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1. Bevezetés és célkítőzés
Értekezésem középpotjában a Felsı-Tisza vízgyőjtıjének kialakulása és domborzatfejlıdése áll. A
Kárpát-medence keleti részét alkotó Tisza összvízgyőjtıterület (157 186 km2) felszínfejlıdését az
endogén hatásokkal közösen az éghajlattal szoros kapcsolatban lévı exogén erık is alakították, hol
ciklikus lassú formálódási- vagy a váratlanul kaotikusan bekövetkezı nagy változásokat eredményezı
folyamatok révén. A folyó vízgyőjtıjén a közelmúltban több természeti és antropogén eredető katasztrófa
következett be. A folyó teljes vízgyőjtıjén található jelenlegi öt államnak (Szlovákia, Ukrajna, Románia,
Magyarország, Szerbia) stratégiai kérdése a kataszrófakockázat-kezelése, ugyanis több millió ember
közvetlenül veszélyeztetett a folyóhoz kapcsolódó katasztrófák által. A vízgyőjtı sérülékenységét még az
is fokozza, hogy a XX. században a Kárpát-medencét, egy természeti egységet, és ezzel a
vízgyőjtıterületeket a különbözı államok között felosztották, így megszőnt az elszakított területeken a
közös felelısségvállalás érzete.
A katasztrófák okának vélt vagy valós hátterét a laikus- és a szakmai közvélemény a
klímaingadozásban látja. Az éghajlattal szoros kapcsolatban álló hidrológiai viszonyok alakították és
formálták a folyó vízgyőjtı területének természeti környezetét a múltban. Napjainkban is jelentıs a víz
szerepe a környezetet alkotó komponensekre. A Felsı-Tiszán levonuló 1998-as és a 2001-es árvizek több
helyen átszakították a gátat, nagy kárt okoztak az infrastruktúrában és emberi életekben. Az árvizek
pusztításai és a szélsıséges természeti eseményhez köthetı gyors felszínforma változások motiváltak,
hogy elkezdjem a Tisza vízgyőjtı és annak egy részének, a Felsı-Tisza vízgyőjtıjének paleo-, recens- és
jövıbeni domborzatfejlıdés vizsgálatát a klímaváltozás(ok) szempontjából. A vízgyőjtı nagy kiterjedése
miatt vizsgálataim csak a Felsı-Tisza területére fókuszálnak, mert a terület nagysága (kb. 10 000 km2) az
értekezésben kellıen feldolgozható. A kutatási téma és a terület választásban fontos szerepet játszott,
hogy a természetemet és egyéniségemet meghatározó földrajzi környezet a Felsı-Tisza vidéke.
Fontos célnak tőztem ki, hogy elemezzem a kutatási terület domborzatfejlıdését a sarkalatos
éghajlatváltozások figyelembevétele révén, a vízgyőjtıterület kialakulása kezdetétıl, a miocéntıl a jelen
korig, valamint modellezzem azt a jövıre vonatkozólag. Fontos részcélként határoztam meg
a) a kutatási területre vonatkozó geomorfológiai és éghajlati szakirodalom teljeskörő áttekintését;
b) a szakirodalmakban leírt eredmények megfelelı kronológiai rendezését;
c) kijelölni a vízgyőjtı felszínfejlıdésére hatással lévı eltérı éghajlati periódusokat;
d) az eredmények megfelelı szintetizálását, a paleogeográfiai események helyes rekonstrukciója
érdekében;
e) elkészíteni a felszínformálásban nagy szereppel bíró éghajlati tényezık idı- és térbeli
klímaforgatókönyveit a Tisza vízgyőjtıjére;
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f) elemezni a vízgyőjtı klímatényezıinek relatív nagyságának idı- és térbeli változását a jövıre
vonatkozólag;
g) az éghajlati változások tükrében megállapítani a Tisza vízhozamának idıbeli változását és
megjelölni a bıvebb és szőkebb vízhozamu évenbelüli idıszakokat;
h) az 1998-as és 2001-es felsı-tiszai árvíz példáján megállapítani a Mezıváriban bekövetkezett
természeti katasztrófa valós okát és az ismeretek birtokában, javaslatokat tenni a település
katasztrófa kockázatának, valamint a sérülékenységének a csökkentése érdekében.

