  domborzatfejlődése  vizsgálatát  a

klímaváltozás(ok)  szempontjából.  A vízgyűjtő nagy kiterjedése miatt  vizsgálataim csak a  Felső-

4 Az emberi biztonság, jólét, életminőség, rugalmas alkalmazkodó képesség növelésének és a fenntartható fejlődés
kifejezett  céljával  olyan  stratégiák,  politikák  és  intézkedések  tervezésének,  végrehajtásának  és  értékelésének
folyamatai, amelyek javítják a  katasztrófa-kockázat megértését, ösztönzik a  katasztrófa-kockázat csökkentését és
transzferét,  valamint  előmozdítják  a  katasztrófákra  való  felkészültség,  reagálási  képesség  és  helyreállítási
gyakorlatok folyamatos fejlesztését (IPCC 2011, 7 p.) www.met.hu/doc/IPCC_jelentes/ipcc_jelentes_2011.pdf 
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Tisza területére fókuszálnak, mert a terület nagysága (közel 12 000 km2) egy értekezésben kellően

feldolgozható.  A  kutatási  téma  és  terület  választásában  fontos  szerepet  játszott,  hogy  a

természetemet és egyéniségemet meghatározó földrajzi  környezet Bereg, Ugocsa, Máramaros és

Szatmár vidéke.

A kutatási terület három államra Magyarországra, Romániára és Ukrajnára terjed ki. Sajátos

történelmi  okok  miatt  a  vizsgált  terület  kutatása  különböző  geográfus  iskolák  képviselői  által

egymástól elkülönítve, sokszor tudatosan eltitkolva valósult meg. Az elért kutatási eredmények is

csak részben kerültek ismertetésre. Az államszocializmus bukása után a kutatásokban is változás

történt, lehetővé vált a meglévő eredmények kölcsönös megismerése és az államhatárokon átnyúló

közös  kutatások  megvalósítása.  A Felső-Tisza  vidékén  a  történelem során  kialakult,  de  a  XX.

században  különösen  felerősödött  eltérő  nyelveken  használt  topográfiai  nevekből  fakadó

félreértések  elkerülése  érdekében,  dolgozatomban  az  1914-es  települési  adattár  magyar

nevezéktanát használom (ZENTAI L. – KÓSA P. 2003) (1. számú melléklet).

1.2. A kutatási terület bemutatása

1.2.1. A kutatási terület földrajzi elhelyezkedése

A Felső-Tisza vízgyűjtője alatt – a folyó teljes hosszát tekintve (966 km) – a forrásvidéktől a

Szamos torkolatáig terjedő szakasz értendő (LÁSZLÓFFY W.  1982).  Szűkebb értelmezés szerint és

főleg a völgy esésének (1 577 m) megfelelően a forrástól a Borzsa torkolatáig (a 729,2 fkm-ig,

Mezővári–Tiszakóród vonaláig) terjedő szakasz értendő (CHOLNOKY J. 1907/a) (1. ábra). Ehhez a

szakaszhoz tartozó vízgyűjtő a Kárpát-Pannon térség természeti tájbeosztása alapján dominánsan az

Északkeleti-Kárpátok  nagytájhoz,  valamint  kisebb  részben  a  Nagyalföldhöz  tartozik  (HAJDÚ-

MOHAROS J. – HEVESI A. 1997). A kutatási terület az Északkeleti-Kárpátok nagytájnak több teljes

középtáját  foglalja  magába:  a  Vihorlát-Gutin  hegycsoportot,  Gorgánok  vidékét,  Csornahorát,  a

Máramarosi-medencét,  a  Máramaros-Radnai  masszívumot  és  a  Lápos–Széples-hegyvidéket.  Az

Alacsony-Beszkidek középtájainak csak egyes kistájai, – a Dolhai-medence és a Borzsa-havas –

alkotják a vizsgált terület északi részét. A Nagyalföld Felső-Tiszai-síkság középtájának az Ugocsai-

sík, a Túrhát és a Beregi-Tiszahát kistájai helyezkednek el nyugat, délnyugat felől. A kutatásterület

határát a Beregszászi-hegycsoport, a Szernye-mocsár, Borló-Gyil hegység, a Szolyvai-havasok, a

Máramarosi-havasok, a Radnai-havasok, a Lápos, Gutin, Kőhát és a Szatmári-sík alkotja. A 729,2

fkm-i keresztszelvényhez tartozó vízgyűjtő nagysága közel 12 000 km2. 

5



A Felső-Tisza vízgyűjtőjének területe az Északkeleti-Kárpátokhoz tartozik. Az Északkeleti-

Kárpátok a Kárpátok vonulatában a Duklai-hágótól (502 m) a Borgói-hágóig (1227 m) terjed, amely

három részre  osztható:  az  Erdős-Kárpátokra,  Alacsony-Beszkidekre  és  a  Máramarosi-havasokra

(SIEGMETH K. 1883; HAJDÚ-MOHAROS J. 1997). A Kárpátok e része választja el a Tisza vízgyűjtőjét a

vonulattól északra (San), északkeletre (Prut) és keletre (Szeret) folyó vizek vízgyűjtőitől. 

1.2.2. A kutatási terület szerkezeti felépítése

Az Északkeleti-Kárpátokban szerkezetileg csak a  flis-  és a vulkáni övezet található meg

meghatározó jelleggel.  Mindezek mellett  viszonylag kis területen a  kristályos öv is  megjelenik,

ugyanakkor  a  hegkoszorúra  másút  oly  jellemző  mészkőszirtek  csak  apróbb  foltocskában  –

Homonna,  Nagymihály  –  fordulnak  elő.  Az  Északkeleti-Kárpátok  a harmadidőszak  végén  a

lemeztektonika hatására alakultak ki (ЦИСЬ, П. М. 1962; CSONTOS L. 1997; CSONTOS L. – VÖRÖS A.

1997; SZAKÁCS S. – KARÁTSON D. 1997; KOVÁČ, M. et al. 2000; PÉCSKAY, Z. et al. 2000; SEGHEDY, I. et

al. 2001; SEGHEDY, I. et al. 2004). Az Északkeleti-Kárpátok külső flis öve takarós szerkezetű, amely

különlegessége  abban  áll,  hogy  itt  érintkezik  a  medencét  alkotó  két  nagy  szerkezeti  egység  –

Alcapa- és Tisza–Dácia-tömb – flistakarói. Az Alcapa-lemeztömb rátolódott a Tisza-Dáciára, a kelet

felé  történő  mozgás  során  a  takarók  jelentős  térrövidülést  szenvedtek.  A rövidülés  kora  egyre

6
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fiatalodik a külső egységek irányában (CSONTOS L. 1997). A Sziléziai takaró délkeleti folytatása a

Dácia-tömbhöz tartozó Krosznói-takaró. E takaró a flis pászták között centrális helyet foglal el,

ezért is nevezik „Központi-Kárpátoknak” (БОГДАНОВА, А. А. 1949; IZSÁK T. 2010). A takaró területe

széles és szinklinális  szerkezetű;  itt  alakult  ki  a Verhovina jellegzetes medencesorának (Turjai-,

Szolyvai-, Kereckei- stb.) hosszanti folyosója (ЛАДЫЖЕНСКИЙ, Я. Р. – ВЯЛОВ, О. С. – РАСТОЧИНСКАЯ,

Я.  С.  1966;  ЦИСЬ,  П.  М.  1966/a).  Nyugatról  a  központi  szinklinálist  a  Poloninák  markáns

képződményei (Dukla- és a Predukla-takarók) zárják le. A takarók az AlCAPA egységei, amelyek

az  alsó  miocénban  a  Dácia  szegélyére  tolódtak  (DICEA,  O.  1995).  A  mozgás  során  történt

kiemelkedés alakította ki a „belső-antiklinális” övet (БОГДАНОВА, А. А. 1949; СОЛОГУБ, В. Б. 1955).

A  Poloninák  gerincei  a  Tisza  mellékfolyóinak  hátravágódása  következtében  felszabdalódtak

(ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981; HAJDÚ-MOHAROS J. 1997). A medence tengelye felé haladva  megjelenik  a

kristályos öv,  a  Máramarosi-masszívum. A masszívum egy takarós felépítésű szerkezeti  egység,

amely  a  Dácia-lemeztömb  belső  egységeivel azonosítható  (CSONTOS L.  1997).  Az  Északkeleti-

Kárpátok legfiatalabb övezete a neogén vulkáni öv, amely úgyszintén a lemeztektonikai események

bizonyítéka (CSONTOS L. – VÖRÖS A. 1997; SZAKÁCS S. – KARÁTSON D. 1997; KOVÁČ, M. et al. 2000;

PÉCSKAY, Z. et al. 2000; SEGHEDY, I. et al. 2001; SEGHEDY, I. et al. 2004; PÉCSKAY, Z. et al. 2006). Az

Északkeleti-Kárpátokban valósul meg a lemezhajlásos modell alapján a keresztirányú fiatalosodás,

így a Tokaji  hegységtől  a  Beregszászi-hegycsoportig húzódó öv idősebb,  mint  a  Vihorlát-Gutin

vonulat (SZAKÁCS S. – KARÁTSON D. 1997; PÉCSKAY, Z. et al. 2000; PÉCSKAY, Z. et al. 2006). A vulkáni

tevékenység  következtében  a  vizsgált  célterületen  főleg  vulkáni  fennsíkok  és  meredeken

kiemelkedő hátak alakultak ki (Avas, Kőhát, Gutin), valamint kisebb vulkáni tömbök (Beregszászi-

hegycsoport, Fekete-hegy, Helmec-hegy) (ЦИСЬ, П. М. 1962;  ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981). A flis és a

vulkáni vonulat között kialakult hosszanti mélyedés, lényegében a nyugati vagy belső-antiklinális

lealacsonyodó  lejtővidékét  jelöli  ki.  A vulkanizmust  követően  ez  a  lejtőformáció  lényegesen

megrövidült  és  a  folyóvölgyek  hosszúsága  is  jelentős  mértékben  csökkent.  A Tisza  a  Huszti-

kapuban törte át  a  vulkáni  vonulatot  és érte el  az Alföld – Ugocsai-sík – területét.  E hegylábi

előtérben fekvő területen a folyók már nem alakítanak ki szerkezeti jellegű völgyet, ugyanis itt már

a napjainkban is süllyedő medence peremen rakják le hordalékukat (JOÓ I.  1992); így a felszínt

holocén fluviális üledékek borítják (CHOLNOKY J. 1907/a; 1907/b; 1910; 1927; LÁNG S. 1942; BORSY

Z. 1954; ЦИСЬ, П. М. 1962; 1966/c; РАСКАТОВ, Г. И. 1966; ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981; АДАМЕНКО, О. М. –

ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987).

1.2.3. A kutatási terület vízrajza

A fenti szempontok alapján kijelölt Felső-Tisza hossza 237 km. A Tisza két forráság (Fehér-

7



és Feket-Tisza) egyesülésével (Rahónál 897 fkm) alakul ki. A Borzsa torkolatáig több mellékfolyót

vesz fel (1. táblázat). A legjelentősebb a Radnai-havasokban eredő Visó, amely vízgyűjtője 25%-

kal nagyobb befogadójának a torkolati szelvényéhez tartozó vízgyűjtőjénél. Vízhozama is 84%-kal

több mint a Tiszáé (LÁSZLÓFFY W. 1982). A baloldali mellékfolyó vízgyűjtőjét főleg vízzáró rétegek

alkotják, amelyek befolyásolják a víz összegyülekezési idejét és felszíni lefolyást. A Visó – ezen

hidrológiai tulajdonságai miatt – nagy szerepet tölt be a Tiszán kialakuló árhullámok létrejöttében.

Másik  fontos  árhullámokat  meghatározó  tényező  a  Talaboron  Égermezőnél  1950-ben  megépült

víztározó. A víztározó segítségével szabályozhatóvá vált a Talaboron lefolyó vízmennyiség.

A Tisza medrének legnagyobb esése a forráságakon van (20–50 m/km). Ez az érték Rahótól

már csak 5 m/km és a Visó torkolatától pedig 2 m/km. A Felső-Tisza mederesés értéke  a  Borzsa

torkolatáig (729 fkm)  13 cm/km-re  redukálódik,  és  ettől  a  ponttól  kezdve megváltozik  a  folyó

hordaléka és a meder jelleme (LÁSZLÓFFY W. 1982; TÚRI Z. – VASS R. 2010).

A folyók  vízjárása  ingadozó,  a  Tisza  eddig  mért  legnagyobb  szintingadozása  998  cm

Tiszaújlak–Tiszabecs között (min. -254 cm (2000.10.28.), max. 744 cm (2001.03.06.); a Tiszaújlaki

vízmmérce  0  pontja  115,15  m  tszf.)  (ВИШНЕВСЬКИЙ,  В.  І.  –  КOСОВЕЦЬ,  O.  O  2003).  Ebben  a

szelvényben a legkisebb mért vízhozam 30 m3/s volt, 2001. március 5-én pedig ennek több mint

százszorosa (3040 m3/s) haladt keresztül a jelzett keresztmetszeten. Az évi maximum vízállások a

tavaszi és téli hónapokban következhetnek be, míg kisebb–nagyobb árhullámok az év egészében

kialakulhatnak. Az árvizek lefolyása több tényezőtől: a meder esésviszonyaitól, a csapadék térbeli

és  időbeli  eloszlásától,  és  a  különböző típusú  árhullámok  összetorlódásától  függ (LÁSZLÓFFY W.

1982). 

A kutatási  területen egy jelentős kiterjedésű (0,04–0,07 km2) természetes álló víz van, a

Szinevéri-tó, amely holocén korú tömegmozgás következtében előálló duzzasztás révén alakult ki.

A magasabb hegyvidéki területeken kisebb glaciális kártavak figyelhetők meg. A természetes tavak
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mellett több antropogén genezisű tó (a Talabori-víztározó, az Aknaszlatinai bánya- és halastavak)

találhatók a területen.

1.2.4. A kutatási terület flórája

A  Felső-Tisza  vízgyűjtője  a  Holarktikus  flórabirodalom,  kárpáti  flóratartományának

Eucarpaticum vidékéhez tartozik (SOÓ R. 1945). A növényvilág gazdagságát jól mutatja, hogy 2600

növényfajt ismernek e területen, ezek közül 16 növényfajt itt írtak le először (SZÉKELY A. 1978). A

flóraelemek megoszlását tekintve, 40%-ban eurázsiai, boreális, európai és közép európai (МАРИНИЧ,

О.  М.  –  ШИЩЕНКО,  П.  Г.  2003);  18%-ban szubmediterrán  és  kontinentális  elemek  alkotják.  A

növényfajok kb. 8%-át endemikus fajok teszik ki, pl. a kárpáti kutyatej (Euphorbia carpatica), a

kárpáti varjúháj (Sedum fabaria), a kárpáti sisakvirág (Aconitum moldavicum) stb. A flóratartomány

különlegességét fokozza a reliktumfajok jelenléte: bogyós tiszafa (Taxus baccata), az elevenszülő

keserűfű  (Polygonum viviparum)  stb.  Az erdők háromnegyed  része  lombos  erdő,  főleg  bükkös

(Fagetum)  habitusú  állománnyal.  A tölgyesek  (Quercetum)  felső  határa  a  magassági  zonalitás

mentén a 800 m-t is eléri, és kiterjedésük főleg a vulkáni öv déli lejtőire jellemző. A bükkösök felső

határa  1000–1300  m;  legfontosabb  társulásai  a  hegyvidéki  bükkös  (Aconito  Fagetum),

középhegységi mészkerülő bükkös (Luzulo nemorosae-Fagetum silvatice) főként a vulkanikus- és

homokkő  vonulatokra  korlátozódnak.  A bükkös  felső  határától  1600  m-ig  a  lucfenyő  (Picea

excelsa)  összefüggő övezete figyelhető meg. 1600–2000 m között már megjelennek az alhavasi

törpefenyő (Pinus mugo) és kicsiny foltokban a havasi gyepszint állományai is díszlenek. Külön

érdekesség még a kárpáti szilikátgyepek (Asplenio-Festucion pallentis) és a hegyi égerliget (Carici

brizoidis-Alnehtum) mozaikszerű váltakozása a területen (ГОЛУБЕЦ, М. А. – МАЛИНОВСКИЙ, К. А.

1967; ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981; МАРИНИЧ, О. М. – ШИЩЕНКО, П. Г. 2003).

1.2.5. A kutatási terület talajai

A dombvidéken a barna erdőtalaj,  a podzolosodó barna erdőtalaj,  szürke erdei talaj  és a

fekete réti talaj a jellemző. A barna erdőtalaj a kőzetek mállása következtében alakult ki és csekély

mértékben lúgos kémhatású, mert a talajképző kőzetek karbonátmentesek.  Az agyagbemosódásos

barna erdőtalajok a kutatási terület jóval bővebb csapadékú részein alakultak ki; fizikai adottságaik

kedvezőtlenek,  kémhatásuk  savas,  humusztartalmuk  4–5%.  A fekete  réti  talaj  az  erdőmentes

területeken  alakult  ki,  a  magas  nedvességtartalom  következtében.  Vastagsága  10–15  cm,

humusztartalma magas (8–9%). A hegyvidéki (1300–2000 m) területeken a közép kötött vályogos

barnaföldek  és  a  különböző  típusú  szürke  erdei  talajok  fordulnak  elő.  Ezek  kialakulásában

elengedhetetlen a magassavtartalom és a humuszanyag vagy a jelentős kovasav (kvarc) tartalmú

kőzetek (konglomerát, homokkő, argillit) jelenléte (ПОЛУПАН, M. I. – СОЛОВЕЙ, В. Б. – ВЕЛИЧКО, B.
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A.  2005).  E  talajtípus  törmelékes  üledékeken  vagy  szilikátos  (kristályos)  alapkőzeteken

alakulhatnak ki, porozitásuk kedvező ugyan, de a mélység növekedésével fokozatosan tömörödnek.

Humuszanyag  tartalmuk  alacsony,  ebből  kifolyólag  mezőgazdasági  művelésre  alkalmatlanok

(ПОЛУПАН, M. I. – СОЛОВЕЙ, В. Б. – ВЕЛИЧКО, B. A. 2005).

1.3. A kutatás kronosztratigráfiai kérdései

A vizsgált terület felszínfejlődési, klímatörténeti vizsgálata előtt elengedhetetlen a korábbi

tudományos munkákban használt földtörténeti korok nevezéktanának és időbeliségének áttekintése

és egységesítése. E nélkül nem lehet helyesen értelmezni a különböző korszakokból és országokból,

azaz a különböző földrajzi-földtani iskolákból származó eredményeket. E rövid áttekintésben csak a

késő  neogén  és  ettől  fiatalabb  kronosztratigráfiai  problémákat  érintem,  mert  a  Felső-Tisza

vízrendszerének  kialakulása  és  fejlődése  ebben  az  időszakban  történt.  Az  orosz  és  ukrán

szakirodalomban  használt  késő  neogén  és  negyedidőszaki formációk korát  egységesítem  a

medencei kronosztratigráfia egységeivel (2. táblázat).
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Dolgozatomban a Nemzetközi Sztratigráfiai Bizottság (ICS5) 2012. évi ajánlása szerinti korok és

korszakok határát  használom, ami  szerint  a miocén–pliocén határ  5,33 millió  évnél,  a  pliocén–

pleisztocén 2,58 millió évnél és a pleisztocén–holocén határt 11 700 ezer évnél húzható meg.

A miocén-pliocén határ  megegyezik a  messinai  és  zanclai  korszakok határával,  amely a

Kárpát-medencei  baltavárium  és  montpellierium  szárazföldi  biosztratigráfiai  korszakok  között

húzódik.  E korszak váltása a Mein-féle  emlős fauna beosztásban az MN14 és az MN13 zónák

között húzódik (MEIN, P. 1975; KRETZOI M. 1985). A pliocén két korszakra bomlik: a zanclaira és a

piacenzaira  (ICS  2012).  A medencei  szárazföldi  biosztratigráfia  alapján  a  pliocén  a  baltaium,

ruscinium,  csarnótánum  és  a  villafranchium  emeletekkel,  valamint  a  MN14–MN16  zónákkal

azonos (KRETZOI M. 1985). A szovjet szakirodalomban korábban pliocén kezdetét 12 millió évre, a

szarmata végére helyezték (ВЯЛОВ, О. С. et al. 1966; СЕМЕНЕНКО, В. Н. 1987). A pliocén felső része

volt a levantei emelet, amelynek kezdet a mai pliocén kezdetével volt azonos  (ВЯЛОВ, О. С. et al).

A levantei emelet felső határa korábban 1,1–1,2 millió évnél húzódott, de a későbbiekben 1,8 millió

évre módosult (КРАСИЛОВ, В. А. et al. 1985). A pliocén korhoz tartozott a pannon, a levantei emelet.

Napjainkra már a legújabb orosz és ukrán szakirodalmak az 5,33 millió évet fogadják el a pliocén

kezdetének  (IVANOV,  D.  et  al. 2011).  A  pliocén  felső  határa  egybeesik  a  villafranchiumi  és

villányiumi, valamint az MN16 és MN17 biozóna közötti határral.

A „szovjet” irodalomban használt negyedidőszaki korbeosztásban a pleisztocén két részből

áll.  A pleisztocén első  része  az  eopleisztocén,  amely  1,8  millió  év  és  780 000  év  között  volt

(АДАМЕНКО, О. М.  et al. 1989) (3. táblázat). Az eopleisztocén hossza megegyezik a Donau és a

Günz alpi glaciálisok és a közöttük lévő interglaciális időtartamával, valamint  KRETZOI M. (1983)

nyomán az alsó bihariummal. A pleisztocén másik része, a valódi jégkorszak (780 000–10 000 év),

amely  alsó-,  középső-  és  felső  pleisztocénre  tagolódik  (SZTRATIGRÁFIAI BEOSZTÁS CCCP  1964;

АДАМЕНКО, О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987). A „szovjet”  kronosztratigráfiában az  alsó pleisztocén

(780 000–375 000 év) azonos a Penck–Brückner-féle, Günz–Mindel interglaciálissal és a Mindel

glaciálissal. Az alsó pleisztocén kezdete pedig a Brunhes–Matuyama paleomágneses határhoz 

 

5 www.stratigraphy.org
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igazodik. A közép pleisztocén 375 000–130 000 év közé tehető, az Alpokban ekkor alakult  ki  a

Mindel–Riss interglaciális és a Riss glaciális időszak. A szovjet földtörténeti korbeosztás alapján, a

felső pleisztocén (130 000–10 000 év) az alpi eljegesedés utolsó interglaciális időszakával (Riss-

Würm) kezdődik, amelyet később a jelenkor követ.
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2. Célkitűzés
A kutatásom során  fő  célként  tűztem ki,  hogy  elemezzem a  Felső-Tisza  vízgyűjtőjének

éghajlatváltozásait,  valamint  összefüggését  a domborzat  fejlődésével gyakorolt  hatásaikat  a

jelenlegi  vízgyűjtő  terület  kialakulásának  kezdetétől,  a  késő  miocéntől  egészen  a  2061–2090

szcenárió-időszakig. A fő cél elérése érdekében több részcélt határoztam meg.

• A  kutatási  területre  vonatkozó  geomorfológiai  szakirodalom  széleskörű  áttekintése.  A

vizsgált terület történelmi viszontagságai következtében több kutatási periódus különíthető

el.  A kutatási  időszakok  időbeli  eltérése miatt,  a  földrajztudomány  fejlettségi  szintjének

megfelelő elemzések folytak és az akkori modern idők módszerei kerültek alkalmazásra. Az

egyes időszakokat képviselő szakemberek munkájuk során hivatkoznak más nemzetiségű

kutatókra,  de  sajnos  többször  pontatlanul,  vagy  a  már  publikált  eredményeket  maguk

eredményeinek tüntetik fel.

• A  szakirodalmakban  használt  és  alkalmazott,  időben  és  térben  változó  kronológiai

beosztások  egyeztetése  és  párhuzamosítása,  hogy  ezáltal  a  paleogeográfiai  események

időbelisége megfelelően kerüljön értelmezésre.

• A kutatási terület paleogeográfiai rekonstrukciója. 

◦ A felszínformák relatív korának meghatározása szakirodalmi adatok és a terepen végzett

megfigyelések alapján.

◦ A felszínformák kialakulásának párhuzamba állítása a paleoklímatikus változásokkal.

• A felső-tiszai vízgyűjtő negyedidőszaki klímaváltozásainak megállapítása.

• Klímaforgatókönyv  bemutatása  a  klímaváltozás  jövőbeni  szignáljának  megismerése

érdekében.

◦ A modell pontosságának megállapítása a kutatási területen.

◦ Az éghajlati tényezők jövőben történő idő- és térbeli változásainak megállapítása:

▪ Hőmérséklet változás

▪ Csapadék változás 

▪ Hómennyiség változás

▪ Tényleges párolgás változás

▪ Felszíni lefolyás változás

• A  Tisza  vízhozamváltozásának  jövőbeni  modellezése  a  regionális  klímamodell  adatai

alapján,  a  magas  vízállások  és  a  katasztrofális  árvizek  éven  belüli  valószínűsíthető
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kialakulásának feltérképezése céljából.  

• Meghatározni Mezővári és környékének árvízi katasztrófa kockázatának okát az 1998-as és

a 2001-es események alapján.

Összességében  dolgozatom  eredményeivel  az  egységes  tiszai  árvízi  stratégiához  kívánok

hozzájárulni.  
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3. Módszerek
A  Felső-Tisza  vízgyűjtő  területének  paleogeográfiai  rekonstrukcióját  az  új  kutatási

eredmények ismeretében végeztem el. A múlt és a jelen folyamatainak ismeretében a regionális

klíma- (REMO) és a lefolyási (HD) modellel készített éghajlati, illetve vízhozami forgatókönyvek

(szcenárió)  készíthetők.  Mindezek  fontos  dokumentációs  megfigyelések  alapját  képezik  és  a

belőlük származó következtetések további tudományos kutatások alapját szolgáltatják.  

3.1. A paleogeográfiai események rekonstrukciója

3.1.1. Irodalmi források áttekintése

Az összegyűjtött – több nyelvű (angol, cseh, francia, orosz, német és ukrán) – szakirodalom

feldolgozása  alapján  nyert  információk  rendszerezésével  és  a  publikált  eredmények  egymással

történő  összevetésével  a  Felső-Tisza  vízgyűjtő  területének  a  negyedidőszaki  paleogeográfiai

eseményei értelmezhetők. Az irodalmi források megszerzése több hazai és külföldi könyvtárban,

valamint  magángyűjteményekben  végzett  munkát  igényelt.  Hazai  vonatkozásban  a  legtöbb

irodalom  a  Magyar  Állami  Földtani  Intézet,  az  MTA  Csillagászati  és  Földtudományok

Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet és a Pécsi Tudományegyetem könyvtárában lelhetők fel.

Fontos  forrás  volt  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Kárpátaljai  Magyar  Főiskolán  meglévő  és  oktatóinak

magánkönyvtárában  rendelkezésemre  álló  orosz  és  ukrán  nyelvű  irodalmak;  valamint  a

„Крупнейшая геологическая библиотека русского интернета” elektronikus könyvtár kínálata is

(http://www.geokniga.org/).  A  szakmai  kapcsolatok  segítségével  ugyancsak  számos  hazai  és

külföldi szakcikket sikerült megszereznem és feldolgoznom.

3.1.2. Szemcseeloszlási vizsgálatok  

A kutatási  terület  további  részletes  megismerése  a  frekventált  mintavételi  helyek  terepi

bejárásával, valamint a már meglévő, vagy az általam kialakított feltárások rétegtani elemzésével

történt.  A  meglévő  feltárásokat  az  újabb  ismeretek  tükrében  értelmeztem.  A  rekonstrukciós

munkálatok során szemcseeloszlási vizsgálatokat is végeztem. A vizsgálathoz szükséges minták a

Felsőveresmart–Ölyvös közötti H09-es számú műút mellől, Ölyvös határából származnak. Az út

melletti rézsűben 4,5 m magas letisztított feltárást alakítottunk6 ki. A feltárás rétegeiből 12 mintát

vettünk.  A  feltárás  feküjéből  –  amely  az  Ős-Tisza  hordalékának  kavicsanyaga  –  3  mintát

gyűjtöttünk. A kavicsanyag fedőjéből pedig 9 db mintát. A fizikai módszer alkalmazása 2005-ben a

Fritsch Analisette 22 Compact  lézeres szemcseanalizátorral  a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi

Intézetében történt meg. A néhai Ős-Tisza hordalékkúpjának anyagából és a pliocén–pleisztocén

6 Bíró Sándor és édasapám segítségével
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fedőjéből származó mintákat (2–5 g) 34 °C hőfokon – 24 órán keresztül – megfelelő körülmények

között szárítottam. A kiszáradást követően a mésztelenítés érdekében 10%-os sósavat (HCl) adtam a

mintákhoz.  A mintákból  lágyított  (bidesztillált)  vízzel  szuszpenziót  képeztem  (diszpergálás).  E

durva  diszperz  rendszerben  szilárd  anyagi  részecskék  lebegését  figyeltem  meg,  amelyek

leülepedtek. Ezt követően az oldatot egy órára a rázógépbe helyeztem, és az ilymódon felzavart

szuszpenzión végeztem el a szemcseeloszlási vizsgálatokat.

3.2. Éghajlat és vízhozam forgatókönyv készítése

3.2.1. Regionális Klímamodell (REMO) 

A  klímaforgatókönyv  elkészítésénél  alkalmazott  regionális  klímamodell  a  REMO  5.1

(JACOB,  D.  –  PODZUN,  R.  1997;  JACOB,  D.  2001;  JACOB,  D.  et  al. 2001)  volt.  E  regionális

klímakonstrukciók a  globális  cirkulációs  modellektől  (GCMs) eltérően a  kisebb területű régiók

klíma-szcenárióinak  elkészítésére  alkalmas  (JACOB,  D.  et  al. 2001;  2007).  A klímamodell  által

generált adatokat (felszíni- és felszín alatti lefolyás) beépítve a lefolyási modellbe (HD) (HAGEMANN,

S. – DÜMENIL, L. 1998) prognosztizálható a Tisza vízhozamának időbeli változása. A klímamodellek

fő  célja,  hogy  előrejelezze  a  komplex  éghajlati  rendszert,  amelyet  az  extra-terresztrikus-,

terresztrikus-  és  napjainkban  az  antropogén  eredetű  hatások  befolyásolnak.  Az  éghajlatra  ható

tényezők kiszámíthatatlanok, főleg az emberi tevékenységgel kapcsolatos összetevők. Ílymódon a

klímamodellezésnél  egy  feltételezett  forgatókönyvvel  számolnak,  amelyhez  egy  megfelelő  CO2

kibocsátási szcenárió társul; ennek alapja a mindenkori gazdasági fejlődés (IPCC 2007). A gazdaság

fejlődésének  bizonytalanságai  miatt,  a  klímamodellek  eredményei  mindössze  csak  projekciók,

amelyek az emberi tényezők kényszerítő hatásától függenek (KRÜZSELYI, I. et al. 2010).

A REMO egy háromdimenziós, regionális légköri cirkulációs modell. A konstrukciót a Max

Planck  Meteorológiai  Intézetben  (MPMI)  fejlesztették  ki  a  1990-es  években  a  Balti-tenger

vízgyűjtőjének7 részletes  megismerése  érdekében.  A  modell  dinamikai  alapjának  a  Német

Meteorológia Szolgálat  (Deutsche Wetter Dienst, DWD) numerikus időjárás előrejelző modelljét

alkalmazták  (MAJEWSKI,  D.  1991).  A modell  kezdeti-  és  peremfeltételei  a  durva  horizontális

felbontású GCMs adatok vagy az analizált/re-analizált adatok (ECMWF; ERA40) biztosítják (2.