2. Kutatási elızmények
A PhD dolgozatom egyik részcélja, hogy értékeljem az értekezés témájához kapcsolódó eddigi kutatási
eredményeket. A fel-fel bukannó nehézségek ellenére lehetıségemhez és tehetségemhez mérten
bemutatom a közel másfél évszázadra visszanyúló kutatási elızményeket. A kutatási terület történelmi
viszontagságai következtében az éppen aktuálisan regnáló állami idıszakok alapján osztottam fel a
kutatás történetet, hat periódusra. Ezt a felosztást АЛФЕРЬЕВ, В. И. orosz geológus (1948) alkalmazta,
amit a szovjet idıkkel és az azt követı (ukrán) idıszakkal egészítettem ki. Az elsı szakasznak a császári
periódus nevezhetı meg 1815-tıl 1870-ig. Ezt követıen, 1870–1914 között volt az elsı magyar kutatási
szakasz, amit a csehszlovák éra követett a trianoni békediktátumot követıen. A bécsi döntések révén
Magyarország kiegészült (1939) a Kárpát-medence északkeleti részével, így ismét kezdetét vették a
Budapestrıl irányított, különbözı témájú kutatások a Felsı-Tisza vízgyőjtıjén, ez a második magyar
idıszak (1939–1945). Kárpátalját (közigazgatási egység, amelynek részben része az értekezés kutatási
területe) az egykori Szovjetunióval való egyesítése nyomán (1944) a szocialista birodalom kutatói kezdik
vizsgálni különbözı szempontok alapján. A szovjetek mellett a románok is kutatták a Felsı-Tisza
romániai részvízgyőjtıjét (Visó 1 606 km2, Iza 1 303 km2). Az 1948-ban tett történettudományi felosztást
kiegészítettem, ugyanis Kárpátalja 1991-tıl Ukrajna legnyugatibb közigazgatási egysége lett. Ez a
periódus a kutatástörténet szempontjából már nem csak egy nemzethez illetve államhoz köthetı, a
megváltozott politikai helyzet következtébe a nemzetközi kutatási projektek révén több különbözı
nemzetiségő szakember kutat és vizsgálódik a területen. Számora is meglepı tapasztalat, a szakirodalmak
áttanulmányozását és az irodalomjegyzék összállítását követıen, hogy a kutatási területen éppen
berendezkedı állam számára mennyire fontos volt a geolólógiai, geomorfológiai, éghajlattani és vízrajzi
kutatások elindítása és a kornak megfelelı módszerek segítségével való lefolytatása a Felsı-Tisza
vízgyőjtıterületén.

3. Alkalmazott kutatási módszerek

4

Az értekezésem elkészítésében egyenlı részt foglalnak el a „hagyományos“ és „modern“ módszerek. A
hagyományos módszerekhez tartozik a több magyarországi és külföldi könyvtárból származó a kutatási
területre vonatkozó szakirodalom teljeskörő áttanulmányozása, és az eredmények szintetizálása. A másik
fontos hagyományos módszer a terepi bejárás, a hozzátartozó szelvényezés és a geomorfológiai
térképezés módszerek alkalmazása. A terepbejárás során összegyőjtött mintákat szemcseeloszlási
vizsgálatok alá vetettem a Fritsch Analisette 22 Compact lézeres szemcseanalizátor segítségével, az
üledékek eredetének pontos megállapítása miatt. A peleogeográfiai események rekonstrukcióját követıen,
a Regionális Klímamodell (REMO 5.0) által produkált 55×55 km-es horizontális felbontású órás adatokat
elemeztem a kontroll- (1961–1990) és a szcenárió (2061–2090) idıszakra. A modell pontosságát
ellenırizve megvizsgáltam a REMO 18×18 km-es felbontású érvényességi futtatás eredményeit 2001
március elejére vonatkozólag. E futtatás eredményét összevetettem a mért adatokkal, így megállapítható
vált a modell kutatási területre való alkalmassága és pontossága. Ezt követıen vetettem csak össze a
kontroll- és a szcenárió futtatások eredményeit. Az összevetésbıl megkaptam az éghajlati tényezık
klímaváltozás szignáljának idıbeli- és térbeli változását. A REMO adatait inputként használva a lefolyási
modellben (HD) elırejeleztem a Tisza zentai szelvényében a vízhozam változását 2071–2090 között az
1971–1990 idıszakhoz képest. A HD modell esetében is elvégeztem az érvényességi futtatást, amely
output eredményeit a Szegednél mért vízhozam adataival hasonlítottam össze.