ábra). 

A REMO projekciójának változóit a napsugárzás, a hőmérséklet, a légnyomás, a horizontális

szélviszonyok, légnedvesség, a felhők víztartalma és a csapadék szolgáltatják. A modell vertikális

felbontása egy hibrid függőleges koordináta-rendszeren alapszik (SIMMONS, A. J. – BURRIDGE, D. M.

7 1 680 000 km2
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1981), aminek lényege, hogy terepi viszonylatban felszínkövető, a légkörben pedig nyomásérzékelő

koordináta-rendszerként működik; a kettő között folyamatos átmenet van. A modell a számításokat

hidrosztatikai megközelítéssel végzi.

A  REMO  modellnek  egy  sajátos  rotált  pólusú  koordináta-rendszere  van;  e  sajátos

koordináta-rendszer pólusának kijelölése úgy történik, hogy a képzeletbeli egyenlítő a kiválasztott

terület  közepén  halad  keresztül.  A  modell különböző  horizontális  felbontással  rendelkezik.

Alapesetben a modell térbeli  felbontása 1/6°-s vagy 1/2°-s, azaz 18×18 km vagy 55×55 km (3.

ábra). Az eddigi legfinomabb térbeli felbontású klímaforgatókönyvek 10×10 km-esek.  A REMO

hosszútávú  klíma  projekciók  készítésére  az  egyenletes  időközökből  származó  peremfeltételek

biztosítása  mellett  is  alkalmas (JACOB,  D. 2001).  A regionális  klímamodell  fizikai  feltételéül  az

ECHAM4 globális cirkulációs modell szolgált (ROECKNER, E.  et al. 1996), amelyet úgyszintén az

MPMI-ben fejlesztettek ki. Az eredeti ECHAM4 modell egy racionalizált felszínborítással számolt

(SEMMLER, T. 2002), amely három egymástól elkülönülő felszín típusból áll: szárazföldből, vízből és

jégből. Ezek a komponensek nem feltétlenül  fordulnak elő egyszerre minden rácskockában, de ha

megtalálhatók, akkor térbeliségük százalékos arányban oszlik meg és összességében biztosítják a

rácskocka területének 100%-át (4. ábra).
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A szárazföldi  felszínborítottság  további  két  típusra  oszlik,  a  vegetációval  fedettre  vagy  az  azt

nélkülöző  felszínre.  Ezeket  a  fizikai  alapelveket  építették  be  a  regionális  klímamodellbe.  A

modellben  a  két  típusú  felszínborítottságot  tovább  bővítették,  mégpedig  a  szárazföldi

jégfelszínekkel (KOTLARSKI, S. 2007).  Az eltérő variációknak egyedi érdessége, albedója és időbeli

felszíni  hőmérséklete  van.  Az  alap  jellemvonások  a  felszíni  radiációs  és  turbulens  fluxusból

adódnak  –  külön-külön  –,  ami  a  legalacsonyabb  légköri  rétegek  figyelembevételével  később

átlagolható.  A felszíni  érdesség  z0 értéke  a  felszíni  borítottságtól  függ  a  modell  minden  egyes

rácshálójában. A latens és az észlelhető hő turbulens fluxusa esetén a z0 maximum értéke 0,1 m. A

nyílt vizek felett a z0 min. 1,5×10-5 m, valamint a tengeri jég felett 0,001 m körül van. 

3.2.1.1. A növényzet és a felszínhasználat

A légkör és a földfelszín egymásra gyakorolt hatásának fizikai tulajdonságát a mindenkori

talajadottság és a növényzettel való borítottság határozzák meg. A talajtulajdonságokhoz tartozik a

felszín  érdessége,  a  talaj  víztartó  kapacitása,  a  növények  víztartó  képessége,  a  háttéralbedó,  a

különböző  fajokból  álló  társulások,  levélfelület  index  (LAI)  stb..  A  légkör  és  a  földfelszín
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3. ábra: A modell horizontális felbontása a Tisza vízgyűjtő területén (balra 55×55 km, jobbra 18×18 km)

4. ábra: A modell felszínborítása (szerk. KOTLARSKI, S. 2007)



kapcsolatára  hat  a  vegetáció  is,  annak  térbeli  rendje  és  elterjedése,  valamint  az  éven  belüli

ciklicitása.  Ennek  ellenére  több  regionális  klímamodell  nem  számol  a  növények  életének

évszakonkénti  változásával.  Az  értekezésben  alkalmazott  REMO  minden  egyes  rácskockájában

figyelembe veszi a növénytakaró-, a LAIi és a háttéralbedó szezonalitását (RECHID, D. – JACOB, D.

2006). A felszínborításra vonatkozó információt a globális adatbázisok biztosítják (HAGEMANN, S.

1998; 2002). Az alapadatok rendszerezése  OLSON,  J.  S.  nevéhez fűződik, aki nagy ökoszisztéma

típusokat különített el, ezek határozzák meg a felszínborítottságot (1994). Az adatok az 1×1 km-es

felbontású  Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) adatbázisból  származnak.  Az

adatbázis  a  Geosphere-Biosphere  Program  keretén  belül  készült  el,  az  U.S.  Geological  Survey

gondozásában (EIDENSHINK, J. C. – FAUNDEEN, J. L. 1994).  

3.2.1.2. A talaj 

A talaj  hőmérséklet  eloszlásának értékelése öt  rétegre osztott  talaj  profilban történik (5.

ábra).  A felszíntől  a  mélybe  folyamatosan  növekvő  talaj  rétegek  hőmérsékletét  a  hővezetési

egyenlet alkalmazásával számolható ki. A legalsó rétegre a hőáramlás nulla  feltétele áll fent.  A

talajrétegek hővezetése  és  hőtároló  képessége  a  mindenkori  talajtípustól  függ.  A két  paraméter

értékét a talajvíztartalom határozza meg (SEMMLER, T. 2002).

A REMO modell talajhidrológiai parametrizációját három fő komponens határozza meg: a

felhalmozódott hómennyiség, a talaj felszínén felhalmozódott vízmennyiség (hullott csapadék és az

olvadó  hólé)  és  a  talajvíz.  A felszíni  lefolyás  és  a  beszivárgó  víz  eloszlásának  mennyisége  a

rendelkezésre álló összvíztartalomból az Arno-elv alapján oszlik meg; ebben az összefüggésben a

felszíni lefolyás beszivárgási többletként jelenik meg. Az esőből és az olvadó hóléből beszivárgott

19

5. ábra: A talaj profilja (szerk. KOTLARSKI, S. 2007)



víz tölti fel a talaj pórusait. A talaj telítettségi hányadosa (Ws,max) ha meghaladja az 5%-ot, akkor az

altalaj vízelvezetése független a felszíni vízbevételtől.  Ha ez az érték eléri a 90%-ot, akkor egy

gyorsabb  vízelvezetés  lép  életbe.  E  kettős  vízelvezetés  biztosítja  a  talaj  belső  vízháztartásának

egyensúlyát (6. ábra). 

3.2.1.3. A hómennyiség

A REMO  eredeti  hómennyiség  parametrizációja  a  globális  klímamodellből  (ECHAM4)

származik, a felbontás finomítása révén a magasabb régiók hóborítottsága is modellezhetővé vált

(SEMMLER,  T.  2002).  A modell  figyelembe  vesz  egy  extra  hóvastagságot  (0,1  m)  egy  kritikus

hómennyiségi mélységnél, amely a hóréteg felső részét alkotja. A levegőből nyert hőtöbblet a felső

hóréteg hűtésére vagy melegítésére használódik fel. A hóréteg közepének hőkapacitása az alsó és

felső  rétegek  hőmérsékletének  interpolációjából  kapható  meg.  Ha  valamely  réteg  hőmérséklete
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6. ábra: A modell vízháztartása (szerk. KOTLARSKI, S. 2007)



meghaladja a 0 °C-ot, akkor a további energia bevitel az olvadást segíti elő. A hó sűrűsége és a hő-

vezetőképessége függ a hóréteg hőmérsékletétől, melyek egyenes arányban állnak egymással. A hó

albedóját a hó hőmérséklete határozza meg. Az alacsony hőmérsékletnél magas az albedó értéke, a

hőmérséklet  növekedésével  párhuzamosan  viszont  csökken.  A hóval  borított  felszíni  albedót  a

háttéralbedó, a hó fényvisszaverő képessége és az aktuális hóvastagság határozza meg.

3.2.2. A REMO modell alkalmazása

A regionális klímamodell a múltbeli klímafuttatások (kontroll) és éghajlati forgatókönyvek

(szcenárió)  elkészítésére  alkalmas.  Kutatásom  alapjául  az  „ENSEMBLES”8 területre  lefuttatott

regionális  klímamodell  (REMO)  által  produkált  órás  adatsorok  szolgáltak.  A vizsgált  időszak

hossza  harminc  év.  A kontroll  időszak  az  1961-től  1990-ig  terjedő  idősor,  a  vizsgált  jövőbeli

időtartomány: 2061–2090 (éghajlati forgatókönyv). A múlt éghajlatának modellezéséhez használt

ERA40 reanalízis-adatok alkalmazásakor – érvényességi futtatás – elért eredmények alkalmasak a

mért adatokkal  való összehasonlításra,  ezáltal  vizsgálható a modell  pontossága (JACOB,  D.  et  al.

2001;  2007). A  modell  megbízhatóságát  az  2001-es  árvíz  hidrometeorológiai  eseményeinek

vizsgálatánál teszteltem a Felső-Tisza területén, 18×18 km-es horizontális felbontásban. A jövőbeni

és  a  kontroll-időszakban  történt  szimuláció  összehasonlításából  az  éghajlatváltozás  várható

alakulására  (szignáljára)  következtethetünk.  A  prognózisokhoz  szükséges  a  különböző

üvegházhatású gázok kibocsátás mértékének figyelembevétele (IPCC SRES9 A2, A1B vagy B1).

Munkámban az A1B10 szcenárióval számoltam, és annak jövőre vonatkozó adatait használtam fel.

Az A1B szcenárió alapján 2100-ra a Föld átlag- hőmérséklete kb. 3,6  °C-kal fog nőni az 1961–

1990-es időszakhoz képest (IPCC 2007). Az értekezésben felhasznált adatok horizontális felbontása

0,44° (kb. 55×55 km).

3.2.3. A HD modell 

Míg  a  globális  klímamodellekben  a  légköri  és  az  óceáni  folyamatok  törvényszerűségei

vannak modellezve, addig a szárazföldi vízrendszerek folyóinak hatásait nem vették figyelembe a

globális  klímamodellek  (GCMs).  A  felszíni  lefolyást  is  csak  egydimenziós  modellek  által

8 http://ensembles-eu.metoffice.com
9 Klímaváltozási  Nemzetközi  Szakértői  Bizottság  (Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change  [IPCC],  Special

Report on Emissions Scenarios [SRES]), http://www.grida.no/climate/ipcc/emission/089.htm 
10 az  A1  cselekmény  és  forgatókönyvcsalád  egy  olyan  jövő  világot  ír  le,  amelyben  nagyon  gyors  a  gazdasági

növekedés.  A  globális  népesség  szám,  amely  az  évszázad  közepén  tetőzik,  utána  csökken.  Gyors  az  új  és
hatékonyabb  technológiák  bevezetése.  A legfőbb  alaptémák  a  régiók  közötti  konvergencia,  kapacitásépítés  és
növekvő kultúrális és szociális kölcsönhatás, miközben csökkennek az egy főre jutó jövedelmek közötti regionális
különbségek.  Az  A1  forgatókönyvcsalád  három  csoportba  rendeződik,  amelyek  az  energiatermelő  rendszerek
technológiai  változásának  alternatív  irányait  írják  le.  A három A1 csoportot  az  alábbi  technológiai  hangsúlyok
különböztetik meg: erősen fosszilis (A1FI), illetve nem fosszilis energiaforrások (A1T) vagy egyensúly az összes
forrás között (A1B). 
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szimulálták, oly módon, hogy egyszerűen kivonták a víz körforgásából és további elemzést már

nem végeztek vele kapcsolatosan. Így a természetben már eddig is jelenlevő vadózus víz körforgása

nem nevezhető teljesnek. A légköri és óceáni modellek tökéletesítése révén egyre nagyobb szerepet

kapott a víz körforgásában megjelenő szárazföldi édesvíz mennyisége. Napjainkra már elkészültek

az  alkalmazásban  lévő  vízhozammodellek;  ezek  érvényességi  futtatása  –  mint  globálisan  és

regionálisan – magas értékű megbízhatóságot képesek felmutatni. A jobb horizontális felbontású

regionális klímamodellek esetében a projekció készítésénél fontos a modell rácshálóiban megjelenő

folyók  vízhozama,  amely  egy-egy  útvonal  mentén  egyik  rácskockáról  a  másikra  változik.  Egy

útvonalon a víz lefolyási idejét az útvonal séma „routing schemes” alkalmazásával számolják ki,

ezek algoritmusa a vízgyűjtőn alapuló hidrológiai modellekből származik (MILLER, J. R. et al. 1994;

LOHMANN, D. et al. 1996; HAGEMANN, S. 1998; COE, M. T. 2000). Az útvonal séma a klímamodellek

rácskockáit  összekapcsolja  és  így  az  egyik  rácskockából  kilépő  felszíni  lefolyás  a  szomszédos

rácskockában  belépőként  jelenik  meg.  Ezen  kapcsolatok  összessége  képezi  le  a  szárazföldi

természetes vízrendszert, valamint általa a különböző vízgyűjtők is kijelölhetők. A lefolyási modell

egy folyó tetszőlegesen választott keresztszelvényében fejezi ki a vízhozam mennyiségét.

A  HD  modell  egy  útvonal  séma,  amelyet  a  Max  Planck  Meteorológia  Intézetben

fejlesztettek ki (HAGEMANN, S. – DÜMENIL, L. 1998).  A modell a földfelszín egészére szimulálja a

felszíni laterális  lefolyásmértékét.  A HD a légköri-óceáni ECHAM5 (Atmosphäre-Ozean GCMs

ECHAM5-MPI-OM; LATIF, M. et al., 2003) modell szerves része, amely az óceánba ömlő édesvíz

mennyiséget teszi vizsgálat tárgyává. A konstrukció eredeti változata 0,5 fokos rögzített horizontális

felbontásban került alkalmazásra – normális –, azaz nem elforgatott rácshálóval, mint a REMO. Az

eljárás  input  paraméterei  a  napi  felszíni  lefolyás  és  a  napi  felszín  alatti  lefolyás  mértékében

fejezhető  ki.  Ezek  az  adatok  a  globális  klímamodellekből  származnak  és  interpoláció  útján

alkalmazhatóak a HD modell koordináta-rendszerébe; ugyanez az eljárási mód ismételhető meg a

regionális  klímamodellek  adatainak  felhasználás  esetén  is.  Mindkét  eset  útvonal  sémáinál  az

eredmények  0,5  fokos  felbontásúak.  Ez  az  ábrázolási  mód  a  globális  klímamodell  és  a  valós

topográfiai hidrológiai folyamatok közötti kompromisszumaként lett kiválasztva.

A HD modell  napi  adatokat  használ  fel.  A lefolyás  vizsgálatakor  negyednapos  (6  órás)

időegységeket alkalmaznak minden egyes rácskockán belül, számba vehető legyen a víz sebessége

egy nap leforgása alatt. Ha valamilyen okból az input adatok a megfelelő időbeli felbontásban nem

értékelhetők  a  modell  számára,  akkor  egyszerűsített  földfelszíni  séma  alapján  a  légköri

paraméterekből – csapadék és hőmérséklet (2m) – kaphatók meg a kívánt lefolyási összetevők. Az

eljárást  követően  nyerhetők  a  HD  modell  számára  alkalmazható  adatok  a  különböző
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klímaadatbázisokból (7. ábra) (HAGEMANN, S. – DÜMENIL, L. 1998).

3.2.3.1. A HD modell lefolyási viszonyai

A víz horizontális irányú mozgása a vízgyűjtőben egyrészt a felszínen (folyók és patakok),

valamint a talaj telítetlen és telített zónájában történik. Az említett zónákból érkező vizek sebessége

eltérő, ezért  ottani tartózkodási idejük is különböző. A HD modell  úgy veszi figyelemben ezt a

bonyolult  időbeli  változatosságot,  hogy a  mederben közlekedő vízfolyást  egy rácskockán  belül

három komponensre választja szét:

• felszíni lefolyás – olyan horizontális felszínközeli vízfolyás, amely nem érte el a fő folyót

egy rácskockán belül,

• felszín alatti lefolyás – a talajvíz horizontális mozgását mutatja be egy rácskockán belül,

• folyóvízi lefolyás – bemutatja a főfolyóban történő vízszállítást egy rácskockán belül és a

rácskockák között (7. ábra).

A HD modellben a lineáris lefolyás értéke számszerűsíthető. Ehhez figyelembe kell vennünk

a talaj – fent említett három komponens révén megjelenő – horizontális irányú vízáteresztő és át

nem  eresztő  képességét.  A lineáris  lefolyás  értéke  Q(t) egyenesen  arányos  a  kitöltéssel  S(t) és

fordítottan a visszatartás időértékével (a visszatartási konstans) k:
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7. ábra: A HD modell felépítése



Q(t)=1/k×S(t)

A „k” érték meghatározza a terület víz át nem eresztő képességét, ahol a „k” értéke magas, ott a

inpermeábilitás is nagy. A „k” értéke megegyezik a gyűjtőben való tartózkodás idejével.

A regionális klímamodellből származó felszíni lefolyás tényező bemenő adatul szolgál a HD

felszíni vízmennyiség kiszámítás módszerében. A lefolyási modell talajvíz bázisértékéül a REMO

felszín alatti vízfolyás komponense alkalmazandó. A folyóvízi lefolyás más rácskockából származó

átfolyás által is táplált. A rácskockából nyerhető időléptéken belüli teljes kifolyás a három tényező

együtthatójából  származik;  ez  a  mennyiség  tovább  adódik  a  következő  rácskocka  teljes

kifolyásához egy újabb időegységen belül.  A víz  visszatartó jellemzője egy rácskockai folyáson

belül „k” konstanssal fejezhető ki. Ez a tényező kizárólag az adott térfelület fizikai tulajdonságaitól

függ,  ezért a vizsgálat során kockáról kockára változik (KOTLARSKI, S. 2007).

A visszatartó  jellemzők  parametrizációján  kívül,  az  útvonal  séma  további  kulcseleme a

vízgyűjtőrendszer.  A  vízgyűjtőrendszer  meghatározza  a  befogadó  vízfolyás  irányát  a  felszín

mellékfolyó-hálózatát  és  ennek  következtében  a  domborzati  körülményektől  függő  vízgyűjtők

határai  is  kijelölhetők. Ideális  esetben a  modell  vízgyűjtőrendszere megegyezik a  valós felszíni

vízhálózat  tükörképével.  Az előzőhöz  hasonlóan,  a  modell  vízgyűjtő  méretének azonosnak kell

lennie  a  vízgyűjtő  valódi  kiterjedésével.  A  globális  léptékű  lefolyási  modell  relatíve  durva

horizontális felbontásának köszönhetően a valós feltételek csak egy bizonyos szintig közelíthetők

meg (KOTLARSKI, S. 2007). 

Az egy rácskockán és egy időegységen belül képződött vízmennyiségnek nyolc irányban

van lehetősége elhagyni a rácskockát: a négy fő világtáj (É, D, K, Ny), és a négy mellékégtáj felé.

Egy rácskockából csak egy irány jelölhető ki, és a rácskockák oldala követi a vízgyűjtő határait (8.

ábra).

3.2.3.2. A HD modell alkalmazása 

A HD modellt  eredetileg globális  alkalmazásra tervezték.  A jobb horizontális  felbontású

REMO  adatai  is  szolgálhatnak  a  lefolyási  modell  inputjául.  Ebben  az  esetben  a  regionális

klímamodell  eredményeit  interpolálni  kell  a  HD  rácshálózatába,  és  a  lefolyási  szimuláció

eredménye napi időbeli bontásban jelenik meg a kívánt vízgyűjtő területen.

A HD modell felbontásától jobb térbeli és időbeli REMO adatok alkalmazhatósága céljából,

a  lefolyási  modell  módosítása  vállt  szükségessé.  Ez  érintette  a  modell  területet  (globális  →

regionális), a horizontális felbontást (normál 1/2°→ elforgatott 1/6° REMO koordináta rendszer) és

a modell időbeli felbontását (napi → órás) egyaránt (KOTLARSKI, S. 2007).
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Az értekezésben a Tisza vízhozamának vizsgálatakor a megfigyelt idősor húsz év, a múltban

1971-1990, a jövőben 2071-2090. A folyó vízhozamára vonatkozó adatok a modellterületből való

kimetszés által kerültek felhasználásra. A kapott eredmények havi időbontásúak, melyek inputjául a

REMO  modell  által  produkált  adatok  szolgáltak. A  46.  északi  szélességi  körnél  lévő  Tisza

rácskockájára  (Zenta)  vonatkozó  HD modell  érvényességi  futtatásadatait  hasonlítottam össze  a

Szegednél (46,2°) mért lefolyási adatokkal, s ezzel a modell pontosságát teszteltem. A kontroll- és a

szcenárió  futtatás  adatainak összehasonlításából  a  vízhozam változásának szignálját  elemeztem,

úgyszintén a fent említett szélességi körnél lévő rácskockában. A modell horizontális felbontása

miatt választottam a kívánt rácskockát (9. ábra).

Az elemzett forrás adatok nagyságbeli és térbeli eloszlásának ábrákon való bemutatása a

GrADS (Grid Analysis & Display System) segítségével történt. A GrADS egy interaktív felületi

segédeszköz,  amely  a  földtudományi  adatok  könnyű  elérhetőségére,  kezelésére  és  vizuális

megjelenítésére használható. A GrADS kezeli a földrajzi koordinátákkal ellátott információkat és a

pontszerű mérőállomások adatait. A segédeszköz több fálj-formátumot támogat. A GrADS 
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8. ábra: A HD modell lefolyási irányai (szerk. KOTLARSKI, S.
2007)



világszerte elterjedt a különböző általánosan használt operációs rendszereken, szabadon elérhető a

világhálón. A GrADS egy 5 dimenziós adatkörnyezetet használ: a négy hagyományos dimenziót

(szélesség, hosszúság, magasság és az idő), ezen felül egy opciós ötödik dimenziót a koordináta-

rendszerek  kezelésére.  Az  adatmennyiség  egy  fájl  segítségével  kerül  az  öt  dimenziós  térbe,

bármilyen vetülettel is rendelkezzenek azok. A adatok megjelenítése az értekezésben koordináta-

rendszerben és vonalgrafikonon történik. 

Az értekezésben bemutatott táblázatok és ábrák az Inkscape 0.47 és Pages 4.1 szoftverekkel

készültek.
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9. ábra: A HD modell tiszai szimulációja



4. Kutatási előzmények
A doktori értekezésemnek megfogalmazott célja alapján, a Felső-Tisza vízgyűjtő területéhez

köthető kétszáz évre visszanyúló szakirodalmakat időrendben és a dolgozat témájának megfelelően

összegeztem.  A  kutatási  előzmények  teljes  körű  feltárását  megnehezítette  e  szakirodalmak

különböző  nyelven  (angol,  cseh,  francia,  orosz,  német  és  ukrán)  történt  publikálása  és

fellelhetőségük  a  térben  egymástól  meglehetősen  távol  lévő  könyvtárakban.  A  Felső-Tisza

vidékének  kutatástörténetét,  az  éppen  aktuális  államhatalom  alapján,  hat  időintervallumra

osztottam. Az eltérő nemzetiségű kutatók többsége az államuk fennállásának ideje alatt publikáltak.

Ettől eltérően a magyarok az „elszakítottsági” időszakokban is igyekeztek a területet kutatási górcső

alá venni, érzékeltetve a Kárpát-medence egységét (10. ábra).

4.1. Osztrák császári – magyar királysági kutatási időszak

Az  első  periódusban  (1815–1867)  a  kutatások  geológiai  és  hasznosítható  nyersanyag

irányultságúak voltak (BEUDANT, S. F. 1818–1822; BOUÉ, A. M. 1833;  HAUER, F. – RICHTHOFFEN, F.

1858;  REUSS,  A.  1867).  A kutatók  közül  fontos  kiemelni  RICHTHOFFEN,  F.  (1858) az  Ős-Tisza

hordalékkúpjával  kapcsolatos  vizsgálatát.  HUNFALVY J.  (1865)  az  Avasban akkumulációs

formakincseket különít el a három kötetes Magyarország természeti leírásában.

A  Magyar  Királyság  területén  a  XVIII.  század  közepétől  (1753) van  rendszeres
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10. ábra: A Felső-Tisza kutatás történetének vázlata (szerk.: RADVÁNSZKY B. 2013)



meteorológiai  megfigyelés,  amelyet  1779-től  a  budai  Csillagvizsgáló  Intézetben  már  műszeren

alapuló  időjárási  megfigyeléseket  és  feljegyzéseket  végeztek.  A  császárság  egész  területére

kiterjedő éghajlatkutatás céljából Bécsben megalapítják a „Zentralanstalt für den meteorologischen

und  magnetischen  Dienst”  (1851),  ezzel  Magyarországon  is  elkezdődhetett  a  tervezett

meteorológiai  mérőállomások hálózatának kiépítése.  E munka eredményeként  jelenhetett  meg a

monarchia  első  csapadéktérképe,  amelyen  hazánk  csapadékviszonyai  is  ábrázolásra  kerültek

(SONKLAR, C. 1860). 

4.2. Első magyar kutatási időszak 

Az egyik legeredményesebb kutatási szakasz az első magyar periódus volt 1867-től 1920-ig.

TIETZ, E. (1870), PAUL, K. M. – TIETZ, E. (1876) munkái mellett, elsőnek SIEGMETH K. vasúti mérnök

turista jelleggel írt egy részletes földrajzi cikket az Északkeleti-Kárpátokról, ahol felosztja a vonulat

ezen részét három egységre (1883). POSEWITZ T. több éven keresztül tanulmányokat jelentetett meg a

Magyar Királyi Földtani Intézet Évi Jelentéseiben a Kárpát-medence északkeleti részéről. Kutatása

geológiai témájú volt, de fontos geomorfológiai megállapításokat is tett a negyedidőszaki formákra

vonakozólag a kutatási területen (1887; 1888; 1989; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895/a; 1895/b;

1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1903;1904; 1907).

POSEWITZ T.  munkásságát követően –  geomorfológiai  és  vízrajzi  témában –  CHOLNOKY J.

értekezik a  Tisza mederváltozásairól Tiszaújlak és Tiszaújhely között  (1907/a; 1907/b).  A folyó

hordalékszállítása alapján megállapítja a recens hordalékkúp határát. E megállapítását alapul véve

határoztam meg dolgozatomban a Felső-Tisza vízgyűjtőjének területét.  CHOLNOKY J. egy későbbi

munkájában (1910) az Alföld szerves részének nevezi a Tisza recens hordalékkúpját. A hordalékkúp

területén végzett kutatásai alapján bifurkációval magyarázza a Vérke folyó kialakulását. A fattyúág

folyásiránya alapján pedig meghatározza a hordalékkúp lejtését és kiterjedését.

Az éghajlat-változási  kérdések a  XIX. század második felében is  felvetődtek (HANUSZ I.

1887;  1893;  1901),  ugyanis  a  vízszabályzási  munkálatok  és  a  kialakult  szélsőséges  éghajlati

viszonyok között összefüggést véltek felfedezni (SZABÓ I. 1874). Ezek a cikkek azonban még nem

alapultak  biztos  számításokon  és  korszerű  vizsgálati  módszerekkel  sem  rendelkeztek.  Az  első

klimatológiai témájú cikk, amely mért csapadékadatokat mutat be és elemez  HEGYFOKY K.  (1908)

nevéhez köthető. A szerző Máramaros vármegye 32 meteorológiai  állomásának adatait  vizsgálja

különböző időintervallumokra lebontva. Munkájával felhívja a figyelmet, hogy az árvízi védekezés

miatt  szükséges  a  monitoringozás,  a  meteorológiai  állomások  segítségével.  Eredményei  az

Északkeleti-Kárpátok csapadékeloszlásának térbeli bonyolultságára mutatnak rá.  RÓNA ZS. (1909)
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elsőnek  készítette  el  a  történelmi  Magyarország  éghajlatának  leírását.  Művében  részletesen

ismerteti  az  éghajlati  tényezők  napi  és  évi  menetét,  valamint  a  földrajzi  eloszlását.  Kitér  a

domborzat  éghajlat  módosító  szerepére,  és  elemzi  a  hegységkeret,  illetve  a  medence-belső

mozaikszerű  tagoltságát  és  azok  klímát  befolyásoló  hatását.  Megállapításai  mért  adatokon

alapulnak,  amelyeket  táblázatokban is  közöl.  Az adatok alapján a  disszertáció kutatási  területén

meghatározza a szélsőséges éghajlati eseményeket (RÓNA ZS. 1909).

4.3. Cseh(szlovák) kutatási időszak

Az első magyar kutatási periódust a csehszlovák időszak követi. A trianoni békediktátumot

követően a 1920-as évek közepétől kezdődtek el a kutatások az akkori Podkarpatska Rus területen,

és ezen belül a Felső-Tisza ideeső vízgyűjtőjében. A csehszlovákoknál már élesen elkülönülnek a

geomorfológiai (ŠAUER, V. 1926;  MATEJKA, A. –  ZELENKA, L.  1932), geológiai (ANDRUSOV, D. 1933;

1936), hidrológiai (JONÁS, L. 1932) témájú művek. A kutatók fő vizsgálódási területei: a Tisza forrás

vidéke, a folyó völgye a Máramarosi-medencében, valamint a Borzsa folyó felső szakasza (KRÁL, J.

1932) és a Repenye patak teljes vízgyűjtője. 

Tévedés  volna  azt  hinni,  hogy  a  két  világháború  közötti  időszakban  a  hazai  szakmai

tudományos érdeklődés figyelmen kívül hagyta a kutatási területet. A Trianon által okozott traumát

követően több magyar geográfus is az elcsatolt területekről értekezik (PRINZ GY. 1924; CHOLNOKY J.

1927; 1929).

A Kárpát-medencében a XX. század 1930-as éveiben újra egy száraz periódus köszöntött be,

amely következtében az antropogén hatásra (folyószabályozások) kialakuló éghajlatváltozás újra

aktuális témává vált. Ezen kérdés tisztására  RÓNAI ZS. (1936) és  RÉTHLY A. kutatásokat folytattak.

RÉTHLY A.  a budapesti csapadékadatok vizsgálata során, nedves és száraz időszakok váltakozását

állapítja meg (1936). A csehszlovák érában a Borzsa folyó vízgyűjtőjének klímakutatását JONÁŠ, L.

(1932) végezte. A Borzsa-havasok csapadék és hőmérsékleti viszonyait vizsgálta. Havi csapadék- és

hőmérsékleti  adatokat  közel  kilenc  mérőállomás  négy  évi  sorozatából.  A vegetációs  periódus

klímaadatait közli  MALOCH, M. (1932). A négy állomás adatait figyelembe véve határozta meg a

hőmérsékleti szélsőségek előfordulását és gyakoriságát 1925–1930 között.

4.4. Második magyar kutatási időszak 

A bécsi döntések (1938–1940), továbbá Kárpátalja fegyveres úton történő integrációja révén

(1939)  a  Felső-Tisza  vízgyűjtője  teljes  egészében  visszakerült  Magyarországhoz.  E  politikai

változás és a  már korábbról  preferált  revíziós motiváció egy új és erőteljes kutatási  folyamatot

indított el a területen, amelynek élén maga gróf  TELEKI PÁL állt. A geográfus vénával rendelkező
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miniszterelnök felkérésére – budapesti irányítással – geológusok (ifj.  LÓCZY L. 1939;  MAJZON L.

1939/40;  GAÁL I.  1940;  PAPP F.  1939/1940;  VITÁLIS I.  1940;  SZENTES F.  1941/1942;  SZALAI T.

1941/1942;  SZÁDECZKY-KARDOSS E.  1942/a;  1942/b;  HOFFER A. 1943;  PEJA GY.  1943;  KULCSÁR L.

1943), geomorfológusok (KÉZ A. 1940; BULLA B. 1940; 1941/a; 1941/b;  LÁNG S. 1942), éghajlat

kutatók (VÁRADY I. 1939), vízmérnökök  (MOSONYI E. 1942; BENEDEK P. 1944) és más tudományok

szakemberei  hosszabb-rövidebb  időt  töltöttek  Kárpátalján.  Terepi  megfigyeléseik  vizsgálati

eredményeit nagy körültekintéssel és szintéziskéséggel végezték.

4.5. Szovjet idők kutatási időszaka

4.5.1. A szovjet kutatási tevékenység

A szovjet  időszak  a  Felső-Tisza  vidékének  életében  új  kutatási  szakaszt  jelentett.  A II.

világháború győztes államalakulatának birtokába kerülő terület – periférikus fekvése és kicsinysége

ellenére  is  –  rövidesen a  tudományos érdeklődés  középpontjába  került.  Többirányú – geológiai

(БОГДАНОВА, А. А. 1949/53; ВЯЛОВ, О. С. 1949; ЛАДЫЖЕНСКИИ, Н. Р. 1949; 1955; БОГДАНОВА, А. А. –

ПОШУРОВСЬКИЙ,  Ю.  М.  1950;  СОЛОГУБ,  В.  Б.  1955;  СЛАВИН,  В.  И.  1956;  МЕРЛИЧ,  Б.  В.  –

СПИТКОВСКАЯ,  С.  М.  1958/a; 1958/b;  1965; СОБОЛЕВ,  В.  С.  et  al.  1958;  МАЛЕЕВ,  E.  Ф.  1964;

СИДОРЕНКО, А. В. szerk. 1966; SZVIDORENKO, V. G. 1976; ТОЛСТОЙ, М. И. 1976; КРУГЛОВ, С. С. 1986),

geomorfológiai  (БУЦУРА,  В.  В.  1946;  ЕРМАКОВ,  Н.  П. 1948/a;  1948/b;  АЛФЕРЬЕВ,  Г.  П.  1948;

СПИРИДОНОВ, А. И. 1952; КАМАНИН, Л. Г. – ИВАНОВА Г. А. 1954; РАСКАТОВ, Г. И. 1957; ЦИСЬ, П. М.

1962; 1966/a; 1966/b; 1966/c;  БОЛЮГ, О. И. 1971;  ЧАЛЫК, Щ. И. 1971; СТАДЪИЦКИЙ, Д. Г.  et al.

1975;  АНAНЬЕВ,  Г.  С. 1980;  ГЕРЕНЧУКА,  К.  І.  1981;  АДАМЕНКО,  О. М. – ГРОДЕЦКАЯ,  Г.  Д.  1987;

РУДЬКО, Г. И. et al. 1988), éghajlati (АНДРИАНОВ, М. С. 1957; ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981), hidrológiai stb.

– vizsgálatok indultak meg a nagyhatalom érdekeinek megfelelően (РАСКАТОВ, Г. И. 1957; ВЕКЛИЧ,

М. Ф. et al. 1977; СОКУР, И. Т. 1949; ВЕНГЛИНСКИЙ, И. В. 1975).

4.5.2. A magyar kutatási tevékenység

A II.  világháborút  és  a  párizsi  békeszerződés  aláírását  követő  (1947)  új  hatalmi  rend

továbbra  sem  szüneteltethette  a  tudományos  érdeklődést  a  vizsgált  terület  iránt.  A korábban

visszatért és az ún. „vesztes lebegés” bizonytalanságában tartott területek iránti nosztalgia évekig

felszínen tartotta  a  Kárpát-medence gazdasági  és  politikai  egységének igényét.  Ennek jegyében

jelent meg „A Kárpát-medence földrajza”, amely az Országos Köznevelési Tanács jóvoltából tanári

segédkönyvként, illetve tankönyvként lett kiadva. A felépítése, tájékoztatási anyaga, szemlélete és

közérthető  nyelvezete  miatt  is  nagy sikerű mű,  szerzői  a  magyar  földrajztudomány legnagyobb

alakjai közé tartoztak (BULLA B. – MENDÖL T. 1947). Munkájukban a Felső-Tisza szakaszjellegéről
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értekeznek. A folyó évi vízhozamában két árhullámot különítenek el, valamint meghatározzák a kis-

és  nagy  vízhozamok  eltérését  a  Tiszabecs–Tiszaújlak  közötti  szelvényben.  Ezt  követően  az

Északkeleti-Kárpátok általános természetföldrajzi leírásával mutatják be a tájat. 

A politikai-hatalmi egyensúlyt kereső átmeneti időszak után (1947-48) az államszocializmus

alatt a magyar kutatóknak nem volt módjuk sem lehetőségük e területen vizsgálatokat végezni, így

tevékenységük csak az államhatárokig terjedhetett (FODOR F. 1953; BORSY Z. 1954; BALLA GY. 1954).

Ennek ellenére a hazai szakfolyóiratokban publikált eredmények hasznosak és megkerülhetetlenek

a felső-tiszai vízgyűjtő paleogeográfiai értelmezésében.  Az 1956-os eseményeket követően némi

fellazulás tapasztalható a politikai, gazdasági és tudományos élet területén. Ez abból is érzékelhető,

hogy  kutatóink  –  ha  árnyaltan  is  –  de  utalhattak  a  határon  túli  területek  hazai  vonatkozásban

nélkülözhetetlenül kötődő geomorfológiai problémáira.  KÁDÁR L. az Alföld egészének felszínéről

értekezik,  amelynek  során  a  nagytáj  északkeleti  öblözetének  kialakulását  összetettnek  és

bonyolultnak  tartotta  (1960).  SOMOGYI S. az  akkori  széles  szakirodalmi  ismeretei  alapján

rekonstruálta  a  Kárpát-medence  ősvízrajzát,  és  későbbi  munkájában  a  holocén  kor

éghajlatváltozásának természetföldrajzi feltételeit mutatja be (1961; 1962).

Az Északkeleti-Kárpátok folyói  által  lerakott  hordalékkúpsíkjain  egyre  több kutatófúrást

végeztek.  A változó  mélységből  feltárt  adatok  alapján  betekintés  nyerhető  a  negyedidőszakban

lerakódott akkumulációs formák képződéséről (SÜMEGHY J. 1953; DOBOS I. 1965; STEGENA L. 1967).

Az üledékgyűjtőként funkcionáló Pannon-medence térben és időben eltérő süllyedésének folyamata

is ismerté vált (JASKÓ S. 1973/a;  1973/b; RÓNAI A. 1980; 1985). Az üledékek lerakódásában több

ciklus különíthető el. Néhány kutató véleménye szerint, a ciklusok és a pleisztocén klímaváltozások

között nem található kapcsolat (KRETZOI M. – KROLOPP E. 1972; MOLNÁR B. 1973).

LÁSZLÓFFY W. kutatási tevékenysége – az össz tiszai vízgyűjtő bemutatása érdekében – az

akkori államhatárokon túlnyúlott (LÁSZLÓFFY W. 1982). A természeti adottság ismertetésénél csak a

vízgazdálkodás számára fontos tényezőket emeli ki és részletesen be is mutatja azokat. A publikáció

jelentősége  az  őszvízgyűjtő  egészére  való  kitekintésben  rejlik.  Ez  a  korábbi  idők  bigott

„korlátozott”  szocialista  szemléletében  valósággal  hiánypótlónak,  illetve  merészen  gondolkodó

vízrajzi újdonságnak számított. JAKUCS L. (1982) a Tiszán kialakuló árvizek gyakoriságát, valamint

a  lefolyási  koefficiens  alakulását  befolyásoló  tényezőket  vizsgálta.  Egy  évvel  később  VÁGÁS I.

(1982)  vízmérnök megjelenteti  a tiszai  nagy árvizekről  szóló könyvét,  amelyben az árhullámok

kialakulásának okait és jellegüket elemezte.

A szovjet időszakban is történtek éghajlattal és paleoklímával kapcsolatos kutatások a tiszai

vízgyűjtőben.  Elsőnek  HAJÓSY F. „Adatok  a  Tisza  vízgyűjtőjének  csapadékviszonyaihoz“  című
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publikációja  jelent  meg  (1954).  A szerző  az  össz-tiszai  vízgyűjtőre  jutó  csapadékmennyiségek

térbeli  eloszlását  mutatja  be.  A csapadék abszolút  és  relatív  adatait  táblázatokban  is  ismerteti,

meteorológiai  megfigyelőállomásokra lebontva.  RÉTHLY A. száz esztendő (1701–1800) a Kárpát-

medencében feljegyzett időjárási  szélsőségeit  gyűjti  össze egy kiadványba. Forrásként az akkori

szerzetesi  feljegyzések időjárásra utaló adatait  használta,  amelyek egy-egy szélsőséges  időjárási

eseményt pontosan dokumentáltak (1970).  LÁSZLÓFFY W. bemutatja a vízjárás és a vízgazdálkodás

szempontjából  fontos  éghajlati  elemeket  a  vízgyűjtő  egész  területén.  Fontos  megjegyezni  a

csapadékra  és  az  árhullámok  kialakulására  vonatkozó  megállapításait:  „a  csapadék  nem  a

hegytetőkön és gerinceken, hanem a hegyek lejtőin éri el maximumát, ahol a légáramlatok felszálló

mozgása a legélénkebb“ (1982; 59 p.). Másik fontos következtetése: a hirtelen történő hóolvadás

gyors  és  heves  árhullámokat  indíthat  el,  mert  a  jelenség a  nyári  zivatarokkal  ellentétben  nagy

területen érvényesül (LÁSZLÓFFY W. 1982; 65 p.) A II. világháború vége és a rendszerváltás között

több alkalommal pusztító árhullám vonult le a Tisza felső szakaszán (VÁGÁS I. 1982; SZLÁVIK L. –

FEJÉR L. 1998). A természeti katasztrófák szinoptikus feltételeit  BODOLAINÉ JAKUS EMMA vizsgálata

(1983).  Munkájában  megállapítja,  „hogy  a  nagy  folyókon  jelentős  árhullámok  az  időjárás

nagyléptékű menetében mutatkozó anomáliák nyomán alakulnak ki“ (BODOLAINÉ JAKUS E. 1983; 13

p.). 

A II. világégést követően az újonnan visszaálló határok révén román kutatók is végeztek

kutatásokat  a  Felső-Tisza  vízgyűjtőjében.  A legjelentősebb munka  UJVARI I. „Geografiai  apelor

României” című kiadványa, amely a folyó máramarosi vonatkozásában érdemel említést (1972). A

másik  jelentős  kiadvány  a  „Judeţele  Patriei”  sorozat  gondozásában jelent  meg  POSEA,  G.  –

MOLDOVAN, C. – POSEA, A. tollából.

4.6. Ukrán kutatási időszak

4.6.1. Ukrán és nemzetközi kutatások

Az  1990-es  évek  elején  megszűnt  a  Szovjetunió,  tagállamai  sajátos  „önfelszámoló”

folyamatot  hajtottak végre (1991).  Magyarország új  szomszédja az addigi „tagállam szomszéd”

helyett a független Ukrajna lett, és a megváltozott politikai helyzet miatt a Felső-Tisza területe újra

a tudományos érdeklődés fókuszába kerülhetett. Az eddigi gyakorlattal ellentétben az új politikai

status quo szabad utat biztosított a tudományos információk áramlásában (ARTYUSHKOV, E. V. et al.

1996; MEULENKAMP, J. M. et al. 1996; KOVÁČ, M. et al. 2000; PÉCSKAY, Z. et al. 2000; SEGHEDY, I. et

al. 2001; SEGHEDY, I.  et al. 2004;  КІНДЮК, Б. В. – ОВЧАРУК, В. А. 2005; SEGHEDY, I.  et al. 2011;

KOVALCHUK, I. et al. 2012).
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A formálódó medencében a tengeri elöntés különös szerepet töltött be a miocénben (MAGYAR

I. et al. 1999;  MAGYAR I. 2010). Az ukrán kutatók hét fúrásmintából származó növényi mikro- és

makrofosszíliák alapján bemutatták a paleoklíma alakulását. Kimutatták a bádeni klímaoptimumot,

és meghatározták a folyamatos  lehűlés tendenciáját  a késő miocénben (SYABRYAJ,  S. et al.  2007;

IVANOV, D. et al. 2011). A harmadidőszak végén és a negyedidőszakban a hegykoszorú lepusztulását

vizsgálva АНДРЄЄВА-ГРИГОРОВИЧ és társai nagy vastagságú rétegsort tárt fel az Északkeleti-Kárpátok

medence  felőli  előterében (munkácsi-  és  szlatinai-süllyedékek),  amelyet  tizennégy  sztratigráfiai

egységre osztottak fel (АНДРЄЄВА-ГРИГОРОВИЧ, A. et al. 2009).

A negyedidőszakban a Felső-Tisza völgye az ősember életteréül szolgált  (RÁCZ B. 2008;

2009; STEPANCHUK, V.  et al. 2010;  KOULAKOVSKA, L.  et al. 2010; DORONICHEV, V. – GOLOVANOVA, L.

2010), az ember életfeltételéül szolgáló optimális környezet meglétét a paleobotanikai kutatások is

bizonyítják (ГЕРАСИМЕНКО, Н. П. 2004).

4.6.2. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola földrajzi kutatásai

A  Felső-Tisza  vidékén  a  beregszászi  főiskola  megalakulását  követően,  folytonos

természetföldrajzi  kutatások zajlanak  a  kutatók  és  oktatók  vezetésével  (GÖNCZY S.  et  al. 2005;

GÖNCZY S. 2006; IZSÁK T. 2007/a; 2007/b;  MOLNÁR J. 2009). Több hasonló jellegű kutatás zajlik a

főiskolán, amelyek az éppen aktuális környezeti kihívásokhoz kapcsolhatók. Vizsgálják az árvizek

okait és következményeit (NAGY B. et al. 2002; MOLNÁR J. et al. 2003; SÁNDOR A. 2003; 2007; IZSÁK

T. 2012), valamint Tiszaújlak és Tiszapéterfalva között a lineáris erózió révén bekövetkező recens

mederváltozások időbeliségét és térbeliségét (KOLOZSVÁRI I. 2010). 

4.6.3. Magyarországi kutatások

Az anyaországi kutatók részéről is törekvések indultak meg a határnyitással szabadabban

megközelíthető területek újbóli és teljesebb megismerésére (MIKE K. 1991; SOMOGYI S. 2000; GÁBRIS

GY. 2001; ANDÓ M. 2002; ALFÖLDI L. – SCHWEITZER F. 2003; RADVÁNSZKY B. – IZSÁK T. 2006; KÉSZ A.

2008/a; 2008/b). A „Pannon Enciklopédia – Magyarország földje” bemutatja a Kárpát-medence, így

az  Északkeleti-Kárpátok  (Felső-Tisza  vidék)  természetföldrajzi  adottságait  (HAJDÚ-MOHAROS J.

1997).  GÁBRIS GY. –  NÁDOR A.  (2007) az új tektonikai és klimatikus adatok tükrében ismertetik a

Tiszai-vízrendszer alföldi részének kialakulását.  SCHWEITZER F. és munkatársai (2012) a medence

egységét figyelemben véve mutatják be a  legújabb geomorfológiai eredmények alapján a Kárpát-

medence geomorfológiáját, többek között a Felső-Tisza vidékét.

Az  1998-ban  és  2001-ben  a  Felső-Tiszán  levonuló  pusztító  árvizek  következtében  több

hidrológiai témájú cikk jelent meg, amelyek az árhullámok kialakulásának okait, azok jellegét és
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következményeit taglalták; valamint javaslatokat tettek a jövőbeni katasztrófakockázat csökkentése

érdekében (SZLÁVIK L. – FEJÉR L. 1998; ILLÉS L. – KONECSNY K. 2000; SZLÁVIK L. 2003; KONECSNY K.

2003). SCHWEIZTER F.  (2001/b)  és GÁBRIS GY.  et  al.  (2002) kutatásaiban  a  folyók  ártereinek

feliszapolódása, mint a magas víz kialakulásának valószínűségét növelő ok jelenik meg vizsgálati

eredményként. A Föld más területein lévő példák (Duna, Rajna, Elba) alapján fontos megjegyezni,

hogy a környezeti kihívások, illetve katasztrófák geomorfológiai háttérrel is magyarázhatók, ezek

kiküszöbölése érdekében szükséges megtalálni a megfelelő válaszokat és megoldásokat (NAGY I. et

al. 2010; RADVÁNSZKY B. et al. 2010; SCHWEITZER F. – NAGY I. 2011). 

4.6.4. A kárpát-medencei klíma modellezés 

Az emberiség  számára  a  XXI.  század  legnagyobb  kihívása  a  Föld  klímájának  globális

felmelegedése (SZÁSZ G. 1993; BARTHOLY J. – MIKA, J. 1998; IPCC 2007). A Tisza vízgyűjtőjére is

érvényes a melegedési tendencia (SZALAI S. 2003: KRÜZSELYI I. et al. 2011). A mért éghajlati adatok

alapján  elkülöníthetők  rövid-  (aszályos,  nedves)  (RÉTHLY A.  1936)  és  hosszútávú  éghajlati

periódusok (ТУШИНСКИЙ, Г. К. 1966), illetve egyes, az átlagtól jelentős mértékben eltérő időjárási

események (HANUSZ I. 1901;  RÉTHLY A. 1970, 292 p., 416 p.). A kutatási területen a közelmúltban

bekövetkezett  katasztrofális  árvizek  generálták  az  éghajlati  kutatások  reneszánszának  időszakát

(BARTHOLY J. – PONGRÁCZ R. 2004; 2005; MIKA J. 2004; SZALAI S. – SZENTIMREY T. 1996; 2005; SZALAI

S. – LAKATOS M. 2007; LAKATOS, M. et al. 2007; BIHARI Z. et al. 2007; BIHARI Z. et al. 2009; BOZÓ L.

et  al. 2010;  MOLNÁR J.  –  IZSÁK T.  2011).  A szélsőséges  és  változékony  éghajlati  viszonyok

következményei  a  vízgazdálkodás  számára  támasztanak  komoly  kihívásokat  (SZLÁVIK L.  2003;

NOVÁKY B. 2000; 2011; KONCSOS L. –  KOZMA ZS.  2007; KOVALCHUK, I.  et al. 2012; NOVÁKY, B. –

GÁBOR,  B.  2012).  A  regionális  klímamodellek  alkalmazása  révén  lehetőség  nyílik  a  Kárpát-

medencében  érdekelt  államok  közös  klímastratégiájának  megalkotására.  Ezt  a  közös

együttműködést  segíti  és  segítette  elő  több  hazai  és  nemzetközi  kutatási  projekt  (CLAVIER,

VAHAVA).  A regionális  klímamodellek  projekciói  a  XXI.  században  várható  éghajlatváltozás

nagyságának tér- és időbeliségét térképezik fel (GÁLOS, B. et al. 2007; BARTHOLY J. et al. 2007; 2008;

BARTHOLY J.  et al. 2008; SZÉPSZÓ G. – HORÁNYI A. 2008; RADVÁNSZKY, B. – JACOB, D. 2008; 2009;

KRÜZSELYI I. et al. 2010; BARTHOLY J. – PONGRÁCZ R. 2010; GÁLOS, B. et al. 2011/a; 2011/b).
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5. A Felső-Tisza vízgyűjtőjének ősföldrajzi képe

5.1. A Felső-Tisza vízgyűjtőjének késő miocén eseményei 

A Felső-Tisza  vízgyűjtőjének kialakulása a késő miocén kezdetére nyúlik vissza (kb.  11,6

millió évre),  amikor kezdetét  veszi a  kezdetleges tiszai vízgyűjtő vízválasztójának kirajzolódása

(SCHWEITZER F. 1993). A fő, illetve hosszabbik forráságnak számító Fekete-Tisza elhagyta eredeti

bukovinai relatív erózióbázisát (Prut) és úgyszintén a folyásirányt változtató Fehér-Tisza vízével

bővülve a medence belseje felé fordult (ЕРМАКОВ, Н. П. 1948/a;  КІНДЮК, Б. В. – ОВЧАРУК, В. А.

2005).  A késő  miocénben kisebb fundáló  (oszcilláló)  mozgásoktól  eltekintve főleg az általános

letarolódási  folyamatok érvényesültek.  A klimatikus  tényezők által  befolyásolt  szelektív  eróziós

tevékenység a Polonina (900–1000 m) planációs felszín felszabdalódását tette lehetővé, amelyhez

számos transzverzális típusú folyóvölgy kapcsolódott. Az egykori planációs felszín kialakulását 13–

12 millió évre datálják (ЦИСЬ, П. М. 1962; 1966/a; 1966/b; ARTYUSHKOV, E. V. 1996; ZUCHIEWICZ, W.

2009). Más kutatások szerint kora idősebb és a középső miocénre tehető (DEMEDIUK, M. S. 1983;

1994) (4. táblázat).

A medence-süllyedék belső peremén intenzív vulkáni működés indult meg (МАЛЕЕВ, E. Ф.

1964; CSONTOS L. – VÖRÖS A. 1997; SZAKÁCS S. – KARÁTSON D. 1997; KOVÁČ, M. et al. 2000; PÉCSKAY,

Z.  et al. 2000; SEGHEDY, I.  et al. 2001; SEGHEDY, I.  et al. 2004; PÉCSKAY, Z.  et al. 2006). Az egyre

nagyobb  arányú  posztorogén  eruptív  tevékenység  a  Vihorlát-Gutin  Formációban  öltött  testet

(АНДРЄЄВА-ГРИГОРОВИЧ, A. et al. 2009), amelynek kora 14–9 millió év közé datálható (МАЛЕЕВ, E. Ф.

1964; PÉCSKAY Z. et al. 2006; АНДРЄЄВА-ГРИГОРОВИЧ, A. et al. 2009). A vulkáni tevékenység általában

a limnikus lerakódásokhoz vagy a medence belső üledékeihez kapcsolódik (SZÁDECZKY-KARDOSS E.

1942/a;  LÁNG S.  1942;  SZAKÁCS S.–  KARÁTSON D.  1997).  A kialakult  belső  vulkáni  öv  „egyes“

részeinek az akkori helyi erózióbázishoz viszonyított relatív magassága kisebb volt a mai értéknél

(SZÁDECZKY-KARDOSS E. 1942/a); csak a későbbi endogén és exogén erők hatására váltak sajátosan

kiemelt helyzetű és fiatalosan eleven formakincsű hegyekké (SZÁDECZKY-KARDOSS E. 1942/a; LÁNG S.

1942). A kialakuló vulkáni öv az Északkeleti-Kárpátok belső lejtőiről lefutó folyók és patakok útját

elgátolta, vizüket visszatartotta és ezek a vizek kisebb-nagyobb visszaduzzasztott tavacskák végül

egyetlen  nagyobb  vízfelületté  egyesültek.  A Tisza  Rakasztól  délre  levő áttörését  megelőzően  a

Máramarosi-medence mai területét a Felső-Tiszai-tó foglalta el (SZENTES F. 1942;  ЕРМАКОВ, Н. П.

1948/a;  КІНДЮК,  Б.  В.  –  ОВЧАРУК,  В.  А.  2005)  (11.  ábra).  E  nagy  kiterjedésű  tó  medence  az

erózióbázisa volt az akkori kisebb-nagyobb 
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4. táblázat Az Északkeleti-Kárpátok planációs felszínei  (ZUCHIEWICZ,  W.
2009; ЦИСЬ, П. М. 1962; 1966;  ГОФШТЕЙН, І. Д. 1962; ДЕМЕДЮК, Н. С. 1982;
1983; 1994; PÉCSI M. 2001 alapján szerk. RADVÁNSZKY B. 2013)



ős-vízfolyásoknak: Borzsa, Dolha, Ilosva; továbbá Nagyág, Talabor, Tarac, Apsa, Szopurka, Kaszó;

illetve Fehér-Tisza, Visó, Róna, Iza, Szaplonca. A tavat tápláló folyók völgyei a Polonina (900–

1100 m) planációs felszínt szabdalták fel. A tó mélysége a lerakódott üledékek alapján,  nyugatról

keletre  fokozatosan  csökkent,  amely  a  tóba  torkolló  folyók  feltöltő  tevékenységének volt

köszönhető (ЕРМАКОВ, Н. П. 1948/a; КІНДЮК, Б. В. – ОВЧАРУК, В. А. 2005) A becslések szerint a tó

vízgyűjtő  területe  5 800 km2  volt,  hozzávetőleges  felszíne  pedig elérte  a  2 800 km2.  A felszíni

kiterjedést,  a tómedence  északi  oldalán  a  Tisza  mai  szintje  feletti (?)11,  110–170  m  relatív

magasságú egykori  eróziós  szint  alapján  rekonstruálta  ЕРМАКОВ (1948/a).  A Felső-Tiszai-tó  egy

regresszió  következtében  csapolódhatott  le.  A  lecsapolódás  ideje  a  késő  miocénban  történt

(ЕРМАКОВ, Н. П. 1948/a).

A késő miocénben az Északkeleti-Kárpátok előterében a Pannon-tó ÉÉK-i öblözete teljesen

feltöltődik (MAGYAR, I. et al. 1999; MAGYAR I. 2009; 2010) és a korábbi tavi lagunáris fáciest teljes

egészében a fluviatilis környezet váltotta fel. Erről a környezetről számos csiga és kagyló fosszíliája

tanúskodik; ugyanakkor a hegységek lábánál – Avas, Máramarosi-, Dolhai-, Ilosvai- stb. medencék

– kisebb-nagyobb fejtésre is érdemes lignit képződött (ГОРЕЦКИЙ, B. A. 1958; АНДРЄЄВА-ГРИГОРОВИЧ,

11 Husztnál a Tisza 154 m tszf. magasságon folyik (szerző)
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11. ábra: Felső-Tiszai tó feltételezett vízgyűjtője és kiterjedése (ЕРМАКОВ, Н. П. 1948/a; КІНДЮК, Б. В. –
ОВЧАРУК, В. А. 2005 alapján szerk. RADVÁNSZKY B. 2013)



A. et al. 2009). 

A florisztikai kutatások jelentős klíma és vegetációváltást feltételeznek a késő miocénre a

Felső-Tisza  vízgyűjtőjének  területén  (IVANOV,  D.  et  al.  2011).  A kifejezetten  tartós  vízborítást

igénylő mocsári erdők aránya csökkent, helyettük a kevésbé vizes élőhelyeket kedvelő, és a parti

fövenyből kihordott homokdűnék védelmét élvező ún. „turzási” erdők terjedtek el. A vegyes típusú

mezofiton erdőkből eltűnnek a melegkedvelő fajok helyettük a hikoridió (Carya sp.), a dió (Juglans

sp.),  a  tölgy (Quercus sp.),  a  szil  (Ulmus sp.)  és  a  juhar  (Acer sp.)  stb.  válnak uralkodóvá.  A

jegenye-  (Abies  alba)  és  a  lucfenyő  (Picea excelsa)  elterjedése  is  csökkent  és  más  fenyőfélék

(Pinacaceae) dominanciája alakult ki (SYRABRYAJ, S. et al. 2007; IVANOV, D. et al. 2011). A folyókhoz

köthető edafikus társulások közül a talajvíz ingadozását híven követő ligeterdő típusok illeszkedtek.

A magashegységi régióban a fenyőfélék alacsonyabb termetű változatai voltak jelen, de a pollen

analitikai vizsgálatok alapján elterjedésük alsó határa idővel csökkent (SYRABRYAJ, S.  et al. 2007;

IVANOV, D. et al. 2011). 

Az  Északkeleti-Kárpátok  területén  a  késő  miocénben  az  éghajlati  viszonyokra  a  feltárt

paleobotanikai minták vizsgálatából  részben  lehet következtetni.  A folyamatosan erősödő lehűlés

mellett kialakul a négy évszak és azok élővilágra gyakorolt hatása is érződik (SYRABRYAJ, S.  et al.

2007; IVANOV, D. et al. 2011). A minták alapján kb. 8,5 millió évvel ezelőtt a középhőmérséklet 15

°C körül volt, amely a késő miocén végére 14 °C alá süllyedt (SYRABRYAJ, S. et al. 2007; IVANOV, D.

et  al.  2011).  A leghidegebb  hónap  középhőmérséklete  a  késő  miocénben  5,5  °C-ról  0,5  °C-ra

változott,  ezzel  szemben  a  legmelegebb  hónap  középhőmérsékletében  mindössze  csak  1  fokos

negatív csökkenést mutattak ki (23 °C és 24 °C). A csapadék évi mennyisége 1100–1200 mm-ről

csökkent 800–900 mm-re. A legszárazabb hónap csapadéka nem érte el az 50 mm-t és minimális

növekedés  érzékelhető;  ezzel  szemben  a  legtöbb  csapadékot  adó  hónap  átlaga  mind  a  két

időpontban  110–140  mm körül  alakult  (SYRABRYAJ,  S. et  al.  2007;  IVANOV,  D. et  al.  2011).  Az

eredmények  alapján  láthatjuk,  hogy a  késő  miocénben  az  évi  csapadékmennyiség  csökkenő

tendenciája figyelhető meg, amely nem feltétlenül tükrözi a globális klímaeseményeket (UTESCHER,

T. et  al.  2000).  A  késő  miocén  botanikai  mintái  alapján  nehéz  az  éghajlatra  vonatkozó

megállapításokat  tenni,  ugyanis  a  növények  képviselhetnek  azonális-  vagy  szegény  zonális

társulásokat  (HABLY,  L. 2003).  A paleobotanikai  vizsgálatok  eredményei  mellett  ismeretesek a

Pannon-medencéből  származó paleontológiai  kutatások  klímára  vonatkozó  adatai  is.  Ezen

módszerek alpján arid és humid klímaciklusok váltakozása  mutatható ki a késő miocénben  (lásd.

MAGYARI I. 2009; ábra 33.). Két csapadék maximum jól elkülönül, kb. 9,7–9,2 valamint 7,5–7,0

millió év környékén  (VAN DAM, J. A. 2006;  FORTELIUS, M. et al. 2006;  BÖHME, M. et al. 2008).  A

paleontológiai vizsgálatok a késő miocén végi  szárazodást igazolják, amely a Kárpát-medencében
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feltételezett „sivatagi“ elméletet támasztja alá (ID. LÓCZY L. 1913; CHOLNOKY J. 1910; 1918; KRETZOI

M. 1969; 1983; 1985; PÉCSI, M. et al. 1985;  SCHWEITZER F. 1993; 2001/a;  VARGA G. 2007). A késő

miocénben  e  száraz  klímaperiódus(ok)  hatására  alakulhatott  ki  a  Kicher-Beskidian  szint,  vagy

hegylábfelszín (500–600 m) (ЦИСЬ, П. М. 1962; 1966/a;  ZUCHIEWICZ, W. 2009) (4. táblázat).  Az

akkori  hegylábfelszín képződést a mai száraz területeken képződő pedimentek kialakulása alapján

lehet elképzelni (BOBEK,  H. 1958),  mint pl.  dél-közép Mongóliában, Orog-Nuur környékén (12.