3. Eredmények
a) A szakirodalmakban alkalmazott kronológiai egységeket a legújabb Nemzetközi Sztratigráfiai
Bizottság (2012) által tett javaslatok alapján egységesítettem. E célom elérése érdekében a különbözı
alapokon nyugvó (biosztratigráfia, paleosztratigráfia, üledékföldtani és geomorfológiai) földtörténeti
korbeosztást

összesítettem

és

egymással

összeegyeztettem.

Ezáltal

egységesítettem

a

mai

kronosztratigráfia alapján a földtörténeti korok, korszakok és emeletek határait és abszolút korukat,
melyeket alapul vettem a dolgozatomban. Tisztáztam az eltérı korok jelentését és idıbeli kiterjedését. A
munkám során ismertettem a Felsı-Tisza vízgyőjtı kialakulásának kezdete óta lerakódott formációkat. A
formációkat a lerakódásuk alapján a modern kronosztratigráfiai beosztással párhuzamosítva a megfelelı
idırendi sorrendben helyeztem (1. Táblázat)
b) Ismertettem a Felsı-Tisza vízgyőjtıjének domborzatfejlıdését. A kutatási terület jelenlegi
domborzatfejlıdése a szávai orogén fázistól eredeztethetı. Egy-egy nagyobb orogén fázist követıen
megváltozott a lerakódott fluviális üledékek szerkezete. Az orogén eseményeket követıen kezdtek
kialakulni a lepusztulási szintekhez (planációs felszínek) kapcsolható völgyek és a megfelelı
felszínformák (folyóteraszok, hordalékkúpok, vulkanikus vonulatok) (1. ábra). A miocénban a stájer- és
az attikai orogén fázishoz kapcsolódóan, kiemelkedtek a Polonina (900–1100 m) és a Kicher-Beszkidian
5

(500–600 m) planációs felszínek. Ezek a peneplén felszínek párhúzamosíthatók PÉCSI M. (2001) által
megnevezett miocén kori medencebeli abráziós szinlıkkel. A Rhone orogén fázist révén emelkedett ki
planációs felszínné a Krasnaya szint (150–200 m). A Krasnaya szinthez kapcsolódik a Tisza és
mellékfolyóinak modern völgyhálózata és a völgyek hét folyóterasza (ЦИСЬ, П. М. 1962; DEMEDUK, N. S.
1982; 1983 ZUCHIEWICZ, W. 2009). A Kicher-Beszkidian lepusztulási felszínnel azonos magasságú a
vulkanikus vonulat. A Felsı-Tisza vízgyőjtıjének geomorfológiai arculata az elmúlt 300 000 évben
alakult ki, amikor képzıdtek a legfiatalabb teraszok a völgyekben és felszínüket befedte a hullópor
eredető lösz, valamint a magas hegységi területeken a glaciális felszínformálódás következett be.
1. Táblázat A Felsı-Tisza formációinak kronosztratigráfiája (ICS 2012; СЕМЕНЕНКО, В. Н. 1987;
BERGGREN et al. 1995; KRETZOI M. 1985; MEIN, P. 1975; АНДРЄЄВА-ГРИГОРОВИЧ, A. et al. 2009
alapján szerk. RADVÁNSZKY B. 2012)
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1. ábra A Felsı-Tisza vízgyőjtıjének geomorfológiai szintjei a pannon medencei szintekkel és
édesvizi mészkövekkel összevetve (a: Tiszai folyótereszok; АДАМЕНКО, О. М. – ГРОДЕЦКАЯ, Г. Д. 1987;
b: az Északkeleti-Kárpátok felszínmaradványai; ЦИСЬ, П. М. 1962; c–e: Budai-h. lepusztulás szintjei és a
Dunai folyóteraszok; PÉCSI M. 1959; 2001; d: édesvízi mészkıöszletek fıbb szintjei SCHWEITZER F. 1993
alapján szerkesztette RADVÁNSZKY B. 2012)
c) Az endogén erık mellett jelentıs az exogén erık felszínformáló hatása. Ezek az erık szoros
kapcsolatban vannak az éghajlattal, így megvizsgáltam a globális klímaváltozásokat a neogéntól máig. A
globális klíma eseményeket vizsgálva bizonyossá vált, hogy az oligocén végétıl napjainkig gyorsan
váltakoztak a glaciális és az interglaciális idıszakok, amelyek környezetre gyakorolt hatásait a
világtengerek vízszintjének emelkedésében vagy süllyedésében követhetı (HAQ, B. U. et al. 1987;
LAMBECK, K. et al. 2002; SCHWEITZER F. 2004). A globális környezetváltozásban nagy szerepet játszik a
pólusokon felhalmozódó vagy elolvadó szárazföldi jég. A pólusok jégtakaróinak térbeli változása egy-egy
tektonikai eseményhez köthetı, mint pl. a miocén klímaoptimum kezdete a Tibeti plató kiemelkedéséhez,
vagy a Messinai sókrizís idején megfigyelhetı Atlanti-óceán és Földközi-tenger közötti szoros
bezáródásához (ZACHOS, J. et al. 2001; DUGGEN, S. et al. 2003) (2. ábra). A globális klímaváltozások
hatottak a regionális éghajlatra is, sıt hatásuk a tektonikai események révén felerısödött.
d) A szakirodalmakban leírt eredmények alapján a Felsı-Tisza vízgyőjtıterületén eltérı
éghajlattípusokat különítettem el. Az éghajlati ciklusokat az Északkeleti-Kárpátokban és a Felsı-Tisza
alföldi részén feltárt fauna és vegetáció fosszíliák, a lerakódott üledékek, és a geomorfológiai
felszínformák alapján határoztam meg.
A kutatási területen elkülönítettem a miocén elején egy meleg-nedves klímaperiódust az
eggenburgi korszakban. Az eggenburgi korszakban a Felsı-Tisza vízgyőjtıjén az évi középhımérséklet
16–17 °C volt, az év leghidegebb hónapjában a középhımérséklet elérte a 6,5–8 °C-ot, a legmelegebb
hónapban pedig a 25,5–27,5 °C-ot. Az éves csapadékmennyiség 1 200 mm volt, amelynek értéke a
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legmelegebb hónapban kb. 121 mm-re tehetı, a legszárazabb hónapban kb. 34 mm és a legnedvesebb
hónapban pedig kb. 138 mm volt (SYRABRYAJ, S. et al. 2007; IVANOV, D. et al. 2011).