ábra).  A  hegylábfelszínek  a  Huszti-kapuban,  a  Tisza  jobb  partján  az  idősebb  folyóteraszok

képződésének kiindulási szintjei, mint ahogy ez ismert a Kárpát-medence más területein is (FINK, J.

1960; PÉCSI M. 1963; 1991).

A Felső-Tiszai-tó vízmennyisége teljes mértékben levezetődhetett. A távozó vízzel együtt a

korábban  felhalmozott  és  leülepedett  hordalék  elszállítására  is  sor  került.  Ilymódon az  egykori

tómedence fenéklerakódásai többé-kevésbe kitakarítódott, illetve denudálódott az évmilliók során.

A Felső-Tisza új nyomvonala, illetőleg az általa generált vízrajzi tengely igen erőteljes bevágódásra

és  aktív  eróziós  tevékenységre  serkentette  a  mellékfolyókat.  A relatív  erózióbázis  süllyedése

következtében idősebb teraszok képződésére került sor a Fehér-Tisza, az Iza, a Tarac, valamint a

mellékpatakok völgyében. Az idősebb teraszok magassága eléri a 800–850 m-t, ezt a teraszszintet

követi  még két jól  elkülöníthető párkánysík,  amelyek relatív magassága 300–500 m között  van

(STRAUSZ L. 1943; ЕРМАКОВ, Н. П. 1948/a;  ВЯЛОВ, О. С. 1966;  БОЛЮХ, О. И. 1971).  A tómedence

pliocén  eleji  hordalék-„szűrő”,  illetve  törmelék-„áteresztő”  jellegének  egyértelmű bizonyítéka  a

Tisza a Huszti-kapu előterében kiépített  50–60 m vastagságot kitevő hordalékkúpja.  E hatalmas

kúppalástra  emlékeztető,  mintegy  200  km2-es  alapterületű  felszíni  forma  a  Fekete-hegytől  a

Beregszászi-hegycsoportig, illetve a salánki Helmec-hegyig húzódik; sőt északon – a Borzsáéval

összefüggve  –  az  Ilosvai-medencén  túl  a  Borló  előteréig  kimutatható. A hordalékkúp  felszíne

nyugat  felé  fokozatosan  lejt  és  a  lejtéssel  megegyezően  hordalékanyag  is  finomodik.  Az

akkumulációs forma átlagosan 220–250 m tszf. magasságú (HOFFER A. 1943; LÁNG S. 1942; КІНДЮК,
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12. ábra: Orog-nuur környéki hegylábfelszín (fotó: RADVÁNSZKY B. 2007)



Б. В. – ОВЧАРУК, В. А. 2005;  RADVÁNSZKY B. – IZSÁK T. 2006)  (13. ábra).  Az egykori folyóvölgy

iránya a medencealjzat tektonikai mozgásainak nyomvonalát követte (SZVIDORENKO, V. G. 1976). 

Ekkor rakódtak le azok a durva törmelékek amelyek az Iloncai Formáció bazális konglomerátos

összletének alsó részét képezik (АНДРЄЄВА-ГРИГОРОВИЧ, A.  et al. 2009). Az Iloncai Formáció alsó

részének jellegzetes  faunája  Unio sp.,  Planorbis  sp.,  Candona sp.  stb. (ГОРЕЦКИЙ,  B.  A.  1958;

ШЕРЕМЕТА,  В.  Г.  1958;  ВЯЛОВ,  О.  С.  et  al. 1966). Tágabb  értelmezésben,  ugyanez  a  folyamat

játszódott le a Latorca és az Ung, illetve a Laborc és a Tapoly esetében is. Ily módon az Alföld

északkeleti  pereméhez  nagy  kiterjedésű,  összefüggő  hordalékkúp  rendszer;  majd  ezen kialakult

tökéletlen síkfelszín illeszkedett. A hegységek közül kilépő folyók mindegyikénél megfigyelhető –

a mai értelemben vett – árvízmentes térszint jelentő hordalékkúp, vagy a folyókat kísérő hosszabb-

rövidebb folyóhátak.

5.2. A Felső-Tisza vízgyűjtőjének pliocén eseményei

A pliocénban  az  arid klímát  követően  fokozatosan  újra  erdősül  a  Kárpát-medence  a

rusciniumban (5,3–4,2 millió év). Az éghajlat nedves szubtrópusi jellegűvé kezd válni. A környezet

eleinte ligetes-erdős jellegű volt; majd később – a csapadékmennyiség tér és időbeli eloszlásának

megfelelően – babérlombú örökzöld erdőtípusoktól a meghatározott faji összetételű kemény lombú

asszociáció típusok, és az ún. „száraz erdő” átmenetek között váltakoztak (KRETZOI M. 1969). Az

említett  erdőtípusok  mindegyike  számos  nagy  testű  –  a  klíma  átmeneti  jellege  ellenére  is  –

növényevő (Európa területén  Archidiscodon meridionális),  sőt  ragadozó fauna elemnek nyújtott

életlehetőséget (THENIUS, E. 1975; KRETZOI M. 1983). A pliocén csarnótánum időszakában (4,2–3

millió évvel ezelőtt) már teljesen nedves, csapadékos, valódi trópusi monszun vonásokat tükröző

klíma uralkodott (VAN DAM, J. A. 2006). Hatására a Felső-Tisza vidékén is melegkedvelő szubtrópusi

40

13. ábra: Az Ős-Tisza hordalékkúpjának mai felszínen lévő kiterjedése (1 = hordalékkúp; szerk. RADVÁNSZKY

B. 2013)



tűlevelű fák (Cedrus sp., Cupresus sp.) jelenléte bizonyított (АДАМЕНКО, О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д.

1987).  A szubtrópusi  éghajlat  további  bizonyítéka  a  kutatási  területen a  vörösagyag képződése,

amely megtalálható az Ős-Tisza hordalékkúpjának fedőjében (Ölyvös határában),  Nagyrákócnál, a

beregi Alsóremeténél, Kígyósnál (kőbánya fedőéjben), valamint Nagybégány környékén (КАМАНИН,

Л. Г. – ИВАНОВА, Г. А. 1954;  АДАМЕНКО,  О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987;  RADVÁNSZKY,  B. 2005;

RADVÁNSZKY B. – IZSÁK T. 2006; ЧЕРПАННЯ, Й. ex verb. 2010) (14. ábra).

E tipikus reziduum a meleg-nedves éghajlaton képződhetett (KRETZOI M. et al. 1982; PÉCSI M. 1985;

SCHWEITZER F. 1993;  KOVÁCS J.  et  al. 2011).  Hasonló klímaadottságok mellett  az északi féltekén

hatalmas  területeken  –  Orosz-síkság  déli  része,  Közép-Ázsiában,  Mongólia,  Kína,  Alaszkában,

Kárpát-medence – képződött a szubtrópusi mállástermék (SCHWEITZER F. 1993;  KOLOSZÁR L. 2004;

KOVÁCS J. et al. 2011; DING, Z. L. et al. 1998; REA, D. K. – HOVA, D. A. 1995; SUN, D. H. et al. 1998).

Az Ős-Tisza hordalékkúpjának fedőjében 1,3 m vastag vörösagyagot tártunk fel az ugocsai Ölyvös

határában. A vörösagyag feküjét az Ős-Tisza hordalékkúp kavicsanyaga alkotja, amely úgyszintén

mállási  folyamaton  esett  át.  A hordalékot  alkotó  kavicsok ásóval  jól  hasíthatók,  szilárdságukat

teljesen elveszítették. A mállástermék fedőjét pedig 2 m vastag negyedidőszaki üledékek, valamint

recens talaj réteg teszi ki (15. ábra). 
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14. ábra: A vörösagyag elterjedése (1 = hordalékkúp kiterjedése; 2 = vörösagyag előfordulások; szerk.
RADVÁNSZKY B. 2013)



A vörösagyag szemcseeloszlási eredményeit összevetve a Kárpát-medencéből származó más minták

eloszlási  görbéivel  nagy  valószínűséggel  megállapítható,  hogy  a  vörösagyag  „in  situ”  helyben

képződött és tipikus reziduum (RADVÁNSZKY B. 2005; RADVÁNSZKY B. – IZSÁK T. 2006) (16. ábra).

КАМАНИН,  Л.  Г.  és ИВАНОВА,  Г.  А.  (1954)  a  pliocénre  helyezik  a  hordalékkúp  vörösagyagok

kialakulását,  amelyhez  a  Tisza  egykori  hordalékkúpjában kialakult magasabb teraszait  kötik.  A

meleg-nedves  környezetnek  köszönhetően fokozódott  az  eróziós  tevékenység,  felszabdalódtak a

hegylábfelszínek  és  a  hordalékkúpok,  ezáltal  megkezdődött  a  Kárpát-medence  modern

vízhálózatának  kialakulása.  Ekkor  formálódtak  ki  Felsőveresmart  környékén  az  Ős-Tisza

hordalékkúpjában az idősebb folyóteraszok (ЕРМАКОВ, Н. П. 1948/b; КАМАНИН, Л. Г. – ИВАНОВА, Г.

А. 1954; ЦИСЬ, П. М. 1962; 1966/a; ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981; DEMEDIUK, M. S. 1983; 1994; АДАМЕНКО,

О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987; SCHWEITZER F. 1993; ex verb. 2013). 
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15. ábra: Ölyvösi feltárás szelvénye
(1 = recens talaj; 2 =  felhalmozódási

szint; 3 = lösz, löszszerű üledék;
4 = vörösagyag; 5 = az Ős-Tisza

hordalékkúpjának kavicsanyag; szerk.
RADVÁNSZKY B. 2005)



5.3. A Felső-Tisza vízgyűjtőjének negyedidőszaki eseményei

5.3.1. Meleg-száraz klímaidőszak

A késő pliocénben a Kárpát-medencében a meleg-nedves klíma típus hirtelen meleg-szárazá

vált  át,  ezáltal  eltűnik  a  monszunerdei  környezet  és  füves  pusztaivá  alakul.  A fauna  ehhez  az

ökológiai változáshoz alkalmazkodik a Kárpát-medencében (KRETZOI M. 1983; JÁNOSSY D. 1987).

Térségünkben megnövekszik a kontinentalitás mértéke, így a kisemlős fauna térhódítása jellemző,

amelynek során a rágcsálók dominanciája válik uralkodóvá (KRETZOI M. 1983; JÁNOSSY D. 1987). 

A Felső-Tisza  vízgyűjtőjén a  meleg-száraz  éghajlati  periódusból a  Borzsa  völgyében  –

Ölyvös és Alsóremete – a felszín alatt 3–3,5 m mélyen folyóvízi üledékben számtalan rágcsáló

faunaelemet azonosítottak (АДАМЕНКО, О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987). Az Ölyvösnél feltárt fauna

legfontosabb elemei: Ochotona sp., Cittelus sp., Villanyia sp., Mimomys ex. gr. coelodus, Mimomys

sp.,  Microtinae  gen.  indent  (cementáló  anyag  nélküli),  Microtinae  gen.  indent (cementáló

anyaggal), Allophaiomys sp., Lagurini gen. indent. Az Alsóremeténél feltárt fauna elemek nagyrészt

megegyeznek az előbbivel:  Cittelus sp., Villanyia sp.,  Mimomys sp., Allophaiomys sp., Lagurini

gen. indent. A nevezett fosszíliákat a paleobiológiai adatbázis –  PALEOBIOLOGY DATABASE – alapján

ukrajnai (Odessza, Ushkalka, Karaya-Dubina) és hazai (Villány, Nagyharsány, Osztramos) fauna

alakokkal párhuzamosítottam, melyeknek besorolása a pliocén végére, illetve kora pleisztocénra

tehető  (JÁNOSSY D.  1987;  АДАМЕНКО,  О.  М.  –  ГРОДЕЦКАЯ,  Г.  Д.  1987;  MARKOVA,  A.  K.  1990).

Valamennyi fosszília a kutatási terület füves-sztyepp környezetének sajátosságait igazolja. A faunát

tartalmazó üledékek feküjében  nagy méretű  kavicsokból  álló  folyóvízi  hordalék  van,  amelynek

kötőanyaga  vöröses  barna  színű  homokos  agyag.  Ebben  a  rétegösszletben  különböző

kagylósrákokat tártak fel (ШЕРЕМЕТА, В. Г. 1958). 
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16. ábra: Az ölyvösi valódi vörösagyag minták (A) kumulatív görbéje összehasonlítva
különböző földrajzi helyről származó valódi vörösagyagminták (B = KOVÁCS J. 2004 alapján)

kumulatív görbéjével



A  késő  pliocén  (kb.  3  millió  évvel  ezelőtt)  meleg-száraz  éghajlatának  köszönhetően

elegyengetődött a Krasnaya planációs szint (150–200 m), amely a Kárpát-koszorú területén történt

emelkedés és a síksági előtér süllyedése következtében kiemelkedett (ЦИСЬ, П. М. 1962; ГОФШТЕЙН,

І. Д. 1962; DEMEDIUK, M. S. 1983; 1994;  ZUCHIEWICZ, W. 2009) (4.  táblázat). Ez a szint koránál

fogva  azonos  lehet  a  Kárpát-medencében  leírt  alacsonyabb  hegylábfelszínekkel  (SCHWEITZER F.

1993; 1997).

5.3.2. A legfiatalabb jégkorszak

5.3.2.1. A verécei (Királyháza I.) feltárás elemzése

A paksi löszösszlet alapján Kárpát-medencében 20–22 ismétlődő klímaciklus határozható

meg az elmúlt 1 millió évben (PÉCSI M. 1993; KORDOS L. – SCHWEITZER F. 1997). A Tisza bal partján

Verécénél kialakított 14 m magas feltárásból származó (Királyháza I.) eltérő üledékeket részletes

szedimentológiai vizsgálat alá vetették (ADAMENKO, O. M. – GLADILIN, V. N. 1989) (5. táblázat). A

feltárásban  kiemelt  szerepet  játszó  agyagos  löszösszletből,  az  elmúlt  több  mint  700 000  évben

képződött  kilenc  egykori  talajszintet  és  6–7  löszköteget  különítettek  el  (HAESAERTS,  P.  –

KOULAKOVSKA, L. 2006; KOULAKOVSKA, L. et al. 2010; STEPANCHUK, V. et al. 2010). A feltárás további

elemzésében a  kutatók  nyolc  különböző kultúrréteget  határoztak meg.  A két  legalsó és  egyben

legidősebb réteg (7. és a 8.)  a Brunhes-Matuyama paleomágneses határ alatt  helyezkedik el. A

Veréce  határából  származó  paleotalajok  a  boreális  szürke  erdőtalaj  és  a  szubboreális  barna

erdőtalajok  között  váltakoznak.  A  talajok  összehasonlító  elemzését  –  KOULAKOVSKA,  L. és

munkatársai (2010) – a paksi szelvényben leírt egykori talajokkal összevetve végezték el. A feltárás

III.  számú  paleo-talajréteg  képződését  a  Würm  Brörup  interstadiálisába  teszik,  és  a  MF1-gyel

párhuzamosítják (KOULAKOVSKA, L. et al. 2010). Az utolsó interglaciálisra (Riss–Würm) a IV. számú

talajszintet datálják, amely a MF2-vel hozható analógiába. A Basaharc Dupla (erdős-sztyepp talaj)

talajkomplexumot a verécei feltárásból származó V. számú szürke erdőtalaj szintnek felel meg, és a

felszín alatt 3–4 m mélyen helyezkedik el (ADAMENKO, O. M. – GLADILIN, V. N. 1989; HAESAERTS, P. –

KOULAKOVSKA, L. 2006; KOULAKOVSKA, L. et al. 2010; STEPANCHUK, V. et al. 2010). Az éghajlat a talaj

képződésekor a mai klímától eltérően csapadékosabb volt; éppen ezért a maihoz hasonló nedves-

kontinentális,  illetve  a  jelenlegi  szubarktikus  éghajlati  jellemzők  humidusabb  tulajdonságai

fedezhetők fel benne.

A legfejlettebb paleotalaj (VI. számú talaj) a Királyháza I. szelvényben a Mende Bázisnak

(MB) felel meg (KOULAKOVSKA, L. et al. 2010). Az ukrán kutatók a VI. számú paleotalaj képződését

a Holstein (Mindel-Riss interglaciális) időszakra helyezik, ennek kora 320 000 – 210 000 év, a II. és

III. Biva paleomágneses esemény közé helyezhető. A talaj gyengén podzolosodó erdőtalaj, amely 
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gyengén  glejesedést  mutat.  A VII.  számú  talajszint  a  Mindel  1/2  interstadiálisban  képződött

(ADAMENKO,  O.  M.  –  GLADILIN,  V.  N.  1989).  A  VIII.  talajszint  (8,5–9  m),  még  a  Bruhnes

paleomágneses epochba tartozik; ezzel  szemben a IX-es számú talajszint  (10 m mélyen)  már a

Matuyama  paleomágneses  időszakhoz.  Ez  utóbbi  megfelelője  a  Paks-Dunakömlődi  fosszilis
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5.  táblázat A királyházai  szelvény összehasonlítása  a  Kárpát-medencei  lösz és  paleotalajokkal
(ADAMENKO, O. – GLADILIN, V. 1989; HAESAERTS, S. – KOULAKOVSKA, L. 2006; PÉCSI M. 1985; GÁBRIS GY. 2006
alapján összeállította RADVÁNSZKY B. 2013)



talajrétegnek (KOULAKOVSKA, L. et al. 2010). A löszkötegek képződéseinek időszakai hűvösebbek és

szárazabbak voltak a mai viszonyoknál; a növényzet nyílt füves hideg-sztyepp (dryas flóra) vagy

erdős-sztyepp (fehér nyír – erdei fenyő flóra) volt, ezt a löszanyag faunájának gastropoda és nagy

testű emlősök maradványai is igazolják (АДАМЕНКО, О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987; ADAMENKO, O.

M. – GLADILIN, V. N. 1989; HAESAERTS, P. – KOULAKOVSKA, L. 2006; KOULAKOVSKA, L. et al. 2010). A

hideg-sztepp  klímát  igazolják  a  Kárpátok  északi  oldalán  feltárt  tipikus  sztyepp  fauna  is

(Mammuthus primigenius (Blum.), gyapjas orrszarvú (Coelodonta antiquitatis), gímszarva (Cervus

elaphus) (АДАМЕНКО, О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987). 

A  feltárásban  található  nyolc  kultúrréteg  főleg  az  interglaciálisokhoz  vagy  az

interstadiálisokhoz  köthető.  A  legidősebb  kora-paleolit  réteg  (7./8.)  a  Bruhnes–Matuyama

paleomágneses határtól idősebb. A 8. számú kultúrréteg a Günz-Mindel interglaciálisban képződött;

tipikus használati eszközei: chopperek, kések, szakócák és egyéb lokális jellegű kőeszközök. Ezek

gyakran nem vulkáni kőzetekből (obszidián) készültek. A közép-paleolit rétegek az 5/c (Mindel-

Riss) és az 5/b (Riss1-Riss2) melegebb periódusokban alakultak ki,  amikor az éghajlat  boreális

(szubpoláris) jellegű volt (ADAMENKO, O. M. – GLADILIN, V. N. 1989;  KOULAKOVSKA, L.  et al. 2010;

STEPANCHUK, V. et al. 2010) (5. táblázat).    

5.3.2.2. Glaciális formák képződése 

Az  utolsó  két  alpi  eljegesedési  fázis  moréna  anyaga  és  a  jég  által  kivájt  glaciális  formák  a

Máramarosi-havasokban (Hoverla,  Fagyalos,  Fekete-havasok)  és  a  Radnai-havasokban (Ünő-kő)

maradtak meg napjainkig (POSEWITZ T. 1890; 1892; ЦИСЬ, П. М. 1962; ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981) (17.

ábra).  A legidősebb  morénaanyag  lerakódása  a  Riss  glaciálishoz  köthető.  A würmi  időszaki

glaciális formák és a moréna lerakódások a magashegységi területek eljegesedését bizonyítják. A

melegebb  időszakokban  megnőtt  a  folyók  munkavégző  képessége,  bevágódtak  a  lerakott

kavicsanyagukban és kialakították teraszaikat; ezzel egy-időben a fluvioglaciális felszínformálódás

is aktivizálódott a magasabb régiókban  (18. ábra).  A Riss glaciálisban a kárpáti ív területén már

széles  sávban periglaciális  terület  volt,  a  magasabb régiókban pedig  lokális  eljegesedési  gócok

(Hoverla, Pop Iván) alakultak ki, amelyek révén glaciális felszínformák (cirkuszvölgyek, morénák

stb.) jöttek létre (POSEWITZ T. 1888; 1889; ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981).
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5.3.2.3. A teraszok kérdése a Felső-Tisza vízgyűjtőjén 

A  pleisztocénben  a  poligenetikus  völgyek tovább  fejlődtek.  A  folyók  völgyeikben

kialakították  saját  teraszaikat  (ŠAUER,  V.  1926;  BULLA B.  1940;  KÉZ A.  1940;  LÁNG S.  1942;

ГЕРЕНЧУКА,  К.  І.  1981; АДАМЕНКО,  О.  М.  –  ГРОДЕЦКАЯ,  Г.  Д.  1987;  KOVALCHUK,  I.  et  al. 2012;

SCHWEITZER F.  et al. 2012). A Tiszának lényegében csak a hegyvidéki területen van igazi völgye,
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19. ábra. Hoverla környéki glaciális felszínformák (fotó: RADVÁNSZKY B. 2005)

18. ábra: Moréna anyag felhalmozódása a Hoverla környékén (fotó: RADVÁNSZKY

B. 2005)

17. ábra: Glaciális felszínformák a Hoverla környékén (fotó: RADVÁNSZKY B.
2005)



mert az Alföld északkeleti része az egész negyedidőszakban süllyedő terület volt (SOMOGYI S. 1961;

RÓNAI, A. 1972; 1985; GÁBRIS, GY. – NÁDOR, A. 2007). A Tisza az alsó pleisztocénre bevágódott

hordalékkúpjába  és  megváltoztatja  kelet-nyugati  folyásirányát,  felveszi  a  jelenlegit  (DDNy) és

Alsó-Szatmáron keresztül az Érmellék irányába nyer levezetést (SOMOGYI S. 1961;  MIKE K. 1991;

GÁBRIS, GY. – NÁDOR, A. 2007). 

A  Kárpát-medencében  megtalálható  egykori  völgysíkok  kialakulásának  kérdése  máig

vitatott  (PÉCSI M.  1991;  SCHWEITZER F.  1997;  GÁBRIS G.  2006;  GÁBRIS GY.  –  NÁDOR A.  2007;

SCHWEITZER F. ex verb. 2013).  KÉZ A. (1940)  és  BULLA B. (1941/b) öt jól elkülönülő folyóteraszt

határoztak meg.  KÉZ A.  az V. számú felszín felett – a forrásvidéktől a Talabor torkolatáig terjedő

szakaszon – azonos magasságú felszíneket írt le, de ezeket nem nevezte teraszoknak. A Kárpát-

medence egységét és a glaciális időszakokat alapul véve határozták meg a teraszok korát.  Az I.

számú terasz óalluviális12, a II. számú jégkor végi, a III. számú a jégkor közepi és a IV. számú

jégkor eleji. Az V. számú terasz korát pliocénra helyezik (KÉZ A. 1940; BULLA B. 1941/b). 

A  szovjet  kutatók  szerint,  a  Felső-Tisza  (Felsőveresmart  környékén  egykori

hordalékkúpjában) és mellékfolyói (Tarac, Talabor, Nagyág, Borzsa stb.) idősebb terasz szintjei, a

IX. (200–300 m relatív magasság),  a VIII. (130–150 m relatív magasság) és a VII. (80–100 m

relatív magasság) számú, 700 000 évnél idősebbek (ВЯЛОВ, О. С. et al. 1966; АДАМЕНКО, О. М. et al.

1977).  АДАМЕНКО, О. М.  és munkatársai az idősebb teraszokat Pécsi M. (1959) által leírt VIII. és

VII. számú dunai teraszokkal párhuzamosították. 

 A tiszai VI. számú terasz szintje (60–80 m relatív magasság), amely a felsőveresmarti Ős-

Tiszai hordalékkúp oldalában (20. ábra), a Máramarosi-medencében, a Huszti-kapuban, továbbá a

Nagyág-, a Talabor-völgyében figyelhető meg – a szovjet kutatók szerint – az alsó pleisztocénhez

tartozik.

12 óholocén
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20. ábra: Terasz szintek a tiszai hordalékkúp oldalán, Felsőveresmart (fotó: RADVÁNSZKY B. 2005)



АДАМЕНКО,  О.  М.  –  ГРОДЕЦКАЯ,  Г.  Д.  (1987)  munkájukban  megállapítják,  hogy  a  teraszt  a

kavicsanyaga alapján párhuzamosítják a Duna VI. számú teraszával, mert faunát  nem tártak fel

benne. E megállapítás nem szolgáltat megnyugtató információt a teraszok analógiába állításához és

koruk pontos meghatározásához. A Tisza V. számú terasza (50–60 m relatív magasság) Rahótól a

Huszti-kapuig figyelhető meg. Az őslénytani vizsgálatok során feltárt emlős maradványok a terasz

kavicsanyagában  a  Tirászpoli-komplexummal  (Archidiscodon  trogontherii,  Bison  schoetensacki,

Equus mosbachensis) azonos, amely a paleomágneses vizsgálatok szerint a Matuyama időszakhoz

tartozik, kora idősebb mint 700 000 év (БОРИСОВ, Б. А. 2010). Veréce határában, a Királyháza I.

lelőhelyen  kora  paleolit,  kultúrréteget  (7-es  számú)  tártak  fel  az  V.  terasz  kavicsanyagán

(850 000±100 000 év), amelynek kora a Günz-Mindel interglaciális időszakra tehető (STEPANCHUK,

V.  et al. 2010). A IV. tiszai terasz (40–50 m relatív magas) Rahó és Huszt között a Máramarosi-

medencén áthaladva megtalálható, valamint a Nagyág, a Talabor, a Tarac, a Borzsa völgyében is.

АДАМЕНКО, P. C.  (1977)  a terasz kavicsanyagából (Husztsófalva) Riss glaciális korú tipikus nyílt

sztyepp-faunát tárt fel (Citellus sp., Eolagurus cf. luteus, Lagurus cf. lagurus, Microtus cf. arvallis).

Verécénél a Királyháza I.  feltárásban a folyó egykori IV. számú völgysíkjának kavicsanyagában

azonosították az  5/c paleolit  rétegösszletet (STEPANCHUK,  V.  et  al. 2010),  amely  a  Vértesszőlősi

kultúrréteggel (VÉRTES L. 1969) abszolút kora (360 000±50 000 év) (STEPANCHUK,  V.  et  al. 2010)

alapján  párhuzamosítható.  A III.  számú  tiszai  terasz  (20–30  m  relatív  magas)  a  mellékfolyók

völgyében található meg, a Máramarosi-medencében csak nehezen nyomozható (BULLA B. 1940;

PEJA GY. 1943; ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981; АДАМЕНКО, О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987). E tényállást PEJA

GY.  (1943)  a  Máramarosi-medence  süllyedésével  magyarázza,  ugyanis  a  nevezett  terasz

kavicsanyaga csak a mélyben található meg. A süllyedés során egy kis párkány maradt meg az

Avas-Kőhát északi oldalán, amelyet a helyi települések lakói lankának neveznek. Az Ökörmezői-

medencében és Gánya környékén a III.  számú terasz nagy térbeli  kifejlődése figyelhető meg, a

Nagyág és a Tarac völgyében. E völgysík kavicsanyagának a kora a Riss glaciális végére datálható

(ИВАНОВА, Т. А. 1965). A III.  számú völgysíkot a II. számú folyóterasz követi (10–15 m relatív

magas),  amely  a  Tisza  és  az  összes  baloldali  mellékfolyó  völgyében  megtalálható  és  korát  a

Würmre helyezik (АДАМЕНКО, О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987). 

Az I. számú terasz magassága és a kavicsanyaga alapján valamennyi folyóvölgyben kettős

osztatu (АДАМЕНКО,  О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987). Az I. számú terasz esetében kis bevágódás

történt csupán, így a völgy e szintje nem tekinthető valódi terasznak (GÁBRIS GY. 2006). A magasabb

szint (3–5 m relatív magas) a tulajdonképpeni magas ártér, amely főleg kavicsos típusú hordalékból

épül fel. Az alacsony ártér (1–2 m relatív magas) anyaga finomabb, főleg homok és agyag frakciók

váltakozásából áll. Az alacsony és a magas ártér a holocénban formálódott ki (АДАМЕНКО, О. М. –
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ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987) (21. ábra).

A Kárpát-medence modern völgyhálózatának kezdete a vörösagyag réteghez, mint korrelatív

üledékhez köthető (SCHWEITZER F. 1993; ex verb. 2013). A meleg-nedves környezet eredményeként

az  eróziós  tevékenység  felerősödött  és  kezdetét  vette  az  arid  klímaperiódus  során  képződött

hegylábfelszínek  és  hordalékkúpok felszabdalódása.  Ezen  eseményhez  kapcsolódik  a  Kárpát-

medencében az idősebb (VIII.,  VII.,  VI. számú) teraszok kiformálódása (SCHWEITZER F. ex verb.

2013). A Felső-Tisza esetében is – Felsőveresmart környéki – a legidősebb egykori völgysíkok (VI–

VII. számú; 60–80 és 80–100 m relatív magas) ekkor formálódtak ki (КАМАНИН, Л. Г. – ИВАНОВА, Г.

А. 1954; ЦИСЬ, П. М. 1962; 1966/a; ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981; DEMEDIUK, M. S. 1983; 1994). A meleg-

nedves szubtrópusi környezetet a meleg-száraz sztyepp követte (villányiumi), amely során a folyók

munkavégző képessége megváltozott. Ekkor alakult ki a már említett Krasnaya planációs szint. Az

eróziós tevékenység csökkenése miatt nem képződhettek teraszok, de az időszakos csapadék miatt

törmelékkúpok  fejlődtek a Kőrösmezői-medencében  és  a  Máramarosi-medence  keleti  peremén

(Terebesfejérpatak–Nagybocskó  környéke),  valamint  a  Beregszászi-hegycsoport  déli  előterében

(ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981; АДАМЕНКО, О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987).

Az  V.  számú  dunai  terasz  vastag  kavicsanyaga  a  paleomágneses  vizsgálatok  alapján  a

Matuyama időszak elején képződött és a fedőjét  alkotó édesvízi mészkő kialakulása a Jaramilló

eseményre (1 millió év) tehető, amit a magába foglalt fauna is igazol (JÁNOSSY D. 1979; SCHEUER GY.

– SCHWEITZER F. 1972). A tiszai V. számú terasz, kavicsanyagának fauna fosszíliája és a fedőt alkotó

kultúrréteg abszolút kora miatt, a dunaival erős összefüggés valószínűsíthető.  GÁBRIS GY. (2006)

érzékelteti, hogy a dunai V. számú egykori völgysík a T13 VII. valamint a T VIII.  (500 000–600 000

év) előtt alakulhattak ki.

Az  V.  számú  dunai  terasznál  fiatalabb  szintek  a  tényleges  jégkorszakban14 keletkeztek.

Ekkor alakult ki a IV. számú (T V– T VI; 350 000 év), a III. számú (T IV– T III; 190 000 év), a II/b.