2. ábra A globális éghajlatváltozás és a világtengerek szintjének alakulása a neogéntıl napjainkig
(ZACHOS, J. et al. 2001; HAQ, B. U. et al. 1987 alapján összeszerkesztette RADVÁNSZKY B. 2012)
A kárpáti emeletben képzıdött a Teresulszki Formáció alsó része, amely a Máramarosimedencében nagy vastagságú durva hordalékanyag. Az üledékbıl arra következtettem, hogy az üledék
száraz éghajlati periódusban keletkezet, egy hideg klímaperiódusban. Ezt a feltételezést támasztja alá a
világtengerek szintjének hirtelen csökkenése 16 millió évvel ezelıtt, a Gomphotherium-híd kialakulása az
MN4 emlıszónában, valamint a mélytengeri üledékek stabil izotópjának (δ18 O) úgyszintén gyors és rövid
idıszakra kiterjedı változása (MADDEN, C. T. – VAN COUVERING, J. A. 1976; KRETZOI M. 1983).
A bádeni emeletben következik be a miocén klímaoptimuma (szubtrópusi vagy meleg-mérsékelt
éghajlat). A domináns növényfajok a kutatási területen a szil (Ulmus) és a szelídgesztenye (Castanea)
volt, elterjedt volt az Engelhardia nemzetsége a közép-miocénban. A melegkedvelı fajok száma egyre
csökkent, amely egy környezet változást vetített elıre. A Felsı-Tisza területén az éves középhımérséklet
legnagyobb értéket elérte a 15–18 °C-ot. A leghidegebb hónapban az átlag hımérséklet 6–13 °C a
kutatási területen, a legmelegebb hónapban pedig kb. 25 °C. Az éves csapadékmennyiség 1200 mm-t is
megközelített (SYRABRYAJ, S. et al. 2007; IVANOV, D. et al. 2011).
A felsı-bádeni és szarmata korszakban egy arid klíma idıszakot figyeltem meg, amely az attikai
orogén fázissal párosult. A tektonikai mozgás következtében a bádeni tenger peremmedencéi
lefolyástalan peremmedencékké változtak, és a lefőzıdött medencék lokális klímája kontinentálissá vált.
A lefőzıdött medencékben sótelepek képzıdtek, ekkor alakultak ki a Máramarosi- és az Erdélyimedencében, valamint a Kárpátok vonulatának külsı ívén az összefüggı sótelepek. A sótelepek
fedıjében lévı Taracközi- és Baszeui Formáció kavics és konglomerát összlet is a megnövekedett
hordalékanyagról és a víz szállító erejének csökkenésérıl tanúskodik. Az ukrán kutatók a paleobotanikai
vizsgálatok alapján egy hideg klímahullámot jeleznek a késı-bádeni és szarmata korszakban. Ekkor a
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hegységi területeken a jegenye fenyı dominanciája megnıtt. Az éves középhımérséklet 15 °C-ra
süllyedt. Az éves csapadékmennyiség több mint 100 mm-rel csökkent. A szárazabb hónapban a
csapadékmennyiség 30–40 mm, a nedves hónapban pedig 140 mm volt (ERDEI, B. et al. 2007;
SYRABRYAJ, S. et al. 2007; IVANOV, D. et al. 2011).
A florisztikai kutatások egy jelentıs vegetációs és klímaváltást jeleznek a késı-miocénben a
Felsı-Tisza vízgyőjtı területén (IVANOV, D. et al. 2011). A Kárpátok területén a mocsári erdık aránya
csökkent és növekedett a parti erdık kiterjedése. A melegkedvelı fajok eltőnnek a vegyes mezofil
erdıkbıl és domináns lesz a hikoridió (Carya), a dió (Juglans), a tölgy (Quercus), a szil (Ulmus) és a
juhar (Acer). A jegenye- (Abies) és a lucfenyı (Picea) elterjedése is csökkent és más fenyıfélék
dominanciája alakult ki. A folyókhoz köthetı növénytársulások terjedtek el. A folyók jelenlétét
támasztaja alá Keselymezı és Iza környékén feltárt fauna lelıhely is (ВЕНГЛИНСКИЙ, И. В. 1975). A
magashegységi régiókban a fenyıfélék voltak jelen és csökkent a fenyvesek alsó határának a magassága a
pollen vizsgálatok alapján.
A miocén végére az éves középhımérséklet 15 °C alá süllyedt. A hideg hónap átlagos havi
hımérséklete 0–5 °C (a Rajna alsó szakaszán ez az érték 5–7 °C között volt; UTESCHER, T. et al. 2000), a
legmelegebb hónap havi középhımérsklete 22–25 °C között volt. Az éves csapadékmennyiség 800–900
mm-re csökkent. A legszárazabb hónapban a csapadék érték nem érte el az 50 mm-t, a legtöbb csapdékkal
bíró hónapban pedig 110–140 mm volt az átlag (SYRABRYAJ, S. et al. 2007). A Felsı-Tisza vízgyőjtıjén
ebben a szárazabbá váló idıszakban képzıdtek a hegylábfelszínek, amelyek a Kicher-Beskidian
lepusztulási felszínhez (500–600 m tszf.) kapcsolódtak. A képzıdött hegylábfelszínek roncsai csak
elvétve fordulnak elı (pl. Huszti-kapu, Avas, Ilosvai-medence), a felszabdalódásuk mértéke miatt nehéz
felismerni ıket. Az İs-Tisza a „Messinai sókrízis” elıtt már áttörte az Avas- és Nagyszıllısi vulkanikus
vonulatot és elkezdte kiformálni a Huszti-kaput. Ebben a klímaidıszakban a Huszti-kapu elıterében
kiépítette a Tisza, a Borzsával közösen a 200 km2 alapterületü hordalékkúpját (LÁNG S. 1942;