13 Broecker, W. S. – van Dok, J. 1970
14 a szárazföldön (Európa északi részén és a magas hegységekben) kialakult az összefüggő jégtakaró 
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21. ábra. A Huszti-kapu geomorfológiai szintjei (fotó: RADVÁNSZKY B. 2012)



számú (T II; 120 000–90 000 év), a II/a. számú (T I; 30 000–12 000 év) és az I. számú (11 000 év)

teraszok (GÁBRIS GY. 2006; SCHWEITZER F. 1997; ex verb. 2013). Ezek a szintek klimatikus eredetűek,

és szoros kapcsolatot mutatnak a klíma ciklusok váltakozásával. A fent leírtak ismeretében láthatjuk

azt,  hogy  valószínűleg  BULLA B. és  KÉZ A.  a  Huszti-kapu  feletti  modern  vízhálózat  egykori

völgysíkjait tárták fel (I., II., III., IV., V. terasz). A teraszok létét bizonyították a szovjet kutatók is. A

korábbi kutatások az összes terasz szintet megpróbálták a valódi jégkorszakba, mindössze az elmúlt

800 000  évbe  elhelyezni  (ЦИСЬ,  П.  М.  1962;  ИВАНОВА,  Т.  А.  1965;  ВЯЛОВ,  О.  С.  et  al. 1966;

ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981; АДАМЕНКО, О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987). A mai geomorfológiai ismeretek

alapján  a  Duna,  valamint  a  Tisza  völgyében  lévő  teraszok  kora  –  az  eddigiektől  eltérően  –

feltehetőleg nagyobb időintervallumra tehető (pliocén–pleisztocén), amelynek teljes körű igazolása

további kutatásokat igényel (GÁBRIS GY. 2006;  GÁBRIS GY. – NÁDOR A. 2007;  KOVALCHUK. I. et al.

2012; SCHWEITZER F. ex verb. 2013) (22. ábra; 6. táblázat).
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22.  ábra: A  felső-tiszai  felszínmaradványok  és  folyóteraszok,  a  pannóniai  lepusztulási  szintek,  édesvízi
mészkövek és dunai teraszok összefüggései (a = tiszai teraszok (АДАМЕНКО, О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987);
b = az  ÉK-Kárpátok planációs szintjei  (ЦИСЬ,  П.  М. 1962);  c = Budai-hg.  lepusztulás szintjei  (PÉCSI M.
1990); d = Édesvízi  mészkőöszletek főbb szintjei  (SCHEUER,  GY.  –  SCHWEITZER F. 1972);  e = a Pesti-síkság
teraszai (PÉCSI M. 1959) alapján szerk. RADVÁNSZKY B. 2013)



A Beregszászi-hegycsoportnak támaszkodó negyedidőszaki  tiszai  hordalékkúp észak felé

érintkezik a Borzsáéval, közöttük vizenyős részek találhatók. A Szalva és az Ilonok, valamint az

Ilosva patak völgynyílásában kisebb hordalékmezők terjeszkednek;  közéjük is  mélyebb fekvésű

vizenyős  teknők  egykori  mocsaras  árterek  helyezhetők  el.  Különösen  gyakoriak  a  mocsarak  a

Borzsa folyó aföldi részén. Legnagyobb közülük Munkácstól  délre a Szernye-mocsár.  Salánktól

északra van a Felső-mocsár, és a hegytől délre az Alsó-mocsár más néven Rátó, ez utóbbiba veszik
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6.  táblázat A Kárpát-medencei  teraszok kialakulásának összehasonlítása  (KÉZ A.  1940;  BULLA B.
1941/b; АДАМЕНКО, О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987; MATOSHKO, A. V. et al. 2004; GÁBRIS GY. 2006; SCHWEITZER

F. ex verb. 2013 alapján szerk. RADVÁNSZKY B. 2013)



el a Szalva és az Ilonok patak vize. 

5.3.3. A jelenkor éghajlata 

Sajnos  a  Felső-Tisza  vízgyűjtő  területén  kevés  a  feltárt leletanyag,  amelyek  alapján  az

éghajlatváltozást rekonstruálni lehetne  a jelenkorban. Ennek ellenére röviden ismertettem, hogyan

változott az éghajlat a pleisztocén végétől napjainkig  a Kárpát-medencében. Az ismertetés alapját

KRETZOI M. által lefektetett pocok-hőmérő módszer eredményeit használom fel  (1957). A módszer

lényegében a hörcsög félék (Cricetidae) családjába tartozó különböző pockok relatív gyakoriságát

figyelembe véve rekonstruálja a holocén kori júliusi középhőmérsékletet. A pocok-hőmérőt KORDOS

L.  (1977)  tovább  fejlesztette  és  tökéletesítette.  A módszer  csak  az  év  melegebb  időszakának

hőmérséklet alakulására biztosít értékelhető adatokat. Ezzel szemben pedig, a vízi pocok (Arvicola)

relatív  gyakoriságának  elemzése  a  paleoklíma  humiditására  enged  következtetni.  A holocén  a

környezet változások alapján öt korszakra osztható.

A preboreális korszakban (11 700–9 000 év) globálisan gyors felmelegedés vette kezdetéta

Kárpát-medencében. Az évi középhőmérséklet 8–9 °C volt. A júliusi középhőmérséklet 13  °C-ról

18–19  °C-ra növekedett,  a januári középhőmérséklet pedig -2  °C volt.  A hegyvidékeken tovább

folytatódott  a  fenyő (Pinus sp.)  és  a  nyír  (Betula sp.)  térhódítása,  a  déli  lejtőkön pedig  már a

lombhullató elemek jelentek meg. A síksági  részeken a hideg sztyepp társulásokat fehér nyírrel

(Betula alba) kevert erdős-sztyepp váltotta fel (KORDOS L. 1977; GÁBRIS GY. 1997). A melegedés a

boreális  korszakban  (9 000–8 000  év)  csak  fokozódott,  különösen  a  januári  középhőmérséklet

növekedett, amely meghaladta a 0 °C-t. Ebben a korszakban érte el a vízi pocok relatív gyakoriság

értéke a maximumot. A melegedés hatására ez a szakasz lett a holocén száraz-sztyepp időszaka. A

hidegebb hegységi területeken a mogyoró (Corylus avellana) dominánssá vált a lombos erdőkben

(GÁBRIS GY. 1997). Az atlanti korszakban (8 000–5 000 év) a Kárpát-medencében bekövetkezett a

holocén klímaoptimuma. Az évi középhőmérséklet 4–5 °C-kal haladta meg a mai értéket, a júliusi

középhőmérséklet  24–25  °C körül  alakult.  Az  Alföld  addigi  többnyire  lágyszárúakkal  borított

pusztája beerdősült, és kialakult az elegyes tölgyes erdő. A csapadékmennyiség magas értéke miatt,

a folyók holtágaiban gazdag lápi és mocsári növényzet terjedt el (JÁRAINÉ KOMLÓDI M. 1995). Az

újabb kutatások alapján, az atlanti korszak szárazabb voltát feltételezik (CSONGOR É.  et al. 1982;

GÁBRIS GY.  1995/a;  1995/b).  A  klímaoptimumot  követően  lehűlés  következik  be,  amelynek

mélypontja a szubboreális korszakra (5 000–2 500 év) tehető. 4 000–2 000 év között bekövetkezik

az Arvicola második relatív gyakorisági maximuma, ami az éghajlat nedvesebbé válását bizonyítja.

Ekkor alakulnak ki a tölgy-kőris-szil keményfás ligeterdők (Querco-Fraxino-Ulmetum), amelyekkel

együtt a bükk (Fagus sp.) és a gyertyán (Carpinus sp.) is megjelent. Ebből a korszakból valók a
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mára már védett státuszú Szatmár-, Beregi-síkságon (Bátorliget, Csaroda, Barabás stb.) kialakult

szubboreális erdőfoltok (JÁRAINÉ KOMLÓDI M. 1995). 

Az  utolsó  2 500  évben  (szubatlani  korszak)  az  éghajlat  egyre  hűvösebbé,  de  egyúttal

szárazabbá  is  vált.  A holocén  éghajlatának  ingadozása  a  Kárpátokban  is  éreztette  hatását.  A

felélénkülő posztglaciális szakaszok, amelyek hideg-nedves klímaciklusokhoz kapcsolódtak: 8 500

– 8 000, 6 700 – 6 000, 5 100 – 4 500 és 2 900 – 2 300 év között  voltak.  A legutolsó lehűlési

periódus az úgynevezett kis jégkorszak volt (XVI.–XVIII. sz.). Ezekben az időszakokban csökkent

a  hőmérséklet  értéke  és  növekedett  a  csapadékmennyisége.  A  hegységekben  felerősödtek  a

tömegmozgásos  folyamatok;  ezek  deráziós  és  szoliflukciós  folyamatai  olykor  nagyméretű

suvadásokkal párosultak (Szinevéri-tó).  A folyók az éghajlatváltozás ritmusát követve rendszeresen

változtatták szakaszjellegüket. A Dunán Passaunál  a kis jégkorszak ideje alatt  rekord vízállások

alakultak  ki,  amit  még  a  szabályozott  folyón  levonuló  árhullámok  sem  tudtak  felülmúlni

(SCHWEITZER F. ex verb. 2012). Így alakultak ki az I. számú teraszt alkotó alacsony és magas árterek

szintjei (GÁBRIS GY. 1997) (7. táblázat).

Jelenleg egy kezdődő interglaciális időszakban élünk, amely azt vetíti előre, hogy Földünk

egy újabb jégkorszak előtt áll. Ezt a klímaszcenáriót nem lehet trendekkel kimutatni, mert a fent

leírtak alapján láthatjuk, hogy több éghajlati  anomália következett be,  amelynek terresztrikus és

extraterresztrikus  okai  voltak  és  vannak  (VELICHKO,  A.  A.  2010).  A paleoklímaváltozások  és  a

kilengések  okai  nem  azonosíthatók  a  jelenleg  megfigyelhető  globális  felmelegedés  antropogén

hátterével (VELICHKO, A. A. 2010).

A Felső-Tisza vízgyűjtőjének éghajlatát – földrajzi helyzetén kívül – a szerkezetéből fakadó

morfológiai  sajátosságok  határozzák  meg.  Az  éghajlat  jellege  az  óceáni  és  a  kontinentális

légtömegek egymáshoz való viszonyától függ, mindezek hatására jól elkülönül a négy évszak. A

medence-belső  felől,  a  dombságok  hiánya  miatt  az  atlanti  nedvesebb  légtömegek  zavartalanul

jutnak el a magasabb hegygerincekig. Mivel e markáns felszínformák a nedves légtömegek útját

állják  és  valamennyiüket  felemelkedésre  kényszerítik,  a  Kárpát-medence  legcsapadékosabb

területei éppen ezen a befelé néző lejtőkön alakulnak ki (HEGYFOKY K. 1908; VÁRADY I. 1939; HAJÓSY

F. 1954;  АНДРИАНОВ, М. С. 1957;  ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981;  LÁSZLÓFFY W. 1982,  МАРИНИЧ, О. М. –

ШИЩЕНКО, П. Г. 2003). Az évi napsütéses órák száma a vízgyűjtő síksági részén 2024 h, de ez a

szám a domborzati viszonyoktól erősen függ, mivel a hegyvidéki területeken 30%-kal kevesebb,

1417 h (ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981). A kutatási terület fő széliránya északkeleti, de ezt is – a napsütéses

órák  számához hasonlóan – a  domborzati  adottságok,  pl.  a  völgyek iránya ún.  „csatornahatás”

formájában módosíthatja. Rahónál az évi szélirány 36%-ban délnyugati. Az évi középhőmérséklet a

síksági  területen  9  °C,  a  hegyvidéki  területeken  6,5  °C,  Turbát  településen  mindössze  3  °C
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(ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981) (8. táblázat).

Az  évi  csapadék  területi  eloszlását  szintén  a  domborzat  befolyásolja.  A  legkevesebb

csapadék a síksági területeken hull  630 mm, a hegyvidéken ez az érték eléri  az 1400 mm-t. A

Kárpát-medence legcsapadékosabb pontja a Szopurka patak vízgyűjtőjében, Oroszmokrán található

(1411 mm) (ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981). Más források szerint Havasmezőn 702 m magasságban 2074
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7.  táblázat A jelenkor  éghajlat-  és  környezetváltozása  a  Kárpát-
medencében (GÁBRIS GY. 1995/a; 1997; KORDOS L. 1977) 



mm,  Királymezőn  (528  m)  pedig  2075  mm-t  mértek  (LÁSZLÓFFY W.  1982).  Az  évi

csapadékmennyiség 1/3-a nyári záporok formájában hull a felszínre, míg télen főleg hó alakjában

nyilvánul meg (9. táblázat)

A  hegyvidéken  az  alacsonyabb  részeket  már  decembertől  március  végéig  hó  fedi,  a

magasabb  területeken  ez  az  időszak  jóval  meghosszabbodhat.  Az  évi  átlagos  hóvastagság

Oroszmokránál 48 cm, Beregszásznál mindössze 32 cm (ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981). Az öt hónapig tartó

hóborítottság és a felhalmozódott hómennyiség a 30°-os vagy annál nagyobb meredekségű lejtőkön

hólavina veszélyét hozhatja magával. A Csorno Gora hegytömbjéről 1968. márciusában 200–300

ezer  m³ hómennyiség  zúdult  alá  (ГЕРЕНЧУКА,  К.  І.  1981).  A területre  jellemző  a  szélsőséges

csapadékhullás,  amelyet  egy  sajátos  makroszinoptikus  helyzet  alakíthat  ki  (BODOLAINÉ JAKUS E.

1983). Az extrém hidrometeorológiai események magas, vagy pusztító árhullámokat indítanak el a

Felső-Tiszán. Rahón egy nap alatt – 1947. december 29. – 130 mm csapadék hullott, amely gyors

hóolvadással is párosult. Az év utolsó napjára már természeti katasztrófa alakult ki a Felső-Tiszán

és a mellékfolyókon (SZLÁVIK L. – FEJÉR L. 1998). A kutatási előzményekben említett LÁSZLÓFFY W.

megállapítására ismételten szeretném felhívni  a  figyelmet,  hogy az árhullámok képződésében a

gyors hóolvadás nagyobb szerepet játszik, mint az adott területre hulló nyári záporok (LÁSZLÓFFY W.

1982; ANDÓ M. 2002; KONECSNY K. 2003; 2006). A Felső-Tisza vízgyűjtőjén az ariditási index, 1–0,2

hányados között  mozog.  A folyó  felső  szakaszának síksági  részein,  aszályra  hajlamos területek

vannak.  A  hegyvidéken  ezzel  szemben  több  csapadék  hull,  mint  amennyi  párologni  képes,
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8. táblázat A Felső-Tisza havi középhőmérséklete (ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981 alapján szerk. RADVÁNSZKY B.
2013)

9. táblázat A Felső-Tisza csapadékának átlagos havi megoszlás (ГЕРЕНЧУКА, К. І. 1981 alapján szerk. 
RADVÁNSZKY B. 2013)



következésképpen nedvességtöbblet alakulhat ki (SZESZTAY K. 1967).

Jelenleg a folyók az ártereik felszínét alakítják. Egy-egy levonuló árhullámot követően a

hullámtér töltődik, a folyó medre pedig igen gyorsan és látványosan változik (CHOLNOKY J. 1907/a;

1907/b; 1910; KOLOZSVÁRI I. 2010; KOVALCHUK, I. et al. 2012) (23. ábra). 
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23. ábra: A Tisza meder változás Tiszabökény környékén (fotó: RADVÁNSZKY B.
2008)



6. A Tisza vízgyűjtőjének éghajlati forgatókönyve a REMO (5.1) 
modell alapján

A  Tisza  felső  szakaszán,  továbbá  a  folyó  középső-  és  alsó-szakaszának  bonyolult

összetettségű hidrográfiai  hálózatában; az évi középhőmérséklet  az elmúlt  száz évben átlagosan

0,5–0,6 °C-kal nőtt, a mért adatok alapján (SZALAI S. 2003; MOLNÁR J. – IZSÁK T. 2011). A melegedés

mértéke  nem  volt  folyamatos,  ugyanis  a  felmelegedő  és  lehűlő  periódusok  sűrűn  váltogatták

egymást. Az utolsó három évtizedben a melegedés mértéke jelentősen megnövekedett. 1971–2009

között az évi középhőmérséklet szignifikáns növekedési értéke Rahón elérte az 1,2 °C-t. Az egy

éven belüli pozitív hőmérsékleti anomália főleg a nyári hónapok adatsorában mutatható ki (MOLNÁR

J.  –  IZSÁK,  T.  2011).  A hőmérséklet  és  a  csapadék  viszonyait  vizsgálva,  a  Clausius-Clapeyron

egyenlet  alapján  elmondhatjuk,  hogy a  hőmérséklet  átlagos  növekedése  fokozza  a  víz  globális

körforgását a természetben (GRASSL,  H. 2004),  amely jelentős hatással van az exogén erőkre.  A

hőmérséklet  más  éghajlati  elemek  (párolgás,  légnedvesség,  felhőzet,  csapadékmennyiség)

alakulását is meghatározza. 

6.1. Érvényességi futtatás

Első lépésben fontosnak tartom a regionális klímamodell pontosságát ellenőrizni a területen.

A REMO modell érvényességi alkalmazását a 2001. évi felső-tiszai árvíz eseményeinek példáján

kívánom  elemezni.  2001. március elején katasztrofális  természeti  csapás következett  be a folyó

említett szakaszán; Máramarosban és az alföldi területeken a víz több helyen átszakította a gátakat

és jelentősen megrongálta  a mederben épült  védműveket.  A magas vízállás kialakulásának nem

voltak  különösebben  prognosztizálható  jelei.  Ebben  az  évben  az  Északkeleti-Kárpátok

hómennyisége a  sokévi  átlag alatt  volt.  2001 év első két  hónapját  enyhe időjárás  jellemezte,  a

csapadék főleg eső formájában hullott. Február 21-től jelentős havazás kezdődött amely egészen 28-

ig tartott, de a hónap végére kialakuló hómennyiségben tárolt vízkészlet (2,1 km3) messze elmaradt

a sokévi átlagtól (3,7 km3) (SZLÁVIK L. 2003). Az 1000 m feletti magasságban átlagosan 40 cm volt

a  hóvastagság,  amely  70  mm (hó)-vízkészletnek  felelt  meg  (24.  ábra). A 2001.  március  3-án

kezdődött  ciklontevékenység  következtében  nagy  mennyiségű  csapadék  hullott  a  Felső-Tisza

vízgyűjtőjében. Március 3–5. között a lehullott csapadék területi átlagának összegzett értéke elérte a

132 mm-t; a lokális csapadék maximumok pedig a 250–300 mm (Kőrösmező 259 mm, Oroszmokra

296 mm stb.) között mozogtak. A három nap alatt lehullott csapadék területi eloszlását a 25. ábra

mutatja be.
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A hőmérséklet ebben az időszakban 10 °C fölé emelkedett; és a 0 °C-os izoterma már 2000 m felett

húzódott.  A  Felső-Tisza  vidékére  hullott  nagy  mennyiségű  csapadék  és  a  hirtelen  történő

felmelegedés következtében keletkezett olvadékvíz kettősen hatványozott mennyiségének csak igen

csekély hányada tárolódhatott a talajban. Az alacsonyabban fekvő területek talajtakarójának felső

része  amúgy  is  telítve  volt,  a  magasabb  régiókban  pedig  a  még  teljesen  fagyott  talaj  mivolta

akadályozta a beszivárgást. Mindezen negatív tendenciák hatását, a teljesen vagy többnyire lomb

nélküli vegetáció csak fokozta; következésképpen a lefolyási koefficiens kivételesen magas értékre

szökött  a  jelzett  napokban e  térségben.  Március  4-én  hajnalban  a  Felső-Tiszán,  illetve  jobb és

baloldali mellékfolyóin heves áradások kezdődtek. 
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24. ábra: A hóvastagság a Felső-Tiszán február 21–28. között
(mm) (FETIVÍZIG 2004)



A REMO (5.1) érvényességi futtatás  18×18 km-es horizontális adatainak birtokában vizsgáltam

meg, hogy kimutatja-e az éghajlati szimuláció a fent leírt árvíz hidrometeorológiai okait. A REMO

ugyanis kizárólag klíma-, nem pedig meteorológiai modell; ezt a tényt ennél a vizsgálatnál nem

szabad figyelmen kívül hagyni. Az eredmény: a vízgyűjtő területen hullott csapadékmennyiségek

napi maximuma 2001. március 1–5. között,  a mért adatokkal egyezően az Északkeleti-Kárpátok

területén figyelhető meg, amely a Felső-Tisza és mellékfolyóin kialakult természeti katasztrófa okát

sejteti (26. ábra). A modell 10–30 mm napi csapadékmennyiséget jelzett a Fekete- és a Fehér-Tisza

vidékére a jelzett napokra,  valamint a hőmérséklet is – a modell szerint –, 10 °C fölé emelkedett

(27. ábra) (RADVÁNSZKY, B. – JACOB, D. 2008; 2009).
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25. ábra: A lehullott csapadékmennyiség a Felső-Tiszán
március 3–5. között (mm) (FETIVÍZIG 2004)
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26. ábra: Napi csapadékmennyiség 2001. március 1–6. között (mm) 



6.2. A Tisza vízgyűjtő területének havi hőmérsékleti viszonya

A hőmérséklet  több  éghajlati  tényező  (légnyomás,  szélviszonyok,  páratartalom,  felhőzet

képződés,  csapadékformák) alakulását  határozza meg. A szcenárió és a  kontroll  időszakban évi

járása júliusban éri el a maximumát, a minimuma januárban következik be. A havi átlag értékek az

év  minden  hónapjában,  a  jövőt  illetően  (2061/2090)  növekedni  fognak.  A  legnagyobb

klímaváltozási szignál január és február hónapokban várható, a modell ugyanis 5 °C-os növekedést

prognosztizál e két hónapban. A legmelegebb két hónapok a július és az augusztus. E nyári hónapok
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27. ábra: Napi középhőmérséklet 2001. március 1–6. között (ºC) 



havi középhőmérséklete – 2061–2090 között a kontroll időszakhoz képest – lényeges felmelegedési

tendenciát (1–2,5 °C) mutat (28. ábra).

6.3. A Tisza vízgyűjtő területének jövőbeni csapadékviszonyai

A vizsgálat  eredményei  alapján  megállapítható,  hogy a csapadékmennyiség  változásának

nagysága 2061–2090-ben, az 1961–1990-es időszakhoz viszonyítva, térben és időben különböző

lesz. A modell szerint azon évek száma, amelyekben az évi csapadékmennyiség 700 mm felett van,

31,25%-kal csökken; az 550 mm-nél kevesebb évi csapadékmennyiséggel jellemzett évek számának

összege  pedig  háromszorosára  nő. Az  évi  csapadéknövekedés  az  Alföldön  (max.  6%)  és  az

Északkeleti-Kárpátok területén (6–9%) várható. A legnagyobb hiányt a jövőben az Erdélyi-medence

szenvedi el, itt a csökkenés mértéke 6–15%-t tesz ki (RADVÁNSZKY B. – JACOB, D. 2008; RADVÁNSZKY,

B. – JACOB, D. 2009; RADVÁNSZKY B. 2009/a; 2009/b; RADVÁNSZKY B. et al. 2010) (29. ábra).

A  csapadék  egy  éven  belüli  várható  eloszlása  több  gyakorlati  fontosságú  kérdés  –

vízgazdálkodás, mezőgazdasági vízhasznosítás – tisztázásához nyújt segítséget. Kutatásaim során

megvizsgáltam az  évenkénti  csapadékjárás  havi  összegekre  vonatkozó nagyságát;  továbbá azok

évszakos  bontásban  kifejezett  összegét  is  elemeztem.  Az Erdélyi-medencében  télen  (D.J.F.15)  a

szezonális csapadékmennyiség negatív változás szignálja figyelhető meg, a csökkenés értéke 5%. A

vízgyűjtő  terület  többi  részén  szezonális  csapadékmennyiség-növekedést  jelez  a  modell.  A

legnagyobb növekedés (15—20%) a Felső-Tisza, a Latorca-, az Ung- és a Körösök vízgyűjtő 

15  Hónapok kezdőbetűi
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28. ábra: Havi hőmérséklet-változás a Tisza vízgyűjtő területén



területén várható (30. ábra). Tavasszal (M.Á.M.15), a téli időszakhoz képest az Erdélyi-medencére

prognosztizált csapadékmennyiség-csökkenés területe nyugat, illetve északnyugat felé növekszik.

Viszonylagos  pozitív  anomália  figyelhető  meg a  Nyírség  felett  (31.  ábra).  A nyári  időszakban

(J.J.A.15), jelzett jövőbeni harminc évben a kontroll-időszakhoz képest – a teljes vízgyűjtő területen

– csak a Máramarosi-havasokban várható kb. 5–10%-os szezonális csapadékmennyiség növekedés

(32.  ábra).  Ha a Nagy-Bihar  (1849 m) és a Király-hegy (1948 m) között  képzeletbeli  tengelyt

húzunk,  akkor a tengelytől délnyugatra  az őszi (S.O.N.15)  csapadékmennyiség változása pozitív,

északkeletre pedig negatív eltérése várható. A legnagyobb pozitív irányú változási értékkel (12–

15%) a Közép-Tisza vidékén kell számolni (33. ábra) (RADVÁNSZKY, B. – JACOB, D. 2009).

15 Hónapok kezdőbetűi
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29. ábra: Relatív átlagos éves csapadékmennyiség változás a Tisza vízgyűjtő
területén, 2061–2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a

tszf-i magasságot jelzik) 
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30. ábra: Relatív átlagos téli csapadékváltozás a Tisza vízgyűjtő területén,
2061–2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i

magasságot jelzik) 

31. ábra: Relatív átlagos tavaszi csapadékváltozás a Tisza vízgyűjtő
területén, 2061–2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a

tszf-i magasságot jelzik) 
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32. ábra: Relatív átlagos nyári csapadékváltozás a Tisza vízgyűjtő területén,
2061–2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i

magasságot jelzik)

33. ábra: Relatív átlagos őszi csapadékváltozás a Tisza vízgyűjtő területén,
2061–2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i

magasságot jelzik)



Az  éven  belüli  csapadékeloszlást  tekintve  –  a  modell  –  az  átlagos  havi

csapadékmennyiségek csökkenését jelzi február, május, június, július és augusztus hónapokban. Az

év többi – főleg őszi – hónapjában a mennyiség növekedése várható. Az évi csapadékmennyiség

nyár eleji első maximuma csökken; őszi másodlagos maximuma pedig növekszik. A mennyiségi

változások egyenletesebbé teszik a  csapadék évi  járását  a  megfigyelt  szcenárió-időszakban (34.

ábra).

Januárban  a  Tisza  vízgyűjtő  területének  jelentős  részén  növekvő  csapadékmennyiséget

prognosztizál a modell; egyedüli kivételt csupán az Erdélyi-medence képez. A legnagyobb pozitív

változás  –  a  szcenárió-időszakban  a  kontroll-időszakhoz  képest  –  a  Latorca  és  a  Borzsa

forrásvidékén várható. A prognosztizált havi csapadékmennyiség változás nagysága meghaladhatja

a 25%-ot. A Mezőségtől délre a csökkenés értéke elérheti a 10%-ot (35./a ábra).

Február  hónapban az  Északkeleti-Kárpátokban és  a  Nagy-Szamos vízgyűjtőjében a  havi

csapadékmennyiség  növekszik.  A legnagyobb  pozitív  eltérés  a  Bihar-hegység  nyugati  oldalán

várható  20–25%-ot  meghaladóan.  Ennek  következtében  az  Erdélyi-medence  szenvedi  el  a

legnagyobb csapadék hiányt (0–15%). Érdekes megemlíteni, hogy a Sajó és a Hernád vízgyűjtőjén

ugyancsak  relatív  csökkenés  figyelhető  meg  (0–5%),  az  Északi-középhegység  területének

növekedéséhez képest (35./b ábra).

A tavasz kezdetén, a regionális klímamodell a Tisza vízgyűjtőjének egész területén átlagos

csapadék növekedést jelez a szcenárió-időszakban. Márciusban, a Felső-Tisza vízgyűjtőjének 
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34. ábra: Havi csapadékmennyiség-változás a Tisza vízgyűjtő területén



legmagasabb  régiójában  várható  45–50%-os  eltérés  a  kontroll-időszakhoz  képest.  Az  Erdélyi-

medence szintén növekedésben (20–30%) részesül. Az Alsó-Tisza vidékén a növekedés nagysága

10%. A Sajó,  Hernád vízgyűjtőjének esőárnyékos (lee) területein nagyobb értékű klímaváltozási

szignállal  számolhatunk,  mint  a  Közép-Tisza  vidékén  (35./c ábra).  Áprilisban  a  változások

68

35. ábra: Relatív átlagos havi (január–június) csapadékváltozás a Tisza vízgyűjtő területén, 2061–
2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i magasságot jelzik) 



térbelisége igen differenciált képet mutat; és a növekedés előrejelzett nagysága messze elmarad a

márciusitól. Az előző hónaphoz hasonlóan a növekedést, a vízrajzi tengely északi területein jelzi a

modell, továbbá ugyanez figyelhető meg a Nyírséget a Duna-Tisza közével összekötő képzeletbeli

tengely mentén és az Erdélyi-szigethegység tetőrégiójában is. Legnagyobb (21–24%) pozitív irányú

kilengéssel a jövőben – a kontroll-időszakhoz képest – a Beregi-síkság déli peremén és a Nyírség

északi területein számolhatunk. Mindezekkel szemben a Maros alsó szakaszán a negatív változás

nagysága eléri  a  6–9%-ot.  A Bükk és  a  Mátra  területén  is  relatív  csökkenés  figyelhető  meg a

jövőbeni  pozitív  változás  területeihez  képest  (35./d ábra).  A május  hónapi  csapadék  átlagok

mennyiségi változásának hányadosai, az előrejelzések szerint – 2061–2090 folyamán az 1961–1990

közötti időszak adataihoz képest – az össz-vízgyűjtő egész területére negatív értéksort tételez fel. A

csökkenés  legnagyobb  mértéke  a  Keleti-Kárpátok  területén  várható,  Kelemen-  és  Görgényi-

havasokban, továbbá a Nagy-Szamos, Visó és Iza forrásvidékén (Radnai-havasok), több mint 30%.

A Tisza alföldi szakaszán a változás értéke  kevesebb mint -5%. A nyáreleji csapadékmaximum a

kontroll-időszakban már május folyamán elkezdődik; ezt egy relatíve kisebb csapadékmennyiségű

június  követ,  majd  júliusban  ismét  növekszik  a  csapadékmennyiség.  A  jövőbeni  időszakra

vonatkozóan a májusi csapadékmaximum júniusra helyeződik át (RADVÁNSZKY, B. – JACOB, D. 2008;

2009). Az eltolódásból származó havi átlagos csapadékcsökkenést mutatja a 35./e ábra. 

A  májusi  havi  csapadékmennyiség  júniusra  való  áthelyeződése  ellenére  is  a  júniusi

csapadékmennyiség  változásának  értéke  negatív  a  szcenárió-időszakban  a  kontroll-időszakéhoz

képest a Tisza vízgyűjtő területén. A legnagyobb csökkenést (-35– -45%) a modell az Alsó-Tisza

vidékére és a Maros alföldi szakaszára prognosztizálja. A legkisebb csökkenéssel a Máramarosi-

havasokban és a Latorca vízgyűjtőjének alföldi területein kell számolni (0– -10%) (35./f ábra). 