RADVÁNSZKY B. 2005). A belsı vulkáni öv déli elıterében a folyók által lerakott hordalékkúpok a
Keselymezıi Formáció felsı és az Iloncai Formáció alsó részéhez tartoznak.
Az alsó pliocénben (5,3–4,2 millió év, Ruscinium) a száraz-meleg (KRETZOI M. 1983) klíma után
fokozatosan beerdısül a Kárpát-medence. Az éghajlat monszun jellegővé kezd átalakulni a mai délkeletázsiaihoz hasonlóan. A szubtrópusi éghajlat bizonyítéka a vörösagyag képzıdése. Az İs-Tisza
hordalékkúpján nagy mennyiségő tipikus vörösagyag képzıdött. A hordalékkúp kavicsanyagának fedıjét
képezi a vörösagyag, amelynek vastagsága pl. Ölyvösnél eléri az 1,3 m-t. A szemcseeloszlási
vizsgálatokat kiértékeltem és összevetettem más minták eloszlási görbéivel megállapítottam, hogy a
mállástermék in situ helyzetben képzıdött (RADVÁNSZKY B. 2005).
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A Kárpát-medencében a meleg nedves klíma hirtelen átvált száraz-meleggé, eltőnik a
monszunerdei környezet és füvespusztaivá alakul át. A fauna ehhez a környezeti változáshoz
alkalmazkodik a medencében (JÁNOSSY D. 1987; KRETZOI M. 1983). Megindult a kontinentalizálódás,
amely a kisemlıs fauna dominanciával jellemezhetı, késıbb pedig a nagytestő emlısök terjedtek el. A
Borzsa völgyében (Ölyvösnél és Alsó-Remeténél) 3–3,5 m mélyen folyóvizi üledékben kisemlıs
fossziliát tártak fel. A feltárt fauna Ölyvösnél: füttyentı nyúl (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.; Alsó-Remeténél: Cittelus sp.,
Villanyia sp., Mimomys sp., Allophaiomys sp., Lagurini gen. indent.. A fosszíliákat párhuzamosítottam a
paleobiológiai adatbázis (Paleobiology Database) alapján ukrajnai (Odesszai, Ushkalka, Karaya-Dubina)
és magyarországi (Villányi, Nagyharsányi, Osztamos) faunákkal, amelyek kora pliocén végére, illetve
kora-pleisztocénra tehetı. A fosszíliák a kutatási terület sztyep-környezet jellegét bizonyítják.
Az 1,8 millió évvel ezelıtt kezdıdött globális lehőlést az északi féltekén a melegebb
(intergalciális-, és interstadiális) klímaperiódusok, száraz vagy csapadékosabb idıszakok szakították meg.
A valódi jégkorszakból Verécénél kiépített feltárásban kilenc egykori talajszintet és 6–7 löszréteget,
illetve nyolc kultúrréteget különítettek el (KOULAKOVSKA, L. et al. 2010; STEPANCHUK, V. et al. 2010). A
Verécénél leírt paleotalajok a boreális barna erdıtalaj és a barna talajok között váltakoznak. A talajok
párhuzamosítását KOULAKOVSKA, L. és munkatársai végezték el a paksi szelvényben leírt egykori
talajokkal (2010). A feltárás löszkötegei a glaciálisokban az arktikus és szubarktikus éghajlati
környezetben képzıdtek. Ezek az idıszakok hővösebbek és szárazabbak voltak, a növényzet nyílt
sztyeppi vagy erdıs-sztyeppi volt, amelyet a Husztsófalvai nagyemlıs fauna is alátámaszt. A löszrétegek
kialakulásához kapcsolható a folyóvölgyek teraszainak kavicsanyag felhalmozódása és a magas
területeken a glaciális felszínformálódás akkumlációs termékének, a morénának lerakódása.
A jelenkor éghajlata alatt a holocén kor klímájának alakulását értem. A földtörténet legrövidebb
szakasza öt korszakra osztható a környezetváltozások alapján. Jelenleg a szubatlanti korszakba élünk,
amikor az egyre erısödı antropogén hatás következményeként egy felmelegedési periódusnak vagyunk a
tanúi.
e) A kutató munkám következı fázisában az általam elemzett REMO modell adatainak eredményét
ismertetem. A hımérséklet több éghajlati tényezı (párolgás, hómennyiség) alakulását határozza meg. A
vízgyőjtıterületen az évi járása júliusban éri el a maximumát, a minimuma januárban következik be, a
szcenárió és a kontroll idıszakban. A havi átlagos hımérsékletek, az év minden hónapjában, a jövıben
(2061/2090—1961/1990) növekedni fognak.
A vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a csapadékmennyiség változásának
nagysága 2061–2090-ben, az 1961–1990-es idıszakhoz viszonyítva, térben és idıben különbözı lesz.
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Azon évek száma, amelyekben az évi csapadékmennyiség 700 mm felett van, 31,25%-kal csökken, az
550 mm-nél kevesebb évi csapadékmennyiséggel jellemzett évek száma pedig háromszorosára nı. Éves
csapadéknövekedés a Tisza-vízgyőjtı síksági részén (max. 6%) és az Északkeleti-Kárpátok területén (6–
9%) várható. A legnagyobb csökkenést a jövıben az Erdélyi-medence szenvedi el, a csökkenés mértéke
6–15% (3. ábra) (RADVÁNSZKY B. – JACOB, D. 2008; 2009; RADVÁNSZKY B. et al. 2010).

3. ábra Relatív átlagos évi csapadékváltozás a Tisza vízgyőjtı területén, 2061–2090/1961–1990 (%)
(A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i magasságot jelzik)

Az éven belüli csapadékjárásnak megvizsgáltam az évszakos- és a havi várható nagyságát. A
jövıbeni csapadék szezonális eloszlásában is változás következik be. Télen (DJF) a szezonális
csapadékmennyiség csökkenése figyelhetı meg az Erdélyi-medencében, a csökkenés értéke 5%. A
vízgyőjtı terület többi részén pedig szezonális csapadékmennyiség-növekedést jelez a modell. A
legnagyobb növekedés (15—20%), az Ung-, a Latorca-, a Felsı-Tisza és a Körösök vízgyőjtı területén
várható. Tavasszal (MAM), a téli idıszakhoz képest az Erdélyi-medencére prognosztizált
csapadékmennyiség-csökkenés területe nyugat és északnyugat felé növekszik. Relatív pozitív anomália
figyelhetı meg a Nyírség felett, amely nyáron is kialakul. A nyári idıszakban (JJA), a vizsgált jövıbeni
harminc évben, a kontroll-idıszakhoz képest a teljes vízgyőjtı területen csak a Máramarosi-havasokban
várható kb. 5–10%-os szezonális csapadékmennyiség növekedés. Ha a Nagy-Bihar (1849 m) és a Királyhegy (1948 m) között képzeletbeli tengelyt húzunk, akkor a tengelytıl délnyugatra az ıszi (SON)
csapadékmennyiség változás pozitív, északkeletre pedig negatív. A legnagyobb pozitív változás értékkel
(12–15%) a Közép-Tiszán kell számolni (RADVÁNSZKY, B. – JACOB, D. 2009).
Az éven belüli csapadékeloszlást tekintve, a modell az átlagos havi csapadékmennyiség
csökkenését jelzi februárban, májusban, júniusban, júliusban és augusztusban. Az év többi – fıleg ıszi –
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hónapjában növekedés várható. Az évi csapadékmennyiség nyár eleji elsı maximuma csökken, ıszi
másodmaximuma pedig növekszik. A mennyiségi változások egyenletesebbé teszik a csapadék éves
járását a megfigyelt szcenárió-idıszakban (4. ábra).