Júliusban  az  Északkeleti-Kárpátok  és  a  Nyírség  területén  jelzi  a  modell  a

csapadékmennyiség növekedését a szcenárió-időszakban az eddigiekhez képest. A pozitív változású

területek ebben a hónapban is élesen elkülönülnek a negatív értéksorú területektől. A Máramarosi-

havasok  északnyugati  részén  10–30%-os,  a  Nyírségben  pedig  10–20%-os  különbséget  jelez a

modell.  Az Alföld északi területein 0–10% között van a csökkenés értéke, délen pedig 10–30%

körül alakul (36./a ábra). 

Augusztusban a havi átlagos csapadékmennyiség negatív irányú elmozdulását jelzi a REMO

– a jövőt illetően – a Tisza vízgyűjtőjében. A legnagyobb arányú csökkenés – 20–40%-t – a Közép-

Tisza vidékére, a Körösök vízgyűjtőjére és a Szamos forráságak vízvidékére várható. A prognózis

alapján a Nyírség és az Erdélyi-medence nyugati része relatíve kevesebb havi csapadékmennyiséget

kap, mint a szomszédos területek. Pozitív változás (max. 10%), csak egyedül a Máramarosi-
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havasokban várható (36./b ábra). 

Az  előrejelzés  alapján,  a  havi  átlagos  csapadékmennyiség  csökkenés  szeptemberben  is

folytatódik a Tisza vízgyűjtőjének egész területén. A szeptemberi csökkenés értékeinek nagysága,
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36. ábra: Relatív átlagos havi (július–december) csapadékváltozás a Tisza vízgyűjtő területén, 2061–
2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i magasságot jelzik)



térben jobban elkülönülnek egymástól mint az augusztusi adatok hányadosai. A legminimálisabb

csökkenési  (10–15%) érték, a Visó, az Iza, a Tarac és a Fekete-Tisza vízgyűjtőjében; továbbá a

Közép-Tisza jaszsági,  illetve kiskunsági oldalán várható.  Valamivel  nagyobb,  20–25%-os értékű

negatív  változással  az  Erdélyi-szigethegység  északi  és  északnyugati  előterében,  valamint  az

Avasságban  kell  számolnunk.  A  legnagyobb  arányú  -35–  -40%-os  változást  a  Sajó,  Hernád

vízvidékén és a Tisza vízgyűjtő délkeleti részére (Felső-Temesköz) várható a modell szerint (36./c

ábra). 

Októberben a mediterrán ciklonok hatására egy másodlagos-csapadékmaximum alakul ki a

Tisza vízgyűjtő területén.  Az előrejelzett  október  havi  csapadékmennyiség növekedése – 2061–

2090 között az 1961–1990-es időszakhoz képest – nagyságrendileg az Alföldön, délnyugat felől

északkelet felé, 50%-ról 20%-ra csökken. A Bodrogköz és a Nyírség vonalán relatíve kisebb 10–

15%-os csapadékmennyiség növekedés várható. Ettől északra és északkeletre a növekedés értéke

20–30%-os lehet. A legkisebb növekedési érték 0–5% – a modell szerint – az Erdőhát és a Ruszka-

havas területére prognosztizálható (36./d ábra).

November hónapban – a kontroll-időszakhoz képest – a Tisza vízgyűjtőjének déli és keleti

területein  pozitív  havi  átlagos  csapadékmennyiség  növekedéssel  számolhatunk.  Ellenben  az

Északkeleti-Kárpátok előterében, továbbá a Nyírségben és az Érmelléken a csökkenést várhatunk,

amelynek mértéke elérheti a 10%-ot (36./e ábra).

December  folyamán  növekedni  fog  az  átlagos  havi  csapadékmennyiség  a  szcenárió-

időszakban.  A vízgyűjtő  terület  egészében  a  legnagyobb  növekedés  (30–33%),  az  Alsó-  és  a

Középső-Tisza vidéken, továbbá a Körösök vízgyűjtőjében várható. A legkisebb növekedési érték a

Bodrogot alkotó forráságak (Latorca, Ung, Laborc, Ondava és a Tapoly vízgyűjtőjében), valamint

az Erdélyi-szigethegység keleti, esőárnyékos részén várható (36./f ábra) (RADVÁNSZKY, B. – JACOB,

D. 2009; RADVÁNSZKY B. 2009/b).

A havi  csapadékváltozás  szignáljának  vizsgálata  után  fontosnak  tartottam  az  évi  első-

(M.J.J.15)  (37.  ábra)  és  második  (O.N.D.15)  (38.  ábra)  csapadékmaximum  napi  mennyiség-

változásának  az  elemzését.  Kísérletem alapjául  a  szélsőséges  csapadékhullások  gyakoriságának

növekedése  szolgált;  ez  ugyanis  főleg  az  őszi  másodlagos-csapadékmaximum idején  várható  a

jövőben (RADVÁNSZKY B. – JACOB,  D. 2008;  RADVÁNSZKY B.  2009/a; 2009/b). E részvizsgálatba a

Felső-Tisza és a Szamos vízgyűjtőjét (13 173 km2;  15 882 km2)  vontam be; egyrészt a hasonló

domborzati adottságok miatt, másrészt az azonos klimatológiai feltételek, valamint az elemzéshez

szükséges megfelelő csapadékmennyiségek alakulása miatt. 
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Az éghajlati forgatókönyv időszakában májusban az átlagos havi csapadékmennyiség a napi

átlagos értékek alapján 15%-kal csökken a kontroll-időszakhoz képest (37. ábra).
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37. ábra: Az éves első csapadékmaximum napi csapadék maximumai
(a = május; c = június; e = július)



 A hónap átlagos napi csapadékmennyiség szórása 0,71 a kontroll időszakban, a várható szórás érték

2061–2090 között 1,2. Az átlagos júniusi csapadék is csökkenni fog a jövőben, amelynek mértéke

elérheti a 33%-ot az részvízgyűjtők területén. A részvízgyűjtők területén 1961–1990 között, május

és június hónapokban növekvő tendencia figyelhető meg a napi  csapadékmennyiségben (május:

y=0,0385x+1,2252;  R2=0,30417,  június:  y=0,0186x+1,6384;  R2=0,6055).  2061–2090-es

időszakban  kisebb  a  növekedés tendenciája,  májusban  (y=0,0097x+1,4026;  R2=0,02165)  és

júniusban  (y=0,0083x+1,3577;  R2=0,01368).  Július  hónapban  –  mind  a  két  vizsgált  30  éves

periódusban – csökkenő tendencia figyelhető meg a napi átlagos eloszlásban. A REMO a csökkenés

fokozódását  prognosztizálja  a  jövőben  (y=−0,0484x+2,3581;  R2=0,20118),  az  1961–1990-hez

képest (y=−0,0062x+1,68; R2=0,00808).

A második-csapadékmaximumkor az átlagos havi csapadékösszeg októberben 19%-kal és

decemberben  21,5%-kal  növekszik  az  átlagos  napi  csapadékmennyiségek  alapján.  A  napi

csapadékmennyiség szórás  értéke  mind a két  hónapban a  kontroll  időszakban nagyobb,  mint  a

forgatókönyvi időszaké. Ezzel szemben novemberben a havi csapadékmennyiség 61,4 mm-ről 55,2

mm-re történő csökkenése várható. A napi csapadékadatok szórási értéke 2061–2090/1961–1990

3,5-szeresére  nő.  Októberben  az  átlagos  napi  csapadékmennyiség  növekvő  tendenciát  mutat

(y=0,0119x+1,1656;  R2=0,01886)  –  a  hó  elejétől  a  hónap  végéig  –  a  kontroll  időszakban;  a

szcenárió-időszakban  a növekedés csak fokozódik (y=0,0341x+1,0703; R2=0,10083) 1961–1990-

hez  képest.  Novemberben  ellentétes  tendenciák  érvényesülnek  a  napi  csapadékmennyiségek

alapján. A kontroll periódusban növekvő (y=0,009x+1,1656; R2=0,01563), a jövőidőszakában pedig

csökkenő  (y=−0,0177x+2,1145;  R2=0,05571)  az  összehasonlítás  alapjául  szolgáló  30  év

viszonylatában. December folyamán is ellentétes a két időszak várható adatsorának viselkedése. A

várható  átlagos  napi  csapadékösszegek  növekedése  a  hónapon  belül  prognosztizálható

(y=0,0174x+1,8729;  R2=0,04561)  a  kontroll-időszak  csökkenő  tendenciájához  (y=-

0,0348x+2,3284; R2=0,48054) képest (RADVÁNSZKY B. et al. 2010) (38. ábra).
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38. ábra: Az éves másod-csapadékmaximum napi csapadék maximumai
(a = október; c = november; e = december) 



6.4. A Tisza vízgyűjtőjének várható hóviszonya

A csapadék télen általában hó formájában éri el a felszínt. A tél végi, tavasz eleji hóolvadás

nagy  szerepet  játszik  a  Tiszán  és  mellékfolyóin  kialakuló  tavaszi  árhullámok  létrejöttében

(LÁSZLÓFFY W.  1982).  A regionális  klímamodell  a  157  200  km2-i  vízgyűjtőre,  télen  (D.J.F.15)

hómennyiség csökkenést jelez 2061—2090-ben a kontroll-időszakhoz képest. A „legminimálisabb”

csökkenés  a  Máramarosi-havasokban  figyelhető  meg,  de  ezen  a  területen  is,  a  hóhiány  aránya

meghaladja az 50%-ot. A legnagyobb (87—90%) negatív változást az Erdélyi-szigethegység DNy-i

és  a  Déli-Kárpátok  Ny-i  előterében  prognosztizál  a  modell  (RADVÁNSZKY B.  –  JACOB,  D.  2008;

RADVÁNSZKY B. 2009/a) (39. ábra). 

A decemberi hómennyiség vizsgálata során, az Alsó-Tisza vidékén várható a legnagyobb

veszteség (-95– -90%). A hegykoszorú területén a csökkenés értéke a jövőben a kontroll-időszakhoz

képest, eléri a 60–65%-ot. A Tisza forrásvidékén a hómennyiség 65–80%-os hiánya fordulhat elő a

szcenárió időszakban a múlthoz képest. Az Alföld irányában csak tovább fokozódik a hómennyiség

várható  csökkenése  (40./a  ábra).  Januárban a  Máramarosi-havasokban a  szilárd  halmazállapotú

csapadék mennyisége előreláthatólag 50–55%-os veszteséget fog elszenvedni 2061–2090 között,

1961–1990-hez képest. A januári  hómennyiség várható alakulása a decemberihez hasonló lesz a
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39. ábra: Relatív átlagos hómennyiség változás a Tisza vízgyűjtő területén,
2061–2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i

magasságot jelzik)



vízgyűjtőn (40./b ábra). A jövőben igazán nagy negatív változás február hónapban várható, amikor

az össz-vízgyűjtőn – a modell forgatókönyve alapján – 75–80%-kal kevesebb hóra lehet számítani,

mint amennyi volt a kontroll-időszakban (40./c ábra). 
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40. ábra: Relatív átlagos havi hómennyiségváltozás a Tisza vízgyűjtőterületén 2061–2090/1961–1990 
(%)  (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i magasságot jelzik; a = december; b = január; c = február) 



6.5. A Tisza vízgyűjtőjének párolgása

A párolgás  fontos  éghajlati  tényező a  mezőgazdaság számára  és  a  vízgazdálkodás  terén

betöltött  szerepe  sem elhanyagolható.  Jelen dolgozat  elkészítésekor a  tényleges  párolgást  került

elemzésre. A párolgás függ a hőmérséklettől, a párolgó felület nagyságától, a légnedvességtől és a

szélviszonyoktól;  évi  járásában  pedig  szorosan  a  hőmérséklet  periodicitásához  igazodik.  A

szcenárió-időszakot összevetve a kontroll-időszakkal láthatjuk,  hogy a relatív átlagos évi párolgás

szingáljának előjele pozitív lesz a jövőben a Felső-, Közép-Tisza vidékén (41. ábra). 

Ha időben  finomítjuk a  párolgás  változásának vizsgálatát,  akkor  megállapítható,  hogy a

tavaszi hónapokban 5—6%-os pozitív klímaingadozási szignál figyelhető meg. A nyári hónapokra a

modell  -20,6%-os  különbséget  jelez  (42.  ábra).  A továbbiakban  a  térbeli  különbségek  miatt  a

tényleges párolgás évszakos eloszlását ismertetem. A Tisza vízgyűjtőjén, az Alföldön és az Erdélyi-

medence  északi  részén  a  párolgás  csökkenése  várható  2061–2090-ben  –  az  1961–1990-es

időszakhoz képest – a téli évszakban. A csökkenés legnagyobb értéke (20–25%) a Beregi- és a

Szatmári-síkságon, valamint a Körösök vízgyűjtőjén következhet be a projekció alapján.  Az Alföld

déli részén ez a változás elérheti a -15– -5%-t. A Tisza forrásvidékén a változás szignálja pozitív

előjelű,  amelynek várható nagysága 5–10%-os.  A legnagyobb (25–30%) növekedést  a modell  a

Keleti-, Déli-Kárpátok vonulatára prognosztizálja (43. ábra). 
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41. ábra: Relatív átlagos párolgásváltozás a Tisza vízgyűjtő területén  2061–
2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i magasságot

jelzik)



Tavasszal  a  párolgás nagysága 2061–2090-ben a  Tisza  össz-vízgyűjtő területén csökkeni

fog.  A legnagyobb  negatív  eltéréssel  a  múlthoz  képest  a  Máramarosi-havasokban  (12–16%),  a

Bihari-hegységben  (16–14%)  és  az  Alföldön  (10–12%)  kell  számolni.  A legkisebb  párolgási
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42. ábra: Relatív átlagos havi párolgás változás a Tisza vízgyűjtőterületén, 2061–2090/1961–
1990 (%)

43. ábra: Relatív átlagos téli párolgás változás a Tisza vízgyűjtő területén,
2061–2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i

magasságot jelzik)



csökkenést (2–4%-os) az Erdélyi-medence déli részére prognosztizálja a modell (44. ábra).

Nyáron  a  Máramrosi-havasokban  a  tavaszi  változáshoz  képest,  mérséklődik  a  jövőbeni

relatív párolgás csökkenése (max. 3%). Ez a negatív eltérési érték prognosztizálható a Máramarosi-
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44. ábra: Relatív átlagos tavaszi párolgás változás a Tisza vízgyűjtő
területén, 2061–2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a

tszf-i magasságot jelzik)

45. ábra: Relatív átlagos nyári párolgás változás a Tisza vízgyűjtő területén,
2061–2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i

magasságot jelzik)



havasok  mellett  a  Radnai-  és  a  Kelemen-havasokra  is.  A REMO  a  legnagyobb  nyári  pozitív

párolgási változást (13–18%) az Alsó-Tisza vidékére jelzi (45. ábra).

Ősszel  csupán csak  a  Felső-Tiszán (Fekete-Tisza,  Tarac,  Talabor,  Nagyág vízgyűőjtjén)  várható

párolgás csökkenés (-5%). Ezzel szemben, a Tisza vízgyűjtőjének déli részén a párolgás növekedése

meghaladhatja a 15%-ot a jövőben a regionális klímamodell projekciója alapján (46. ábra).         

Kutatásom során  megvizsgáltam  a  tényleges  párolgás  és  csapadékmennyiség  arányának

jövőbeni változását. Ezt az arányszámot szárazsági tényezőnek nevezem. Az eredmények alapján

megállapítható,  hogy a  szárazsági  tényező  térbelisége  követi  a  vízgyűjtő  csapadékeloszlását.  A

kontroll-időszakban a legkisebb arányszám a csapadékban gazdag (Északkeleti-Kárpátok, valamint

a Keleti-Kárpátok északi része és az Erdélyi-szigethegység délnyugati oldala) területekre tehető. A

Tisza alföldi szakaszán az „1” értéket közelítette meg a tényező (47. ábra).  A REMO szerint  a

párolgás és a csapadék hányadosa a Nyírség területén 1–2%-kal, a Körösök alsó szakaszán pedig 3–

5%-kal  fog  csökken  a  jövőben  (2061–2090),  a  kontroll-időszakhoz  (1961–1990)  képest.  A

legnagyobb (4–6%) pozitív változás a Nagy-Szamos és a Felső-Maros vízgyűjtőjén várható (48.

ábra). 
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46. ábra: Relatív átlagos őszi párolgás változás a Tisza vízgyűjtő területén,
2061–2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i

magasságot jelzik)
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47. ábra: A szárazsági tényező térbeli eloszlása a kontroll-időszakban a
Tisza vízgyűjtő területén (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i magasságot

jelzik)

48. ábra: Relatív átlagos szárazsági tényező változása a Tisza vízgyűjtő
területén  2061–2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a

tszf-i magasságot jelzik)



6.6. A Tisza vízgyűjtőjének felszíni lefolyása

A REMO  modell  adatai  alapján  a  felszíni  lefolyás  évi  értéke  a  450  mm-t  is  eléri  az

Északkeleti-Kárpátokban (RADVÁNSZKY B.  –  JACOB,  D.  2008).  A maximum érték  a  Máramarosi-

havasok befelé néző lejtőin figyelhető meg, mert az évi csapadékmennyiség itt éri el a legnagyobb

értékét (a mért adatok alapján 1941-ben Scserbilova 2 432 mm (680 m tszf.) és Zsámer 2 317 mm

(600 m tszf.)).  A  felszíni  lefolyás  jövőbeni  nagysága a  Közép-Tisza  vidékén elérheti  a  40%-os

különbséget, ez az érték általában  az Északkeleti-Kárpátokban  0–10% ökrül alakul. A vízgyűjtő

többi  területén,  a  felszíni  lefolyás  mennyiségének  csökkenése  várható.  Legnagyobb  kiesés  az

Erdélyi-medencében figyelhető meg, melynek értéke – a modell szerint – eléri a 40–50%-ot  (49.

ábra). 

     

A  felszíni  lefolyás  és  a  csapadékmennyiség  aránya  a  lefolyási  együttható,  azaz  a  lefolyási

koefficiens;  ebből  tudhatjuk  meg,  hogy  a  lehullott  csapadék  hány  százaléka  folyik  el  a

lejtőviszonyoknak megfelelően. A harminc év átlagos lefolyási együttható növekedése (max.  30–

40%) prognosztizálható – 2061–2090 között 1961–1990-hez viszonyítva – a Közép-Tisza vidékén.

Ezzel ellentétben a vízgyűjtő többi területén a lefolyási tényező csökkenését jelzi  a modell (50.

ábra).
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49. ábra: Relatív átlagos felszíni lefolyás változás a Tisza vízgyűjtőterületén
2061–2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i

magasságot jelzik)



7. A Tisza vízhozamának várható alakulása a HD modell alapján
A klímaváltozás hatása leghamarabb a folyók vízhozamában tükröződik (SOMLYÓDI L. 2011;

NOVÁKY, B. – BÁLINT, G.  2012). Egyes szelvényekre alkalmazott eseti vizsgálatok  éves vízhozam

csökkenést  mutattak ki  a XX. században (NOVÁKY B. 2000). A tanulmány elején kitűzött  célhoz

híven, megvizsgáltam a Tisza éven belüli vízhozam változásának nagyságát. A vizsgálat során a HD

modellt  alkalmaztam, bevitt  adatként a REMO által  produkált  felszíni lefolyási  adatok kerültek

felhasználásra. 

A 46. északi szélességi körnél lévő Tisza rácskockájára vonatkozó HD modell érvényességi

futtatás adatait  összevetettem Szegednél mért lefolyási adatokkal, s ezáltal a modell pontosságát

vizsgáltam meg (51. ábra). Az érvényességi futtatás elemzését követően megállapítható, hogy a

modell közel 74%-os pontossággal prognosztizálja a vízhozam értéket a Tisza  erózióbázisa előtt

(RADVÁNSZKY B. – JACOB, D. 2008; RADVÁNSZKY B. et al. 2010). 
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50. ábra: Relatív átlagos felszíni lefolyás tényező változása a Tisza vízgyűjtő
területén  2061–2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a

tszf-i magasságot jelzik)



A modell pontosságának ismeretében végeztem el a folyó vízhozam jövőbeni változásának

vizsgálatait,  a zentai  rácskockában  (52. ábra).  A futtatások alapján,  a  havi  maximum vízhozam

mennyiség a múltban és a jövőben márciusban volt és várható, a minimum pedig októberre tehető

mindkét  időszakban.  A zentai  rácskocka  havi  hozamainak tekintetében  –  a  modell  előrejelzése

szerint  – februárban (7%) és márciusban (16%) csökkenésre kell  számítani.  Pozitív  eltérés – a

jövőben (2071–2090) a múlthoz (1971–1990) viszonyítva – áprilisban 5% és májusban 30% jelez a

84

51. ábra: A HD modell érvényességi futtatás havi vízhozam eredményei a zentai szelvényben (1 = a mért
havi vízhozam Szegednél; 2 = a modell által produkált havi vízhozam)



HD modell. A legnagyobb csökkenés (31%) szeptemberben várható.  A szeptemberi  legnagyobb

anomáliát követően folyamatosan csökken a különbözet mértéke novemberig (-5%). Ezt követően

decemberben ismét az októberi értékhez hasonlóan, -20%-os vízhozam kiesés várható a szcenárió-

időszakban a kontroll-időszakhoz képest (RADVÁNSZKY B. – JACOB, D. 2008; RADVÁNSZKY B. et al.

2010). A  havi átlagos  szórás  legnagyobb  értéke  is  márciusra  esik,  a  kontroll-  és  a  szcenárió-

időszakban. A vízhozammennyiség márciusi csökkenő változásától eltérően, a havi szórás értékénél

pedig háromszoros növekedés várható 2071–2090 között az 1971–1990 közötti húsz évhez képest.

A havi szórások esetében a legnagyobb visszaesés (57%) szeptemberben várható. A jövőbe a havi

vízhozamok szórás értéke 44%-os növekedése feltételezhető.

A kontroll- és a szcenárió-időszakban modellezett átlagos évi vízhozam mennyiség csökkenő

tendenciát mutat (53. ábra). A Tisza húsz év (1971–1990) átlagos évi vízhozama 716,8 m3/s a HD-

modell  szerint.  Ez  az  érték  a  jövőben  (2071–2090)  csupán  csak  0,5%-kal  fog  csökkeni  az

előrejelzés  alapján.  A minimális  csökkenés  ellenére  –  a  két  futtatás  alapján  –,  az  átlagos  évi

mennyiség két mintájának terjedelme különböző. Az évi mennyiségek jövőbeli szórás értéke 34%-

kal nő a kontroll-időszakhoz képest.    
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52. ábra: A Tisza zentai szelvény relatív átlagos havi vízhozam változás szignálja, 2071–
2090/1971–1990
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53. ábra: A zentai szelvény átlagos évi vízhozama 1971–1990/2071–2090-ben



8. A klímaváltozás várható következményei, diszkusszió
Az ismertetett  regionális  klímaforgatókönyvek  és  a  Nemzeti  Éghajlat-változási  stratégia

által  közzétett eredmények a Kárpát-medence éghajlatának folytonos felmelegedését, azaz egyre

szárazabbá  válását  prognosztizálják.  E  kedvezőtlen  fejlődési  irányzat  a  mediterrán  klímajegyek

fokozott  erősödését  hozza.  A Felső-Tisza  vidékén  növekszik  az  évi  középhőmérséklet  és  vele

párhuzamosan az évi csapadékmennyiség is, az etéziás éghajlat gyarapodó trendje felé mutat. A

csapadék  összeg  évszakonkénti  különbsége  nem  csak  nagyságában,  hanem  előjelben  is  eltér

egymástól.  A Tisza  vízgyűjtőjének  lefolyási  koefficiense  érzékenyen  követi  a  hőmérséklet  és

csapadék változását; továbbá azok tér és időbeli különbségeit. A korábbi kutatások azt igazolják, ha

a  csapadék  mennyiség  15–20%-os  változása  egybeesik  az  évi  középhőmérséklet  1–2  °C

növekedésével;  akkor  ez  a  hányados  a  folyók  évi  vízhozamában  60%-s  különbséget  is

eredményezhet (NOVÁKY B. 2011).

A hőmérséklet növekvő tendenciája következtében – a Clausius-Clapeyron egyenlet szerint

– fokozódik a víz globális körforgása; a párolgás mértéke felgyorsul, ezáltal intenzívebbé válik a

felhőképződés ún. „három fázisú” felhő típus esetén pedig adott a csapadék lehetősége, illetve a

kicsapódása  is.  Az  ilymódon  előálló  hirtelen  változás  a  termodinamikai  egyensúly  gyors

felborulásához  vezet;  így  az  instabillá  váló  meteorológiai  körülmény  szélsőséges  időjárási

események kialakulásához vezethet (KUNKEL, K. E. 2003). Ez a folyamat fokozza a víznek – mint

exogén természetű tényezőnek – a lefolyáson és az eróziós tevékenységen alapuló hatását, amely a

felszínfejlődés  különböző  módozataiban  nyilvánul  meg  (LABAT,  D. et  al.  2004).  Tipikus  felső-

szakasz  jelleg  esetében,  az  adott  vízfolyásnál  alapvető  fontosságú  a  linearitás,  azaz  amikor

felerősödik a víz mechanikai ereje által történő bevágódás. Ha a kérdéses vízfolyás enyhébb lejtésű

térszínre érkezik a laterális erózió révén, hurokszerűen kanyarogva, oldalazó mozgásra kényszerül.

Alsó -szakasz jellegűvé ott válik a vízfolyás, ahol energiája kisebb, mint amennyi a hordalékának

elszállításához szükséges, így jelentős feltöltő tevékenységet hajt végre. A továbbiakban még azt is

szükséges megemlíteni, hogy fokozatosan nő a természeti (lejtős tömegmozgások, pusztító árvizek

stb.)  és  az  antropogén  okokra  (erdőirtás,  ártéri  gazdálkodás,  infrastruktúra-építés  stb.)

visszavezethető katasztrófák jövőbeni kialakulásának kockázata is (GOUDIE, A. S. 2006). 

8.1. Mederváltozás

A klímaváltozások bekövetkeztének eredményeként vélhetően jelentős mértékben változni

fog a Tisza medrének morfostruktúrája.  Ez a megállapítás elsősorban a Felső-Tisza máramarosi

szektorára  vonatkozik;  ahol  a  fő  forráság  és  a  befogadó  víztengely  mentén  sorakozó  eróziós
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kismedencék  –  Kőrösmezői,  Rahói,  Nagybocskói,  Szigeti,  Taracközi,  Técsői,  Huszti  –  sűrű

láncolatban  követik  egymást.  Ezzel  szemben  a  Királyházai-öblözetben,  továbbá  a  recens

hordalékkúp Nagyszőllős–Mezővári közötti területen másabb képet mutat. Az előbbi esetében  –

egészen a Fekete-hegy lábáig – a saját laza hordalékanyagán ún. „fonatos” medertípus alakított ki

magának, amelyet sorra kavics zátonyok szaggatnak meg. A Batár felvétele után már finomabbá

válik a hordalék és az egyre alacsonyodó zátonyok  kíséretében Mezőváritól, illetve Halábortól a

meder lassan beágyazódik.

Rahótól a meder esése lényegesen csökken innen kezdve a befogadónak már a mellékfolyók

vízmennyiségével, illetve azok hordalékával is meg kell küzdenie. A völgyfeneket borító többnyire

laza, cementálatlan kavicsanyagban inkább szélességében mint mélységében fejlődik a meder. A

sodorvonal gyakori áthelyeződése miatt jellemző a partok sérülékenysége: ezek ellen sokhelyüt az

oldal  rézsük  stabilitását  dróthálóval  megerősített  kőfalak,  sőt  betonelemek  alkalmazásával

biztosítják. A Talabor  beérkezése  után  (Visk–Száldobos  között)  különösen  széles  a  folyó,  ettől

kezdve  a  fenék  hordalék  anyagának  mennyisége  megnő,  így  a  meder  mélysége  fokozatosan

csökken. Egy-egy árhullám levonulásakor ez a folyamat csak tovább erősödik,  a felhalmozódás

következtében  zátonyképződés  történik  a  meder  érintett  szelvényében.  A zátonyok  megtörik  a

sodorvonal  egységes  futását,  amely  a  meder  szélesedéséhez,  egyben  széteséséhez,  valamint

elfajulásához vezet. Az árhullám levonulását követően a víz egy alacsonyabb korábbi medret talál

lefolyási lehetőségként, a fenékhordaléka által feltöltött medrét kénytelen elhagyni. Ez valójában

egy dinamikus folyamat, amely az év során a vízjárás alakulása következtében változhat. A változás

nagyságát  és  gyorsaságát  az  egyre  gyakoribb  szélsőséges  hidrometeorológiai  események

befolyásolják,  extrém magasságú árhullámok pedig szélsőséges értelemben fokozzák a folyamat

mértékét. A Felső-Tisza máramarosi szakaszán a meder stabilitását az egyre gyakrabban levonuló

árhullámok  veszélyeztetik.  A 2001-es  árhullámot  követően  a  Felső-Tisza  területén  102  helyen

regisztráltak part-alámosásokat (KOVALCHUK, I. et al. 2012). A partszaggatások a befogadóban és a

szűkebb  mellékvölgyekben  a  vonalas  infrastruktúrát  is  veszélyeztetik,  azzal,  hogy  további

tömegmozgásos  folyamatokat  generálnak  a  meredek  lejtőjű  hegyoldalakon.  A kisebb  medrek  a

hirtelen áradások (flash flood) következtében változnak a legnagyobb mértékben.

8.2. Talajerózió és lineáris erózió 

A Fekete- és a Fehér-Tisza találkozásánál –  1948–1988 között –  a folyó átlagosan 104,2

t/km2*év1 mederanyagot szállított Rahónál (KOVALCHUK, I. 2012). A hordalékmennyisége és a jelzett

időszak  felszíni  lefolyása  közötti  korreláció  (0,5316)  bizonyítható.  A  talajpusztulás  várható

16 igaz gyenge (a szerző véleménye)  
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következményeinél a fenti összefüggést figyelembe kell venni; a klímaváltozás során bekövetkező

csapadékmennyiség különbsége ugyanis a felszíni lefolyás viszonyaiban is szerepet játszik. A Tisza

forrásvidékén  az  évi  csapadékmennyiség  9%-os  és  a  felszíni  lefolyás  10%-os  növekedése,  a

talajeróziós tevékenység nagyságának évi növekedését vonja maga után (PRUSKI, F. F. – NEARING, M.

A. 2002). E megállapítás további árnyalata szükséges, mivel a REMO nem minden hónapra jelzett a

Felső-Tisza területén csapadék- és felszíni lefolyás többletet (SCHOLZ,  G. et  al. 2006). Az erózió

szempontjából, fontos szerepet játszó fent említett két tényező jövőbeni pozitív irányú eltérése –

1961–1990-hez képest – december, január, február, március és április hónapokban várható. Ebben

az időszakban nincs vegetációs periódus, a lombkorona ugyanis nagyrészt felfogná a hulló csapadék

intenzitását  és  nagymértékben csökkentené a  talajerózió  mértékét.  A továbbiakban a talajerózió

mértékére  jelentős befolyással  vannak  a  különböző  antropogén  hatások  (erdészeti  tevékenység,

földhasználat stb.),  amelyek a tarvágásokban, a szállítási útvonalak  kialakulásában,  illetve a nem

megfelelően  választott  művelési  módban  nyilvánulnak  meg. Ezáltal  csak fokozódik az  erózió

mértéke, így a víz által történő üledékszállítás és a víz erodáló képessége is fokozatosan növekszik. 

A Felső-Tisza vidékén magas a vízfolyás sűrűség értéke, ezáltal a völgyhálózat is sokrétű és

változatosnak  mondható.  A késő  neogéni  és  negyedidőszaki  üledékekkel  fedett  területeken (pl.