4. ábra Havi csapadékmennyiség-változás a Tisza vízgyőjtı területén

A csapadék télen hó formájában éri el a földfelszínt. A tél végi, tavasz eleji hóolvadás nagy
szerepet játszik a Tiszán és annak mellékfolyóin kialakuló tavaszi árhullámban. A regionális klímamodell
a téli hónapokra (DJF) hómennyiség csökkenést jelez 2061—2090-ben a kontroll idıszakhoz képest. A
legminimálisabb csökkenés a Máramarosi-havasokban figyelhetı meg, de ezen a területen is, a csökkenés
értéke meghaladja az 50%-ot. A legnagyobb változást, 87— 90%-t, az Erdélyi-szigethegység délnyugati
és a Déli-Kárpátok nyugati elıterében prognosztizálható (RADVÁNSZKY B. – JACOB, D. 2008) (5. ábra).

5. ábra Relatív átlagos hómennyiségváltozás a Tisza vízgyőjtıterületén 2061–2090/1961–1990 (%)
(A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i magasságot jelzik)
A párolgás függ a hımérséklettıl és a csapadékmennyiségtıl és az éves járása szorosan követi a
hımérséklet éves járását. A szcenárió idıszakot összevetve a kontroll idıszakkal megállapítottam, hogy a
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párolgásnál a tavaszi hónapokban 5—6%-os pozitív éghajlatváltozási szignál figyelhetı meg. A nyári
hónapokra a modell -20,6%-os szignált jelez (6. ábra).
Az éves felszíni lefolyás az Északkeleti-Kárpátokban eléri a 450 mm-t, a REMO modell adatai
alapján. A maximum érték a Máramarosi-havasok a Kárpát-medence felıli lejtıin figyelhetı meg, mert itt
éri el az éves csapadékmennyiség a legnagyobb értékét. A modell a múltban megfigyelt harminc évhez
képest a jövıbeni harminc évben, a Tisza vízgyőjtı síksági területén 40%-ig és az ÉszakkeletiKárpátokban 20%-ig terjedı pozitív növekedést jelez. A vízgyőjtı többi területén, a felszíni lefolyás
mennyiségének csökkenése várható. Legnagyobb csökkenés az Erdélyi-medencében figyelhetı meg,
melynek értéke eléri 40–50%-ot a modell szerint (7. ábra).

6. ábra Relatív átlagos párolgásváltozás a Tisza vízgyőjtı területén 2061–2090/1961–1990
(%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i magasságot jelzik)
A modell elırejelzése szerint a zentai szelvényben a Tisza vízhozamában, februárban és
márciusban átlagosan 12%-os csökkenés várható. Ezt követıen áprilisban és májusban növekedés
figyelhetı meg. Nyáron és ısszel a lefolyás mennyisége a jövıben csökkenni fog. A legnagyobb
csökkenést (-31%), a modell szeptemberre jelzi. A kontroll- és a szcenárió-idıszakban modellezett éves
vízhozam mennyiség csökkenı tendenciát mutat (8. ábra).
Az éghajlatváltozások magukban hordozzák a társadalom számára a természeti katasztrófa
kockázatának a növekedését. A kockázat növekedése csak tovább fokozódik az antropogén környezeti
beavatkozásokat követıen. Mezıvári esetében is az egyre növekvı és gyakoribb magas vízállás egyik oka
a szabályzáskor meghatározott nagyárvízi meder szélessége. A nagyárvízi meder szélessége 12 fkm-en
belül közel 75%-os csökkenésen megy keresztül (9. ábra).
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7. ábra Relatív átlagos felszíni lefolyás változás a Tisza vízgyőjtıterületén 2061–2090/1961–
1990 (%) (A kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i magasságot jelzik)

8. ábra A Tisza zentai szelvény relatív vízhozamváltozás szignálja

A legkeskenyebb szelvényben torkolik a Borzsa, amelynek a csúcs vízhozama 1998 novemberében 15%kal növelte meg a Tiszai akkori csúcs vízhozamát (ILLÉS L. et al. 2003). A természeti és antropogén
hatások együttese járult hozzá a Tisza jobb partján pusztító gátszakadáshoz 1998-ban és 2001-ben.

4. Kutatás további iránya
Az értekezés eredményei alapján láthatjuk, hogy a Tisza mentén élık számára a katasztrófakockázat
magas, a jelenlegi klímaingadozás és a folyók hullámtereinek állapota miatt. Ezt a kockázatot csökkenteni
kell. A klímaingadozás nagyságának jövıbeni változását ismerve a szcenáriók alapján, a Felsı-Tisza és
mellékfolyói hullámterének problematikájának teljes körő feltárása a legfontosabb feladat. A feladat
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elvégzésében kúlcs szepet töltenek be a geomorfológusok. Meg kell határozni a folyók mentén, az eddigi
tapasztalatok alapján, azokat a veszélyes pontokat, amelyek árvízek esetén magas kockázatot hordoznak.

9. ábra A tiszai hullámtér szőkülete Mezıvárinál

Ki kell jelölni a legintenzívebb feliszapolódási területeket, ha lehetséges, akkor javaslatot kell tenni a
feltöltıdés mértékének csökkentésére. Meg kell vizsgálni a töltések vonalvezetését, hol keresztez a gát
egykori folyómedreket. Ami nagyon fontos a Felsı-Tisza esetében, az az, hogy felmérjük, hol szőkül le
drasztikusan a hullámtér mint Mezıvárinál, mert a szőkület lassítja a levonuló víz sebességét és növeli a
védmővekre nehezedı terhet. Ha a kutatások alapján sikerült kijelölni az árvízi védekezést meggyengítı
pontokat, akkor meg kell határozni a természeti katasztrófakockázat csökkentésének módját. Az egyik
megoldás a gátak megnyitása, amelyett egy részletes geomorfológiai tanulmány kell hogy megelızzön,
amelyben meg kell határozni az alacsony- és magasárterek kiterjedését. Fel kell mérni a települések
kiterjedését, és meg kell határozni helyzetüket az ártéri szintekhez képest. Továbbá szükséges vizsgálni, a
különbözı nagyságú vízelöntés esetén a vizek folyásirányát. Ugyanis a szabályzások révén megváltozott
környezet és a jelenlegi államhatárok kijelölése miatt több település elvesztette kapcsolatát a folyóval. A
nem reális közvetlen kockázat felismerése csak fokozza a társadalom sérülékenységét. Véleményem
szerint a geomorfológiai felvételezést az egész Tiszai vízrendszerére szükséges kiterjeszteni és egy
egységes árvízmegelızési tervbe az eredményeket alkalmazni. Ezt a munkát kívánom a Felsı-Tisza
alföldi részén elkezdeni és szorgalmazni a teljes vízgyőjtıre való kiterjesztését.
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