Aknaszlatina környéke) a vízmosások sűrűségének értéke magas, 0,4–0,6 km/km2 (KOVALCHUK, I. et

al.  2012).  Jelentős  mennyiségű,  valamint  intenzitású  csapadékhullás  esetében  a  kialakult

vízmosások hosszúsága és szélessége gyorsan változik. E szélsőséges események gyakoriságának

valószínűsége  májusban és novemberben várható, amikor a napi csapadékmennyiség szórásának

értéke közel megduplázódik vagy háromszorosára nő – a modell szerint – a szcenárió-időszakban

(RADVÁNSZKY B. – JACOB, D. 2008). 

A Felső-Tisza mentén és a hozzá csatlakozó mellékfolyókon igen jelentő a meder eróziós

tevékenysége.  Az egyik legdinamikusabb folyószakasz Rahó és Huszt között van,  ahol a meder

laterális eróziós tevékenységének értéke 1 m/év. Ezzel szembe a medence alsó kijáratát megelőzően

az oldalazó erózió értéke az 5 m/év nagyságot is meghaladhatja (KOVALCHUK, I. et al. in press). A

Tisza alföldi recens hordalékkúpján az oldalazó erózió mértéke –  KOLOZSVÁRI I.  (2010)  kutatása

alapján  –  Tiszaújlak és Sásvár között  különböző pontokban  5–7 m/év 2006 és 2010 között.  De

egyik jobboldali szakaszon az éves partrombolás nagysága a vizsgált időszakban elérte a 40 m-t

(KOLOZSVÁRI I. 2010). A zátonyokkal és szigetekkel tarkított és elfajult meder eróziós tevékenység az

árvizek  alkalmával  felerősödik;  állandóan  változtatja  az  ártér  felszínét  és  komoly  közlekedési,

valamint vízügyi létesítményeket veszélyeztet.    
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8.3. Lejtős tömegmozgások

A klímaváltozásnak  egyik  fontos  következménye  a  lejtős  tömegmozgás  (DIKAU,  R.  –

SCHROTT, L. 1999; CROZIER, J. 2010). A környezeti változások nagymértékben befolyásolják a lejtők

stabilitását a Felső-Tisza vidékén is. A prognosztizálható nyári száraz, csapadékszegény évszakban

– növekvő hőmérséklet, csökkenő párolgás, illetve csapadékhajlam – a talaj fokozatosan elveszíti

nedvességtartalmát.  A  talajban  lévő  víz  bármely  formája  (hidroszkópikus,  tapadó,  szivárgó,

hajszálcsöves  stb.)  érzékenyen  reagál  e  negatív  körülményekre.  A talajnedvesség  csökkenése

hatással van a kapilláris vízemelő képességre; ezáltal ugyanis a talajrészecskék közötti kohéziós erő

nagymértékben redukálódik. A részecskék közötti összetartó erő hiánya miatt, egy-egy intenzív és

tartós csapadékhullást követően hirtelen megnő a talaj nedvszívó képessége, sőt a hajszálcsövesség

révén csakhamar telítetté  is  válhat.  Ilyen extrémnek minősülő helyzetekben megfelelő lejtőszög

esetén (>30∘) rögtön adott a jelezett folyamatok térbeli megjelenésének lehetősége. Az agyagos-

márgás csúszópálya viszonylag hamar aktivizálódik, ezáltal csökken a nyírófeszültség és gyorsan

kialakul  a  tömegmozgás  sajátos  formája.  A  szcenárió-időszakban előrejelzett  téli  csapadék

halmazállapotának  váltakozása  a  csuszamlások  gyakoriságának  valószínűségét  predesztinálja.

Kutatási  terület  lejtőn  végbemenő  tömegmozgások  típusai  közül  a  sárfolyás  és  a  csuszamlás

figyelhető meg a leggyakrabban.

A sárfolyás – a geológiai adottságok mellett – főleg a szélsőségesen nagy csapadékhullás

eredményeként  alakul  ki  (>30  mm/nap).  Esetünkben  a  Fekete-Tisza  forrásvidékén  a  Fagyalos

(Szvidovec) a sárfolyások által veszélyeztetett terület. Az 1883 m magas hegytömeg természetes

morfológiai adottságai önként kínálják a gyors tömegmozgás feltételeit. A természeti okok mellett,

különös  hangsúlyt  szükséges  fektetni  az  emberi  tevékenység  környezetet  befolyásoló  negatív

hatására  is.  A legfontosabb  antropogén  tényező  a  felelőtlen  erdőirtás17;  ugyanis  a  rendszeres

tarvágással történő művelési forma után a letarolt erdő helyén csaknem csupasz térszínek maradnak

vissza. Az ilyen lejtőkön  a tartós esőzések következtében szőnyeg csuszamlások alakulhatnak ki,

amelyek sorra elpusztítják (areálisan leöblítik) az amúgy is vékony talajtakaró legfelső termékeny

rétegét.  Ez  játszódott  le  a  2001-es  márciusi  extrém  csapadékhullást  követően  Felsőveresmart

határában,  amelynek  során  a  gyökerétől  elszakított  anyag a  Nagyszőllős–Huszt  közötti  műútra

deponálódott. 2001 tavaszán a Fekete-Tisza és a Tarac völgyében március 3–5. között közel 300

mm  eső  hullott  (Kőrösmezőn  és  Oroszmokrán).  Ez  utóbbi  esetében  a  folyó  felső-szakaszán

hatalmas  méretű  sárfolyás  következet  be,  amely  25 000 m3 anyagot  szállított.  A túlnyomórészt

17 A Felső-Tisza vízgyűjtő területének természetes erdőborítottsága megahaldta a 90%-t, ez az érték az ukrán részen
51%-ra csökkent 1998-ban. A legnagyobb csökkenés a Fekete-Tisza, Nagyág és Borzsa vízgyűjtőjén történt (SZAKÓ

G. 2008)
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agyag-márgából, azaz slír kőzettípusból álló törmelék óriási károkat okozott (KOVALCHUK, I. et al.

2012).

A sárfolyás  mellett  a  másik fontos  felszínformáló  tényező a  csuszamlás.  Napjainkban a

Felső-Tisza vízgyűjtőjén a legtöbb földcsuszamlás a Máramarosi-medence fő vízrajzi tengelyében,

továbbá  a  jobboldali  mellékfolyók  esetében,  a  Tarac  és  a  Talabor  völgyében  regisztrálható

(KOVALCHUK, I. et al. 2012) (54. ábra). 

Az  1998–2001  közötti  időszakban  a  Tarac  völgyében  33  újabb  és  nagy kiterjedésű  mozgások

aktivizálódtak.  Mindezek  eredményeként  tekintélyes  méretű  terület  (130,2  km2)  minősíthető

katasztrófa  sújtotta  területté.  A  fent  említett  időszakban  bekövetkező  mozgások  fő  okai  a

szélsőséges  meteorológiai  események  mellett  az  arkóza-szerű  flis  homokkő  sajátos

mállástermékének agyagfrakció hányadosában keresendők. Az alacsonyabb vulkáni hegységekben

(Avas,  Nagyszőllősi-hegység,  Beregszászi-hegycsoport)  az  évi  csapadékeloszlást  követően

szezonális  mozgások  figyelhetők  meg  (KOVALCHUK,  I. et  al.  2012).  A  csuszamlások  okai

meteorológiai,  szeizmikus  vagy  antropogén.  A  holocénban  a  Dolomitokban  a  hideg-nedves

időszakok  váltakozásának  hatására  aktivizálódtak  a  csuszamlásos  folyamatok.  A  mozgások

számának csökkenése, a meleg-száraz periódusokban figyelhetők meg (BORGATTI, L. – SOLDATI, M.
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2010).  Ha a csapadékhullás és annak intenzitása átlép egy meghatározott küszöbértéket; onnantól

megnő  a  tömegmozgás  kialakulásának  valószínűsége  (BUMA,  J.  –  DEHN,  M.  1998).  A jövőben

várható összefüggések megállapítása további alapos és rendszeres kutatásokat igényel.

8.4. Árhullámok

A Felső-Tisza  vidékén  a  természeti  és  antropogén  hatások  szerencsétlen  találkozásának

eredményeként  különböző  magasságú  árhullámok  alakulhatnak  ki.  A  Felső-Tiszán levonuló

árhullámok átlagos szintjének emelkedése 2–3 m, de ez az érték szélsőséges esetekben eléri a 4 m-t,

sőt  a  7,5 m-t  is.  A legnagyobb és  váratlan vízszintemelkedés  (8,3–8,5 m) 1992,  1993 és  1995

decemberében történt (LYMANS’KA, I. 2001). 

A közelmúltban a  Felső-Tiszán levonuló  katasztrofális  árhullámok – 1998,  2001 – és  a

folyamatosan megdőlő vízállás rekordok vélt vagy valós oka a jelenlegi klímaingadozás mellett az

antropogén  beavatkozásokban  keresendő.  Az utóbbi  évtizedekben  (meleg-száraz  klímaperiódus)

csökkent  a  folyók  vízhozama,  de  ennek  ellenére  a  Közép-Tiszán  –  1977-től  2006-ig  –  nyolc

alkalommal dőlt meg a maximális vízállás (SCHWEITZER F. – NAGY I. 2011). A tivadari vízmércénél –

1910–2001 között – a 750 cm-t meghaladó vízállások 14-szer fordultak elő! A 14 alkalomból 8 eset

az 1970 utáni időszakra (SZLÁVIK L. 1999; 2003). A szabályozási munkálatok során a Tiszát töltések

közé  szorították,  ezek  eltérő  távolságban  épültek  ugyan  egymástól,  így  a  különböző  nagy  vízi

keresztmetszetek  biztosítják  az  árhullámok  levonulását.  A  szűk  nagy  vízi  meder  mellett  az

árhullámok levonulását a hullámterek fásítása,  a nyári  gátak megépítése és a rekreációs célokat

szolgáló  különböző  ingatlanok  is  nehezítik,  mert lassítják a  víz  mozgását,  ezáltal  fokozódik  a

hordalék lerakódása. A Borzsa torkolatánál az 1998-as nagy árvíz során 4,2 cm, a 2001-es árvízkor

pedig 5,7 cm üledék rakódott le a Tisza jobb oldali  hullámterén (IZSÁK T. 2010). A Felső-Tisza

ártereire  vonatkozó  feltöltődési  adatok  jelenleg  nem  állnak  rendelkezésre,  így  más

folyószakaszokról  származó adatokkal  lehet  csak  számolni  (SZAKÓ G.  2008).  A hosszan elnyúló

tavaszi árvízkor (2000) Szolnoknál a Tisza 14 cm vastag üledéket rakott le (NAGY I. ex verb. 2007).

A Közép-Tiszán – Szolnoknál –, a folyó szabályozását követően a hullámtér 200–240 cm-t töltődött

fel;  ezzel  párhuzamosan  a  mellékfolyókon  is  igen  intenzív  a  hullámterek  feliszapolódása

(SCHWEITZER F. 2001/b; 2009; SCHWEITZER F. – NAGY I. 2011). Bizonyos idő eltelte után a Tisza már

nem a saját medrében fog folyni, hanem az általa feltöltött és egyre magasabbá váló hullámterén;

így  a  Pó  vagy  a  Huang-ho  sorsára  fog  jutni  (CHOLNOKY J.  1909;  RADVÁNSZKY B.  et  al. 2010;

SCHWEITZER F. – NAGY I. 2011). A feliszapolódás is eredményezi a magas vízállások kialakulását. 

Az egyre magasabb árhullámok fokozott terhelést jelentenek a töltésekre és a műtárgyakra.
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A vízszabályozási munkálatok megkezdésekor birtokpolitikai, lobbi-érdekekből vagy egyszerűen

„csak”  költség-térítési,  illetve kímélési  indokoktól  vezérelve  a  töltések nyomvonalát  többször  a

levágott  morotvákon,  vagy  az  akkora  már  teljesen  feliszapolódott  és  növényzettel  borított

holtágakon vezették keresztül. Az ilymódon megválasztott gyors kivitelezésű nyomvonal-vezetés a

gátak szilárdságát sok helyütt instabillá tette; következésképpen megbízhatóságuk úgy a hullámtéri

ártér  oldalán,  mint  az  ún.  „mentett”  ártér  felőli  külső  térfélen  egyaránt  csökkent.  Az  árvízi

veszélyforrások ellen a töltések koronaszintjének további emelésével, vagy az alacsony ártereken

épült ún. „ár-apasztó” tározók létesítésével lehet védekezni. Az első megoldás műszaki kivitelezést,

azaz kemény gépi földmunkát igényel és általában komoly anyagi ráfordítással jár; végső soron

azonban egy idő  után  továbbra  sem feltételez  járható  megoldást,  az  ártér  feltöltődése  miatt.  A

második  lehetőség  gyakorlatias  és  újszerű  ugyan  –  a  Közép-Tisza  vidékén  –,  amelynél  a

geomorfológiai szintkülönbségek kihasználásával érhető el az árhullámok szintjének csökkenése;

sőt ez utóbbi révén az egykori ártéri gazdálkodás újra hasznosítása is megvalósul (SCHWEITZER F. –

NAGY I. 2011).  A  Felső-Tiszán,  az eltérő szakasz  jellegből  fakadóan ez a  megoldás  a  területen

részletes  geomorfológiai  kutatásokat  igényel.  Ezen  megoldás  alapját  az  biztosíthatja,  hogy  a

települések a történelem folyamán a Tisza mentén a magas ártér peremén helyezkedtek el, így az

árral szemben védettek voltak  (SCHWEITZER F. 2001/b) (55. ábra).
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55. ábra: Geomorfológiai vázlat a Tisza ártere Mezővári és Tiszakóród környékéről  (1 = alacsony ártér;
2 = magas ártér; 3 = növényzettel feltöltött meander; 4 = aktív partszakasz; 5 = árvízi töltés; 6 = meander;

7 = parti zátony; 8 = vízfolyás; 9 = mesterséges árok; 10 = magassági pont; 11 = település;
12 = antropogén feltöltés; szerk.: RADVÁNSZKY B. 2013)



Jelenleg a két megoldást ötvözve valósul meg a Felső-Tisza, és szűkebb értelemben Bereg

vidékének árvízi csökkentő stratégiája. A folyó felső-szakaszán az  ukrán  fél  42 hegyvidéki és 22

síkvidéki vésztározó építése mellett döntött. Az épülő tározók összesen 523 millió m3 vizet tudnak

tárolni.  A számítások alapján,  a hegyi víztározóknak (289 millió m3)  köszönhetően Királyháza–

Tiszaújlak  között  30–40 cm-rel  fog  csökkenni az  árhullámok  szintje.  Ezen munkálatok  mellett

rekonstruálják a teljes töltésrendszert  (824 km),  emelik  a  koronaszinteket (az  1%-os mértékadó

árhullámra méretezve), valamint kiépítik a még hiányzó védmű szakaszokat (DAJKA I. – RADVÁNYI I.

2010). A megerősített töltések következtében tovább növekszik a levonuló árhullámok magassága,

csökken a víz összegyülekezési ideje, így kevesebb idő jut az árhullám fogadására (SZAKÓ G. 2008;

DAJKA I.  – RADVÁNYI I. 2010). Az átfogó stratégiai mellett  a magyarországi és kárpátaljai beregi

területeken árvízvédelmi-vízgazdálkodási-ártérrevitalizációs fejlesztési tervet dolgoztak ki a magyar

és ukrán szakemberek, amely az INTERREG IIIA program keretén belül valósul meg (SZAKÓ G.

2008). A terv célja, hogy növeljék a térség árvízi biztonságát, kihasználják a terület víz által nyújtott

potenciálját,  valamint  a  környezetnek  megfelelő  gazdálkodási  módok  újra  meghonosítása.  A

koncepción  belül  a  magyar  és  az  ukrán  fél  egymással  egyeztetve  külön  tervezési  programot

készítettek el. Az ukrán fél tervében benne van:

• a  Borzsa  jobboldalának  védelme  érdekében,  Borzsova  és  Mezővári  közötti töltés

rekonstrukciója (ez részben meg is valósult),

• Mezővári és Csetfalva között, síkvidéki árapasztó tározó kiépítése (SZAKÓ G. 2008).  

Az árvizek  gyakorisága  a  változó  éghajlati  hatások következtében –  a  REMO és  a  HD

szcenáriói  alapján  –  a  jövőben  növekedni  fognak.  A  Felső-Tisza  forrásvidékén  az  évi

csapadékmennyiség  mértéke nő  a  jövőben,  amelyhez  az  egyes  hónapok  csapadékának  várható

pozitív alakulása ad alapot. A téli és tavaszi csapadéktöbblet a Tisza vízhozamának január, április és

május  havi  növekedését  (átlagosan  15%-os)  eredményezheti.  Ősszel,  a  másodlagos-

csapadékmaximumkor  a  Felső-Tisza  vidékén  a  hulló  csapadékból  származó  vízmennyiség

növekedése várható; a regionális klímamodell a szélsőségesen magas napi csapadékmennyiségek

gyakoriságának  bővülését  vetíti  előre  a  jelzett  időszakban.  Ezek  a  környezeti  változások  –  ha

negatív  antropogén hatással  párosulnak – akkor  katasztrofális  következménnyel  járhatnak,  mint

ahogy ez Mezőváriban a közelmúltban két esetben is (1998 és 2001) megtörtént.

8.4.1. Esettanulmány

1998 novemberében és 2001 márciusában Mezővári településen volt a közvélemény szeme.

A  3 500  lélekszámú  település  történelmi  része  (Palaj)  –  a  szomszédos  Csetfalvával  és
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Sárosoroszival  együtt  –  árvíz  sújtotta  területté  vált.  A katasztrófa  kialakulásának  okát  mindkét

esetben  szélsőséges  hidrometeorológiai  körülmények  idézték  elő.  A  Felső-Tisza  máramarosi

vízrendszerén rekord vízállású árhullámok alakultak ki (BODOLAINÉ JAKUCS E. 2003; HOMOKINÉ ÚJVÁRI

K. 2003; ILLÉS L.  et al. 2003; KOVALCHUK, I. et al. 2012). A viszonylag rövid időegységeken belül

kialakuló és  egymást  erősítő  árhullámok  hatalmas  hozamúra  duzzadt  víztömege  Ugocsában

többszörös gátszakadást idézett elő. A legnagyobb tragédiák a bal parton Tekeháza és Szászfalu,

illetve Tiszabökény térségében következtek be, a kiömlő víztömeg Feketeardón keresztül a Batár

irányába távozott és azon keresztül nyert lefolyást. Tiszaújlak térségét, illetve a néhai megyehatárt

átlépve, Csetfalva és Mezővári között a jobb parton is átszakadt a védmű mind a két alkalommal. A

védelmi munkálatok gyors és összehangolt eredményének köszönhetően, a viszonylag rövid időn

belül megismétlődő esemény Mezőváriban egyszer sem követelt emberáldozatokat, ezzel szemben

az anyagi kár igen jelentős volt.

Az első katasztrofális esemény 1998. november 5-én éjjel 20–24 óra között következett be.

A gátszakadást követően Palaj településrészt és a szomszédos Csetfalvát szinte egy időben 2,5–3 m

átlagos mélységű víztömeg árasztotta el. A töltés sérülékenységének oka egyrészt a védműben lévő

műtárgy  műszaki  állapotában  keresendő.  A  másik  ok  pedig,  hogy  Mezővárinál  az  árhullám

feltorlódott, mert az ún. hullámtéri ártér a Borzsa torkolatának magasságában mindössze 450 m (!)

keresztmetszetre szűkül le. Ezzel szemben a hullámtér szélessége Csetfalvánál 2 250 m; azonnal

érzékelhető tehát  az óriási  csökkenés  (80%-os) amely néhány fkm-en belül  történik (56. ábra).

Ezzel egy időben a Borzsán minden idők legnagyobb árhulláma vonult le (CSIPAK, V. P. et al. 2003).

A Borzsa 500–600 m3/s-s csúcs vízhozama, a Tisza vízhozamát a Tiszakóród és Mezővári között

(729.2  fkm)  közel  15%-kal  növelte  (ILLÉS L.  et  al. 2003).  A kiszakadt  véd  művön  keresztül

hömpölygő  víztömeg  a  védett  ártéren  kívül  Palajt  (Kis-Palaj,  Nagy-Palaj,  Szűzföld)  továbbá

Csetfalvát  érintette.  A  kiáramló  víz  megrekedt  a  Borzsa  és  a  Tisza  összefolyásánál,  mert

közvetlenül a torkolatnál épült közös töltés miatt nem tudta folytatni útját a mélyebb területek felé.

A víz  így – sajátos műszaki szóhasználattal  élve – a  satu két  pofája közzé szorulva  egy héten

keresztül állt az elöntött területeken. Palaj település részen az árhullám 310 ház végzetét jelentette

(SALAMON E. ex verb. 2011). 
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A Borzsa töltései is fokozott terhelés alatt voltak, de rajtuk nem történt gátszakadás.  A folyó bal

parti töltésének mind a két oldalát a víz nyomása tartotta szinkronba. A védett oldal felől a kiömlő

Tisza vize, a Borzsa hullámtere felől pedig a mellékfolyón levonuló ár. Így maradhatott meg épen a

Borzsa ugocsai-sík felőli oldalán magasodó gát, amelyet az 1947-es árhullám pusztításait követően

építettek  a  folyó  bal  oldalán.  A jobboldali  gátat  a  geomorfológiai  lejtés  viszonyoknál  fogva

ugyancsak ember feletti  erővel  kellett  védeni;  egy Mezővári  és  Borzsova környéki  gátszakadás

esetén  a  jelenlegi  járási  székhely,  illetve  az  egykori  történelmi  vármegye  központ  Beregszász

veszélyeztetve volt. Ezt a tényt a Borzsából kiágazó Vérke fattyúág szerű vízfolyása is igazolja.

2001.  március  6-án  a  vízállás  a  tiszaújlak–tiszabecsi  (746.  fkm)  szelvényben  11 cm-rel

haladta meg az 1998-os legnagyobb vízállást, a 708 cm-t (SZLÁVIK L. 2003). E rekord magasságú

vízállás ismét a Felső-Tisza vízgyűjtőjén bekövetkezett extrém hidrometeorológiai,  valamint egy

szerencsétlen  hidrológiai  összetevővel  magyarázható  (SZLÁVIK L.  2003).  Mezővári  és  Csetfalva

között 2001 márciusában három helyen is átszakadt a Tisza jobboldali védműve. Két helyen, ahol a

töltést az alacsony ártéren át vezették (57. ábra), valamint a még friss gát (1998-as szakadás után

épített)  is  kiszakadt.  A baloldali  (magyarországi) töltés  szakaszokon  az  1998-as  pusztítás  után

elvégezték a szükséges rekonstrukciókat,  de a jobboldalin Tiszaújlaktól vízmentében (Csetfalva,

Mezővári, Halábor és Badaló) pedig nem (VÁRADI J. et al. 2003). Így a gyengébb műszaki állapotú

gátak  –  nem  bírván  a  rájuk  nehezedő  nyomást  –  szinte  összeroppantak  a  hatalmas  terhelés
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56. ábra: Ártéri szűkület Mezővári határában (jelm. lásd 55. ábra; szerk. RAVÁNSZKY B. 2013)



következtében. A kiömlő zavaros víztömeg Palajon 90 cm-rel volt  magasabb mint 1998-ban, de

kevesebb  anyagi  kárt  okozott  (mindössze  34  ház  dőlt  össze).  Ezzel  szemben  a  szomszédos

Sárosoroszin jóval nagyobb volt az anyagi pusztítás, amely 81 családi házat érintett. A Borzsa a

Tisza  rendkívüli  méretű  áradásakor  elvesztette  hidrológiai  önállóságát;  amelynek következtében

visszafelé  tetőzve  áradt  és  a  jobboldali  gáton  –  mintegy  800  m  hosszan  –  meghágta  a  töltés

koronaszintjét.  A  fenyegetően  emelkedő  vízszint  ellen,  több  kevesebb  sikerrel,  nyúlgátak

emelésével  próbáltak meg védekezni.  A mezővári  közúti  hídnál  nem sikerült  az  árral  szembeni

küzdelem; itt ugyanis jelentős mennyiségű víz áradt ki a Borzsa jobboldalán lévő településrészbe

(Városderék,  Újvári).  Az  utcákon  hömpölygő víz  az  egykori  folyómedreket  követve  érte  el  az

Újvári-tavat, amely a jóval nagyobb Pap-tava morotva egykori része (57. ábra).

A tavat korábban kettészelte a Borzsának ásott 1836-ban épült új csatorna. A tavat végül 1847-ben a

folyószabályzások  alkalmával  csapolták  le  teljesen,  azóta  a  két  folyó  közös  hullámterén

terjedelmes depressziót alkot. Ez a teknőszerű mélyedés volt a kiömlő víz erózióbázisa. Az említett

medence  és  annak  a  Borzsa  jobboldalára  került  Újvári-tó  része  egy-egy  magas  vízállásnál

napjainkban is  folyamatos problémát jelent.  Ez a negatív körülmény abból  is  fakad,  hogy a tó

egykori medrén keresztül jelölték ki a Borzsa jobboldali véd művét, ami már a települést a két folyó

közös  hullámterén  levonuló  magas  tiszai  árhullámaival  szemben  is  védi.  A közös  hullámtéren

97

57. ábra: A 2001-es mezővári árvízi események (jelm. lásd 55. ábra; szerk. RAVÁNSZKY B. 2013) 



közlekedő tiszai ár iránya merőleges erre a gátszakaszra, amely ilymódon fokozott terhelésnek van

kitéve. E érzékeny gátszakasz védelme amúgy is roppant fontos, mert ahogy már fent is említettem,

amennyiben gátszakadás  következne be,  akkor  több település  (Halábor,  Badaló,  Csoma,  Gecse,

Bakta, Macsola, Asztély stb.) és Beregszász is víz alá kerülne. 
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9. Összefoglaló
A  globális  éghajlatváltozások  következményei  a  Felső-Tisza  vízgyűjtő  területén  is

bizonyítottak.  Eltérő jellegüket a geomorfológiai  formakincs változatossága, a lerakódott  üledék

típusa és sokszínűsége, valamint a belőlük feltárt fosszíliák is igazolják. 

A Felső-Tisza  vízgyűjtő  területének  kezdet  a  késő  miocénre  nyúlik  vissza.  Amikor  a

tektonikai  mozgások  hatására  az  Északkeleti-Kárpátok  kiemelkedik,  e  mozgás  a  vízválasztó

kirajzolódását  eredményezi.  A vízgyűjtő  fejlődés  kezdetének  másik  fontos  eseménye  a  belső

vulkáni  öv  kialakulása.  A vízgyűjtő  kezdetétől  a  földtörténeti  időszakok alapján  tekintem át  a

jelentősebb éghajlati változásokat és a domborzatfejlődésre gyakorolt hatásukat. 

Az  ismertetett  paleoéghajlati  periódusokat  követően  –  az  általam alkalmazott  regionális

klímamodell  (REMO 5.1) adatainak elemzése révén –, a Tisza vízgyűjtőjének jövőre vonatkozó

klímaforgatókönyvét  is  elemeztem.  A  rendelkezésemre  álló  éghajlati  komponensek  várható

alakulására  vonatkozó  REMO  adatokat  alkalmazva,  a  lefolyási  modell  (HD)  segítségével

készítettem el a Tisza vízhozamának jövőbeni forgatókönyvét a zentai  szelvényben. A vízhozam

alakulásából  következtetni  lehet  az  árvízi  kockázat  valószínűségére.  A közelmúltban  kialakult

katasztrófák  feltételeinek  okait  megvizsgáltam,  és  esettanulmányban  ismertetem Mezővári

környékének árvízi helyzetét.

A paleoklíma periódusok:

• Fitocönológiai analógiák alapján a késő miocénben hűlési tendencia érzékelhető a

Felső-Tisza vízgyűjtőjében. A folyamatos lehűlés mellett erősödött a négy évszak jellege és azok

élővilágra  gyakorolt  hatása (SYRABRYAJ,  S. et  al.  2007).  A kifejezetten tartós  vízborítást  igénylő

mocsári erdők aránya csökkent, helyettük a kevésbé vizes élőhelyeket kedvelő, és a parti fövényből

kihordott homokdűnék védelmét élvező ún. „túrzási“ erdők terjedtek el. A vegyes típusú mezofiton

erdőkből eltűnnek a melegkedvelő fajok. A folyókhoz köthető edafikus társulások közül a talajvíz

ingadozását híven követő ligeterdő típusok illeszkedtek. A magashegységi régióban a fenyőfélék

alacsonyabb termetű változatai voltak jelen, de a pollen analitikai vizsgálatok alapján elterjedésük

alsó  határa  idővel  csökkent  (SYRABRYAJ,  S. et  al.  2007;  IVANOV,  D. et  al.  2011),  amelynek

magyarázata a  területen  játszódó  tektonikai  és  vulkáni  tevékenységben  rejlik.  A  vulkáni

tevékenységgel kapcsolatos eredmények a terület limnikus tulajdonságát bizonyítják (SZÁDECZKY-

KARDOSS E. 1942/a; LÁNG S. 1942; SZAKÁCS S. – KARÁTSON D. 1997). A kialakult belső vulkáni öv

„egyes“ részeinek az akkori helyi erózióbázishoz viszonyított relatív magassága kisebb volt a mai

értéknél (SZÁDECZKY-KARDOSS E. 1942/a; LÁNG S. 1942); csak a későbbi endogén és exogén erők
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hatására váltak kiemelt helyzetűekké. A vulkáni öv az Északkeleti-Kárpátok belső lejtőiről lefutó

folyók  és  patakok  útját  elgátolta,  vizüket  visszatartotta  és  ezek  a  vizek  kisebb-nagyobb

visszaduzzasztott  tavacskák  végül  egyetlen  nagyobb  vízfelületté,  a  Felső-Tiszai-tóvá  egyesültek

(SZENTES F. 1943;  ЕРМАКОВ, Н. П. 1948/a;  КІНДЮК, Б. В. – ОВЧАРУК, В. А. 2005).  A tavat tápláló

folyók völgyei a Polonina (900–1100 m) planációs felszínt szabdalták fel (КІНДЮК, Б. В. – ОВЧАРУК,

В. А. 2005).  A késő miocénban (kb. 9 millió évvel ezelőtt) a Felső-Tisza mai síksági területén a

Pannon-tó ÉÉK-i öblözete teljesen feltöltődik  (MAGYAR, I. et al. 1999; MAGYAR I. 2009; 2010) és a

korábbi tavi lagunáris fáciest teljes egészében a fluviatilis környezet eltérő jellege váltotta fel. A

magashegységi  területek  erdőiben  egyre  inkább  a  hideget  kedvelő  fenyőfélék  jelentek  meg.  A

tűlevelű erdők elterjedésének alsó határa idővel az alacsonyabban fekvő területekre húzódott le. A

szubtrópusi  fajok  eltűntek  (IVANOV,  D. et  al.  2011).  Az  Északkeleti-Kárpátok  területén  a  késő

miocénben az  éghajlati  viszonyokra  részben lehet  következtetni  a  feltárt  paleobotanikai  minták

vizsgálatából. A minták alapján kb. 8,5 millió évvel ezelőtt a középhőmérséklet 15 °C körül volt,

amely a késő miocén végére 14 °C alá süllyedt (SYRABRYAJ, S. et al. 2007; IVANOV, D. et al. 2011). A

leghidegebb hónap középhőmérséklete a késő miocénben 5,5 °C-ról 0,5 °C-ot ért el, ezzel szemben

a legmelegebb hónap középhőmérsékletében mindössze csak 1 fokos negatív csökkenést mutattak

ki (23 °C és 24 °C). A csapadék évi mennyisége 1100–1200 mm-ről csökkent 800–900 mm-re. A

legszárazabb hónap csapadéka nem érte el az 50 mm-t és minimális növekedés érzékelhető; ezzel

szemben a legtöbb csapadékot adó hónap átlaga mind a két időpontban 110–140 mm körül alakult

(SYRABRYAJ, S. et al. 2007; IVANOV, D. et al. 2011). A kutatási területen a paleobotanikai vizsgálatok

alapján a késő miocénben az évi csapadékmennyiség csökkenő tendenciája figyelhető meg, amely

nem  feltétlenül  tükrözi  a  globális  klímaeseményeket  (UTESCHER,  T. et  al.  2000).  Ezen  kutatási

eredmények  mellett,  a Pannon-medencében  a  paleontológiai  vizsgálatok  alapján  két  csapadék

maximum  állapítható  meg  kb.  9,7–9,2  valamint  7,5–7,0  millió  év  környékén,  amelyeket  arid

klímaciklusok tagoltak (VAN DAM, J. A. 2006; FORTELIUS, M. et al. 2006;  BÖHME, M. et al. 2008). E

klímaváltakozások erős összefüggést mutatnak a Pannon-tó kiterjedésével (MAGYAR I. 2009; 2010).

A  paleontológiai  vizsgálatok  a  késő  miocén  végi  szárazodását  igazolják,  amely  a  Kárpát-

medencében feltételezett „sivatagi“ elméletet valószínű bizonyítéka (ID. LÓCZY L. 1913; CHOLNOKY J.

1910; 1918; KRETZOI M. 1969; 1983; 1985; PÉCSI, M. et al. 1985; SCHWEITZER F. 1993; 2001/a; VARGA

G. 2007). A késő miocénben e száraz klímaperiódus(ok) hatására alakulhatott ki a Kicher-Beskidian

szint,  vagy  hegylábfelszín  (500–600  m)  (ЦИСЬ,  П.  М. 1962;  1966/a;  ZUCHIEWICZ,  W. 2009).  E

hegylábfelszínek a Huszti-kapuban, a Tisza jobb partján az idősebb folyóteraszok képződésének

kiindulási szintjei, mint ahogy ez ismert a Kárpát-medence más területein is (FINK, J. 1960; PÉCSI M.

1963; 1991). A Felső-Tiszai-tó vízmennyisége  a késő miocénben levezetődhetett. A távozó vízzel
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együtt a korábban felhalmozott és leülepedett hordalék elszállítására is sor került. A Felső-Tisza új

nyomvonala, illetőleg az általa generált vízrajzi tengely igen erőteljes bevágódásra és aktív eróziós

tevékenységre serkentette a mellékfolyókat. A relatív erózióbázis süllyedése következtében idősebb

teraszok  képződésére  került  sor  (STRAUSZ L.  1943,  ЕРМАКОВ,  Н.  П. 1948/a).  A  tómedence

lecsapolódását követően alakult ki a Tisza Huszti-kapu előterében kiépített 50–60 m vastagságot

kitevő hordalékkúpja, amely 200 km2-es alapterületű (HOFFER A. 1943; LÁNG S. 1942; КІНДЮК, Б. В.

– ОВЧАРУК, В. А. 2005; RADVÁNSZKY B. 2005; RADVÁNSZKY B. – IZSÁK T. 2006).

• A pliocén időszakban a meleg-száraz klímát követően a ruscinium kezdetével fokozatosan

kezd  újra  erdősülni  a  Kárpát-medence.  Az éghajlat  nedves  szubtrópusi  jellegűvé kezd válni.  A

környezet  eleinte  ligetes-erdős  jellegű volt;  majd később babérlombú örökzöld erdőtípusoktól  a

meghatározott faji összetételű kemény lombú asszociáció típusok, és az ún. „szárazerdő” átmenetek

között váltakoztak. A pliocén csarnótánum emeletében (4,2–3 millió év) már meleg-nedves, teljesen

csapadékos, meleg-nedves szubtrópusi vonásokat tükröző klíma uralkodott (VAN DAM, J. A. 2006). E

klíma hatására a Felső-Tisza vidékén is melegkedvelő tűlevelű fák terjedtek el (АДАМЕНКО, О. М. –

ГРОДЕЦКАЯ,  Г.  Д. 1987).  A  Felső-Tisza  vidékén  a  szubtrópusi  klíma  további  bizonyítéka  a

hegylábfelszínek és hordalékkúpok fedőjét alkotó reziduális mállástermék, a vörösagyag képződése

(КАМАНИН, Л. Г. – ИВАНОВА, Г. А. 1954; АДАМЕНКО, О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987; RADVÁNSZKY B.

2005; RADVÁNSZKY B. – IZSÁK T. 2006;  ЧЕРПАННЯ, Й. ex verb. 2010). Az ölyvösi feltárásban 2 m

mélyről 1,3 m vastag vörösagyagot tártam fel. Elvégeztem az üledék szemcseeloszlási vizsgálatát és

a medencéből származó más vörösagyag mintákkal hasonlítottam össze. Megállapítottam, hogy az

üledék tipikus vörösagyag és helyben képződött (RADVÁNSZKY B. 2005; RADVÁNSZKY B. – IZSÁK T.

2006). A Felső-Tisza vidékén a jelentős csapadékmennyiség következtében felerősödött az eróziós

tevékenység, amely a Kárpát-medence modern vízhálózatának kialakulásának kezdete (SCHEUER GY.

– SCHWEITZER F. 1972; SCHWEITZER F. 1993, SCHWEITZER F. et al. 2012).

• A késő  pliocénben  a  Kárpát-medence  meleg-nedves  klíma  típusa  hirtelen  meleg-száraz

jellegre vált át; ezáltal eltűnnek a fentebb említett erdőtársulások és a környezet egyre inkább füves

pusztaivá  alakul  át.  A fauna  ehhez  az  ökológiai  változáshoz  alkalmazkodik  (KRETZOI M.  1983;

JÁNOSSY D. 1987). A Felső-Tisza vízgyűjtőjén a meleg-száraz éghajlati periódusból származó fauna

maradványok a kutatási terület füves-sztyepp környezetének sajátosságait igazolják (АДАМЕНКО, О.

М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987). Ebben az időszakban  a csökkenő vízmennyiség hatására az eróziós

tevékenység  kevésbé  érvényesült.  A szezonális  csapadékhullást  és  az  általa  gerjesztett  eróziós

folyamatokat a Tisza völgyében megtalálható fiatal törmelék- és hordalékkúpok igazolják (ВЯЛОВ,

О.  С. et  al.  1966).  A  késő  pliocén  (kb.  3  millió  évvel  ezelőtt)  meleg-száraz  éghajlatának
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köszönhetően elegyengetődött a Krasnaya planációs szint (150–200 m), amely a Kárpát-koszorú

területén történt emelkedés és a síksági előtér süllyedése következtében kiemelkedett (ЦИСЬ, П. М.

1962; ГОФШТЕЙН, І. Д. 1962; DEMEDIUK, M. S. 1983; 1994; ZUCHIEWICZ, W. 2009). Ez a szint koránál

fogva  azonos  lehet  a  Kárpát-medencében  leírt  alacsonyabb  hegylábfelszínekkel  (SCHWEITZER F.

1993; 1997).

• Az  1,8  millió  évvel  ezelőtt  kezdődő  globális  lehűlés,  az  északi  félteke  kontinenseinek

poláris,  illetve  szubpoláris  peremén  belföldi  jégtakaró  megjelenéséhez  és  fokozatos  térbeli

kiterjedéséhez vezetett (ZACHOS, J. et al. 2001). A további eltéréseket a száraz-hideg és enyhébb-

csapadékosabb időszakok váltakozása is biztosította. A különböző klímaciklusok egymással történő

váltakozása  a  Verécénél  feltárt  (Királyháza  I.)  szelvényben  az  egymást  követő  lösz  (6–7)  és

paleotalaj  (9)  összletek,  valamint  az  emberhez,  mint  antropogén  tényezőhöz  köthető  (8)

kultúrrétegek bizonyítják  (HAESAERTS,  P.  –  KOULAKOVSKA,  L.  2006;  KOULAKOVSKA,  L. et  al.  2010;

STEPANCHUK, V. et al. 2010). A feltárás löszkötegei a glaciálisokban arktikus (hideg) és szubarktikus

(szubpoláris)  éghajlati  környezetben képződtek.  Ezek  az  időszakok hűvösebbek  és  szárazabbak

voltak a mai viszonyoknál; a növényzet nyílt füves hideg-sztyepp (dryas flóra) vagy erdős-sztyepp

(fehér nyír – erdei fenyő flóra) volt, ezt a löszanyag faunájának gastropoda és nagy testű emlősök

maradványai  is  igazolják  (АДАМЕНКО,  О.  М.  –  ГРОДЕЦКАЯ,  Г.  Д. 1987).  Az  éghajlat  a  talaj

képződésekor a mai klímától eltérően csapadékosabb volt; éppen ezért a maihoz hasonló nedves-

kontinentális,  illetve  a  jelenlegi  szubarktikus  éghajlati  jellemzők  humidusabb  tulajdonságai

fedezhetők fel benne. A feltárásban található nyolc kultúrréteg is főleg az interglaciálisokhoz vagy

az interstadiálisokhoz köthető. A legidősebb kora-paleolit réteg (8.) a Günz-Mindel interglaciálisra

datálható.  A  közép-paleolit  rétegek  az  5/c  (Mindel-Riss)  és  az  5/b  (Riss1-Riss2)  melegebb

periódusokban alakultak ki, amikor az éghajlat boreális, azaz szubpoláris jellegű volt (ADAMENKO, O.

M. – GLADILIN, V. N. 1989; HAESAERTS, P. – KOULAKOVSKA, L. 2006;  KOULAKOVSKA, L. et al. 2010;

STEPANCHUK, V. et al. 2010). Fontos kérdés a Tiszához és a mellékfolyóihoz kapcsolódó teraszok

kialakulása. A Tisza, valamint mellékfolyói mentén a modern teraszkutatások kezdetén még csak öt,

a  későbbiekben pedig  hét,  illetve  kilenc terasz-szintet  tártak  fel  (KÉZ A. 1940;  BULLA B. 1940;

1941/a; 1941/b; LÁNG S. 1942; ЕРМАКОВ, Н. П. 1948/a; 1948/b; АЛФЕРЬЕВ, Г. П. 1948; СПИРИДОНОВ,

А. И. 1952; РАСКАТОВ, Г. И. 1957; ЦИСЬ, П. М. 1962; 1966/a; 1966/b; 1966/c; БОЛЮГ, О. И. 1971;

ЧАЛЫК, Щ. И. 1971; АДАМЕНКО, О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987; KOVALCHUK, I. et al. 2012). A Felső-

Tiszán  kettős  a  folyóteraszok  arculata,  ugyanis  elkülönülnek  egymástól  az  idősebb  teraszok  a

völgyek hegyvidéki szakaszán, amelyek tektonikai mozgások következtében „torzultak“ (STRAUSZ L.

1943;  ЕРМАКОВ, Н. П. 1948/a; 1948/b). A fiatalabb teraszok (I.–V.) képződésében fontos szerepet
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játszott  a  klíma.  Husztsófalvánál  a  IV.  számú  terasz-szint  kavicsanyagából  nyílt-sztyeppi

környezetet igazoló fauna fosszíliákat tártak fel, a Riss glaciális időszakából (АДАМЕНКО, О. М. –

ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987). A teraszok az egységes vízrendszer és az azonos klímahatások figyelembe

vételével, a dunai teraszok analógiája alapján az utolsó 1 millió évben képződtek (GÁBRIS GY. 2006;

SCHWEITZER F. ex verb.  2013).  A fent  leírtak  ellenére  a  teraszkutatás  még további  vizsgálatokat

igényel a pontos és megnyugtató válaszok érdekében. 

• A holocénban  a  környezeti  változások  alapján  a  földtörténet  e  legrövidebb  szakasza  öt

korszakra osztható fel:  preboreális (11 700–9 000 év),  boreális  (9 000–8 000 év),  atlanti  (8 000–

5 000  év),  szubboreális  (5 000–2 500  év),  szubatlanti  (2 500–)  periódus.  A  holocén  során

fokozatosan emelkedett az évi középhőmérséklet egészen az atlanti korszakig, míg el nem érte a

klímaoptimumot (CSONGOR É. et al. 1982;  GÁBRIS GY.  1995/a; 1995/b). Ezt követően fokozatosan

csökkent  az  évi  középhőmérséklet  a  szubboreális  korszakon  át  a  szubatlanti  korszakig.  A

hőmérséklet változást követve a csapadékmennyiség is eltérést mutat; ezt bizonyítja a vízi pocok

gyakoriságának alakulása (KORDOS L.  1977).  A holocén során több alkalommal aktivizálódtak a

poszt-glaciális  szakaszok,  amelyek  hideg-nedves  klímaciklusokhoz  kapcsolódtak.  A  legutolsó

lehűlési  periódus  az  úgynevezett  kis  jégkorszak  volt  (XVI.–XVIII.  sz.).  A  hegységekben

felerősödtek  a  tömegmozgásos  folyamatok;  ezek  deráziós  és  szoliflukciós  folyamatai  olykor

nagyméretű suvadásokkal párosultak (Szinevéri-tó). A folyók az éghajlatváltozás ritmusát követve

rendszeresen változtatták szakaszjellegüket. A Dunán Passaunál a kis jégkorszak ideje alatt rekord

vízállások alakultak ki, amit még a szabályozott folyón levonuló árhullámok napjainkig sem tudtak

felülmúlni (SCHWEITZER F.  ex verb. 2012). Így alakultak ki az I. számú teraszt alkotó alacsony és

magas árterek szintjei (АДАМЕНКО, О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987; GÁBRIS GY. 1997). A Felső-Tisza

vízgyűjtőjének  síksági  részén  a  holocénban  a  Minaji  Formáció  képződése  folytatódott  és

folytatódik.  A folyószabályzásokat  követően  a  formáció  alakulása  már  csak  a  töltések  közötti

hullámtérre  korlátozódik,  így  a  folyóvíz  általi  recens  felszínformálódás  területe  nagymértékben

redukálódott az antropogén hatás következtében.

A  továbbiakban  a  Tisza  vízgyűjtőjének  a  különböző  éghajlati  összetevők

klímaforgatókönyvének eredményét összegzem:

• A szcenárió periódusban a kontroll-időszakhoz képest növekszik a havi középhőmérséklet.

Továbbra is a július és az augusztus hónapok lesznek a legmelegebbek (22–23,5 °C). A szcenárió-

időszakban  a  kontroll-időszakhoz  képest  1–1,5  °C-os  növekedés  várható  a  fent  említett  két

hónapban. A  január  továbbra  is  a  leghidegebb  hónap  marad  (1  °C).  A  legnagyobb  pozitív

klímaváltozási  szignál  januárban  és  februárban  várható.  A kontroll-időszakban  megfigyelhető
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három  0  °C  alatti  havi  középhőmérsékletű  hónap  a  jövőben  már  pozitív  közép értékkel  fog

rendelkezni, amely a téli évszak melegedését hozza.

• A vizsgálat eredményei alapján a csapadékmennyiség változásának nagysága 2061–2090-

ben,  az  1961–1990-es  időszakhoz  viszonyítva,  térben  és  időben  különböző  lesz.  Az  össz-

vízgyűjtőre  vonatkoztatva  az  évi  csapadékmennyiség  fokozatos  csökkenése  várható  a  jövőben.

Ezzel szemben az Északkeleti-Kárpátokban (6–9%) és az Alföldön (6%) pozitív előjelű különbséget

prognosztizál  a  REMO. Az  Erdélyi-medencében csapadék csökkenéssel  (6–15%) kell  számolni

(RADVÁNSZKY B. – JACOB, D. 2008; 2009; RADVÁNSZKY B. 2009/a; 2009/b; RADVÁNSZKY B. et al. 2010).

• A téli  hőmérséklet  változásnak  köszönhetően  csapadék  többlet  aránya  várható  a  Tisza-

vízgyűjtőjén 2061–2090-ben a kontroll-időszakhoz képest. A többlet egyedül az Erdélyi-medence

déli  részén  maradhat  el,  itt  -5%-os  különbözet  feltételezhető.  Ezzel  szemben  a  legnagyobb  és

egyben pozitív (15–20%) eltérés a két időszakhoz képest a Felső-Tisza, a Latorca-, az Ung- és a

Körösök vízgyűjtő területén prognosztizálható.

• Tavasszal mérséklődik a várható csapadéktöbblet mértéke, és redukálódik az a terület ahol a

pozitív anomália várható. Ezzel szemben növekszik az a frekventált vízgyűjtő rész, ahol az átlagos

tavaszi csapadék csökkenése előrejelzett.

• A nyári  évszakban a  modell  a  jövőben  –  a  múlthoz  viszonyítva  –  csak  a  Máramarosi-

havasokban jelez csapadékmennyiség többletet (5–10%). A legnagyobb negatív eltérés az Alsó- és

Közép-Tisza  vidékére,  az  Erdélyi-medencére,  valamint  a  Felső-Tisza  Szamos  torkolatig  terjedő

alföldi részére van prognosztizálva.

• Ősszel a mediterrán ciklonoknak köszönhetően az Alsó- és Közép-Tisza vidékén 10% fölötti

lesz  a  csapadék változás  szignálja.  A Nyírség területén  relatíve csökkenő eltérés  alakulhat  ki  a

jövőben, aminek értéke eléri a 6–9%-ot. A Felső-Tisza vidékén a modell max. 3%-os többletet jelez.

• Januárban  a  Tisza  vízgyűjtő  területének  jelentős  részén  növekvő  csapadékmennyiséget

prognosztizál a modell; egyedüli kivételt csupán az Erdélyi-medence képez. Februárban ez a pozitív

anomália az Északkeleti-Kárpátokban és a Nagy-Szamos vízgyűjtőjén figyelhető meg. Az Erdélyi-

medencében  ugyancsak  negatív  változás  várható,  épp  úgy  mint  a  Sajó-Hernád  vízgyűjtőjében.

Márciusban  a  regionális  klímamodell  a  Tisza  vízgyűjtőjének  egész  területén  átlagos  csapadék

növekedést  jelez  a  szcenárió-időszakban  a  kontroll-időszakhoz  képest.  Áprilisban  a  változások

térbelisége igen differenciált képet mutat, amely az e havi csapadékértékek nagyfokú szóródását

bizonyítja. A május havi csapadék átlagok mennyiségi változásának hányadosai, az előrejelzések

szerint 2061–2090 folyamán – az 1961–1990 közötti időszak adataihoz képest – az össz-vízgyűjtő
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egész területére negatív irányú értékhányadost tételez fel. Az e havi várható csapadék kiesés az

egész tiszai vízgyűjtőn tovább folytatódik június hónapban is. Júliusban az Északkeleti-Kárpátok és

a  Nyírség  területén  jelez  a  modell  csapadékmennyiség  növekedést  a  szcenárió-időszakban.

Augusztusban ismét a havi átlagos csapadékmennyiség negatív irányú elmozdulását jelzi a REMO

– a jövőt illetően – a Tisza vízgyűjtőjén. A csapadékmennyiség csökkenő aránya szeptember hónap

folyamán  is  megfigyelhető.  Októberben  a  mediterrán  ciklonok  hatására  egy  másodlagos-

csapadékmaximum alakul ki a Tisza vízgyűjtőjének teljes területén. Az előrejelzett október havi

csapadékmennyiség  növekedése  2061–2090  között  –  az  1961–1990-es  időszakhoz  képest  –

nagyságrendileg az Alföldön DNy felől ÉK felé 50%-ról 20%-ig csökken. November hónapban – a

kontroll-időszakhoz képest – a Tisza vízgyűjtőjének D-i (Maros) és DK-i (Bega) területein pozitív

havi átlagos csapadékmennyiség-növekedéssel számolhatunk. December folyamán – 1961–1990-es

időszakhoz viszonyítva – növekedni fog az átlagos havi csapadékmennyiség a szcenárió-időszakban

(RADVÁNSZKY, B. – JACOB, D. 2009).

• A regionális klímamodell a 157 200 km2-re, télen (D.J.F.) hómennyiség csökkenést jelez –

2061–2090-ben  –  a  kontroll-időszakhoz  képest.  A „legminimálisabb” csökkenés  a  Máramarosi-

havasokban figyelhető  meg,  de  ezen a  területen is,  a  negatív eltérés  meghaladja az 50%-ot.  A

legnagyobb változást (87–90%), az Erdélyi-szigethegység délnyugati és a Déli-Kárpátok nyugati

előterében  prognosztizál  a  modell  (RADVÁNSZKY B.  –  JACOB,  D.  2008;  RADVÁNSZKY B. 2009/a;

2009/b).

• A tényleges párolgás éven belüli eloszlása szorosan követi a hőmérséklet és a csapadék évi

járását.  A szcenárió-időszakot  tekintve  a  kontroll-időszak összevetését  követően megállapítható,

hogy a párolgásnál  a  tavaszi  hónapokban 5—6%-os pozitív  éghajlatváltozási  szignál  figyelhető

meg. Ezzel szemben a nyári hónapokra a modell -20,6%-os változást jelez. A tényleges párolgás és

csapadékmennyiség  arányának  (szárazsági  tényező)  jövőbeni  változása  követi  a  vízgyűjtő

csapadékeloszlását. A legnagyobb pozitív változás a Nagy-Szamos és a Felső-Maros vízgyűjtőjén

várható, míg a Közép-Tisza vidékén csökkenés prognosztizálható a két vizsgált időszakhoz képest.

• Az évi felszíni lefolyás az Északkeleti-Kárpátokban éri el maximumát (450 mm), a REMO

modell adatai alapján (RADVÁNSZKY B. – JACOB, D. 2008; RADVÁNSZKY B. 2009/a). A Közép-Tisza

vidékén 40%-ig, az Északkeleti-Kárpátokban 20%-ig terjedő pozitív növekedés figyelhető meg a

projekcióban. A vízgyűjtő többi területén, a felszíni lefolyás mennyiségének csökkenése várható. A

legnagyobb csökkenés (40–50%) az Erdélyi-medencében figyelhető meg. A futtatás eredményéből

kitűnik,  hogy  a  lefolyási  koefficiens  a  Közép-Tisza  vidékén  növekedni  fog,  más  területeken  a

csökkenő csapadékmennyiségnek köszönhetően negatív eltérést  prognosztizál  a  modell  – 2061–
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2090 között – 1961–1990-hez képest (RADVÁNSZKY B. – JACOB,  D. 2008; RADVÁNSZKY B. 2009/a;

RADVÁNSZKY B. et al. 2010).

• A  Tisza  vízgyűjtőjében  várható  éghajlatváltozás  leghamarabb  a  folyó  vízhozamának

alakulásában  követhető  nyomon.  A zentai  rácskocka  havi  hozamainak tekintetében  –  a  modell

előrejelzése szerint – február és március hónapokban átlagosan 12%-i növekedés prognosztizálható.

Pozitív eltérést – a jövőben (2071–2090) a múlthoz (1971–1990) viszonyítva – áprilisban 5%-i és

májusban 30%-i különbséget jelez a HD modell. Nyáron és ősszel a 20 éves szcenárió-időszakban

csökkenni fog a lefolyás mennyisége. A legnagyobb csökkenés (31%) szeptemberben várható. A

szeptemberi  legnagyobb  anomáliát  követően  folyamatosan  csökken  a  különbözet  mértéke

novemberig (-5%). Ezt követően decemberben ismét  az októberi  értékhez hasonlóan -20%-os a

vízhozam kiesés várható a szcenárió-időszakban a kontroll-időszakhoz képest (RADVÁNSZKY B. –

JACOB, D. 2008; RADVÁNSZKY B. 2009/a; RADVÁNSZKY B. et al. 2010).

• A szélsőséges időjárási események gyakorisága és az általuk okozott anomáliák növekedése

következtében  magas  árhullámok  alakulhatnak  ki  a  Felső-Tiszán  és  mellékfolyóin.  A  folyó

hullámterei a szabályozási munkálatokat követően fokozatosan feliszapolódtak, és így jelentősen

csökkent a lefolyást biztosító hullámtéri keresztmetszet átmérője. A feltöltődés eredményeként – a

kisebb vízhozamok ellenére is – sorra dőlnek meg a vízállási rekordok. Egy-egy lokális katasztrófa

kialakulásának  másik  fontos  okozója  a  gátak  nem  megfelelő  vonalvezetése;  ezáltal  ugyanis

különböző mértékben  változik  a  védművek közötti  távolság.  A szűkületek  természetes  „dugót”

képeznek a levonuló árhullám amúgy is gyorsan mozgó víztömegének útjában; így fokozódik a

töltésekre és műtárgyakra nehezedő nyomásterhelés. A szélsőséges hidrometeorológiai, valamint a

környezetre gyakorolt antropogén hatások közvetlen okai voltak a Felső-Tiszán levonuló 1998-as és

2001-es katasztrofális árvizekének. Mindkét árhullám Mezőváriban, Csetfalván és Sárosorosziban

jelentős anyagi károkat okozott. Az árvíz ellen a töltések koronaszintjének további emelésével, vagy

az alacsony ártereken épült ún. „ár-apasztó” tározók létesítésével lehet védekezni. Az első megoldás

műszaki  kivitelezést,  azaz  kemény  gépi  földmunkát  igényel  és  általában  komoly  anyagi

ráfordítással jár, ezt a megoldást alkalmazták a Tisza jobb oldalán, valamint a Borzsa töltésénél. Az

árterek  folytonos  feliszapolódása  következtében  ez  a  megoldás  nem  fenntartható.  A második

lehetőség gyakorlatias és újszerű ugyan – a Közép-Tisza vidékén –, amelynél a geomorfológiai

szintkülönbségek  kihasználásával  érhető  el  az  árhullámok szintjének csökkenése;  sőt  ez  utóbbi

révén az egykori ártéri gazdálkodás újra hasznosítása is megvalósul (SCHWEITZER F. – NAGY I. 2011).

Az eltérő szakasz jellegből fakadóan ez a megoldás a területen részletes geomorfológiai kutatásokat

igényel. Ezen megoldás alapját az biztosíthatja, hogy a települések a történelem folyamán a Tisza
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mentén a magas ártér peremén helyezkedtek el, így az árral szemben védettek voltak (SCHWEITZER F.

2001).
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10. A kutatás további iránya
A Kárpát-medencében a szélsőséges meteorológiai  események egyre nagyobb kockázatot

jelentenek a társadalom számára. Ebből kifolyólag további kutatásaimban a finomabb felbontású

regionális klímamodellek futtatását kívánom alkalmazni a tiszai vízgyűjtő részvízgyűjtőin. Ezzel az

a célom, hogy a jövőre vonatkozólag feltárjam a részvízgyűjtők részletes klímaváltozás szignálját.

Ezáltal  lehetőség nyílik  a  medencén  belül  a  különböző  természeti  egységek  még  részletesebb

klímastratégiájának elkészítésére. 
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11. Köszönetnyilvánítás
Köszönöm témavezetőmnek Dr. Schweitzer Ferenc professzor úrnak, hogy a kutatómunka kezdetén

elindított és a munka során folyamatosan támogatott és jelenleg is támogat. A kutatómunka során

felmerült nehézségek alkalmával tanácsaival és élettapasztalatainak megosztásával tovább lendített

és  újabb  motivációkkal  látott  el.  Köszönöm  Dr.  Fábián  Szabolcs  Ákos  témavezetőmnek

lelkiismeretes munkáját, amely nagy segítségemre volt a dolgozat elkészítése során. Munkabírása és

a földrajz iránti hűsége mintaértékű számomra.

Köszönetet  kívánok  mondani  néhai  Dr.  Tóth  József  professzor  úrnak,  aki  lehetőséget

biztosított számomra, hogy az egyetemi éveimet követően elkezdhettem doktori tanulmányaimat.

Köszönöm, hogy a kettőnk beszélgetései során mindig támogató és segítő szándékkal volt irántam.

A földrajztudomány iránt tanúsított elkötelezettsége örök példa előttem, amit etalonként megtartok

és a lehetőségeimhez mérten továbbadok. 

Köszönöm  Dr.  Dövényi  Zoltán  professzor  úrnak,  a  Doktori  Iskola  vezetőjének,  hogy

folyamatosan megtapasztalhattam támogatását  a  doktori  tanulmányaim kezdetétől  mostanáig,  és

igyekszem, hogy a jövőben is méltó legyek rá.

Külön  köszönettel  tartozom  Dr.  Daniela  Jacobnak  a  Max  Planck  Meteorológiai  Intézet

Regionális Klímamodell (REMO) csoport vezetőjének, hogy a témavezetése alatt volt lehetőségem

a Tisza vízgyűjtőjének jövőben várható klímáját  elemezni és megvizsgálni a változás hatásait  a

folyó vízhozamára.  Az eddigi munkám egyik legszebb és legeredményesebb időszakát töltöttem

Hamburgban  a  REMO  kutatócsoport  körében.  Németországi  tartózkodásomat  a  Deutsche

Bundesstiftung Umwelt ösztöndíja finanszírozta, ezért köszönet és sok hála illeti az alapítványt.

Köszönöm az önzetlen segítséget Dr. Pozsár Vilmosnak, aki többször elkísért az értekezés

elkészítéséhez  szükséges  terepbejárásokra,  valamint  hosszú  időt  és  nagy  mennyiségű  energiát

áldozott a dolgozat jobbá tételéért.

Nagyon  sok  köszönettel  tartozom  Dr.  Varga  Gábornak,  aki  a  munkám  során  folyton

tanácsokkal és segítséggel látott el.  Biztosította számomra a feltételeket, hogy zavartalanul tudjam

elkészíteni ezt az értekezést.

Köszönöm Dr. Nagyváradi Lászlónak és Dr. Wilhelm Zoltánnak az előopponensi véleményt,

amely alapján tovább tudtam növelni értekezésem értékét. 

Dr.  Trócsányi  Andrásnak  is  köszönettel  tartozom,  mert  a  tőle  kapott  lehetőséggel  élve

léptem rá a földrajzkutatás útjára.  Dr. Bugya Titusz és Dr. Pirisi  Gábor kollégáknak köszönöm,
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hogy az elmúlt években együtt dolgozhattunk és hogy szakmai előmenetelemet segítették.

Köszönöm  mindenkinek,  akik  munkájuk  és  magatartásuk  által  formáltak,  valamint

elősegítették ezen értekezés elkészülését, de különösen köszönöm Dr. Gálos Borbálának, Dr. Izsák

Tibornak, Dr. Babák Krisztinának, Dr. Kovács Jánosnak, Dr. Kovács István Péternek, Dr. Varga

Györgynek, Lampért Kirillnek, Görcs Noémi Líviának, Kopecskó Zsanettnek, Kovács Mónikának,

Lassú Tamásnak, Kalmár Péternek és Szalai Gábornak.

Külön  köszönöm  családomnak,  feleségemnek  Radvánszky-Németh  Júliának,

gyermekeimnek Bertikének és Julcsinak türelmüket, melyet a dolgozat elkészítése alatt tanúsítottak

irántam. Feleségemnek külön köszönöm a sok-sok biztatást, megértést és segítséget, valamint az

általa megteremtett és biztosított nyugodt családi hátteret. 

Köszönöm szüleimnek, hogy kiegyensúlyozott és továbbvitelre méltó, értékteremtő családi

hátteret  és  köteléket  adtak,  amelyből  még  ma  is  táplálkozom,  és  amit  nyugodt  szívvel

megvalósíthatok az én családomban is. Köszönöm apósomnak és anyósomnak is a sok türelmet és

segítséget amit biztosítottak.
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