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1. Bevezetés és célkit!zés
Értekezésemben a jelenlegi Fels!-Tisza vízgy"jt!t is érint!, jelent!sebb klímaváltoz és azok
domborzatfejl!désre gyakorolt hatásainak vizsgálatát végeztem el. A folyó vízgy"jt!jén (157 186 km2) a
közelmúltban több természeti és antropogén eredet" katasztrófa következett be. A folyó teljes vízgy"jt!jén
található öt államnak (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Magyarország és Szerbia) stratégiai kérdés a
katasztrófakockázat-kezelése,

ugyanis

több

millió

embert

közvetlenül

veszélyeztetett.

Az

egységes

kockázatkezelést nagymértékben nehezíti, a felosztott és egymástól államhatárok által elszakított részvízgy"jt!
területeken a közös felel!sségvállalás megsz"nése.
A katasztrófák okának vélt vagy valós hátterét a laikus- és a szakmai közvélemény sokszor a globális
felmelegedésben látja. A fels!-tiszai árvizek (1998, 2001) pusztításai és a széls!séges természeti eseményhez
köthet! gyors domborzati változások motiváltak kutatásaim elkezdésében. A Fels!-Tisza vízgy"jt!je (11 089 km2)
alatt a folyó recens hordalékkúpjának határáig, a Borzsa torkolatának szelvényéhez tartozó vízgy"jt!területet
értem.
F! célnak t"ztem ki, hogy elemezzem a kutatási terület éghajlatváltozásait, valamint e változások
domborzatfejl!désre gyakorolt hatásait a jelenlegi vízgy"jt!terület kialakulásának kezdetét!l, a kés! miocént!l
egészen, a modellszámításban használt, 2061–2090 évekig. Részcélként határoztam meg
a) a kutatási területre vonatkozó geomorfológiai és éghajlati szakirodalom teljeskör" áttekintését;
b) a szakirodalmakban leírt eredmények kronológiai rendezését;
c) kijelölni a jelenlegi vízgy"jt! felszínfejl!désére hatással lév! jelent!sebb éghajlati periódusokat;
d) az eredmények megfelel! szintetizálását, a paleogeográfiai események helyes rekonstrukciója érdekében;
e) elkészíteni

a

felszínformálásban

nagy

szereppel

bíró

éghajlati

tényez!k

id!-

és

térbeli

klímaforgatókönyveit a Tisza vízgy"jt!jére;
f)

elemezni a vízgy"jt! klímatényez!inek relatív nagyságának id!- és térbeli változását a jöv!re
vonatkozólag;

g) az éghajlati változások tükrében megállapítani a Tisza vízhozamának id!beli változását és megjelölni a
b!vebb és sz"kebb vízhozamú évenbelüli id!szakokat;
h) meghatározni Mez!vári és környékének árvízi katasztrófa kockázatát az 1998-as és a 2001-es események
alapján, javaslatokat tenni a település katasztrófa kitettségének a csökkentése érdekében.

2. Alkalmazott kutatási módszerek
Az értekezésem elkészítésében egyenl! részt foglalnak el a „hagyományos“ és „modern“ módszerek. A
hagyományos módszerekhez tartozik a több magyarországi és külföldi könyvtárból származó a kutatási területre
vonatkozó szakirodalom teljeskör" feldolgozása, és az eredmények szintetizálása. A másik fontos hagyományos
módszer a terepi bejárás, a hozzátartozó szelvényezés és a geomorfológiai térképezési módszerek alkalmazása. A
terepbejárás során összegy"jtött mintákat szemcseeloszlási vizsgálatok alá vetettem a Fritsch Analisette 22
Compact lézeres szemcseanalizátor segítségével, az üledékek eredetének pontos megállapítása miatt. A
peleogeográfiai események rekonstrukcióját követ!en, a Regionális Klímamodell (REMO 5.1) által produkált
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55#55 km-es horizontális felbontású órás adatokat elemeztem a kontroll- (1961–1990) és a szcenárió- (2061–2090)
id!szakra. A modell pontosságát ellen!rizve 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 követ!en vetettem csak össze a
kontroll- és a szcenárió futtatások eredményeit. Az összevetésb!l megkaptam az éghajlati tényez!k klímaváltozás
szignáljának id!- és térbeli változását. A REMO adatait inputként használva a lefolyási modell (HD) segítségével
elkészítettem a Tisza zentai1 szelvényében a vízhozam forgatókönyvét (2071–2090). A szcenárió készítést
megel!z!en megvizsgáltam a modell pontosságát, hogy az érvényességi futtatás eredményeit párhuzamosítottam a
megfelel! id!szakból származó szegedi mért eredményekkel.

3. Kutatási el"zmények
A doktori értekezésemnek megfogalmazott célja alapján, a Fels!-Tisza vízgy"jt! területéhez köthet!
kétszáz évre visszanyúló szakirodalmakat id!rendben és a dolgozat témájának megfelel!en összegeztem. A kutatási
el!zmények teljes kör" feltárását megnehezítette e szakirodalmak különböz! nyelven (angol, cseh, francia, orosz,
német és ukrán) történt publikálása és fellelhet!ségük a térben egymástól meglehet!sen távol lév! könyvtárakban.
A Fels!-Tisza vidékének kutatástörténetét, az éppen aktuális államhatalom alapján, hat id!intervallumra osztottam.
Az els! szakasznak az osztrák császári – magyar királysági periódus nevezhet! meg 1815-t!l 1867-ig. Ezt
követ!en, 1867–1914 között volt az els! magyar kutatási id!szak, amit a trianoni békediktátumot követ!en a
cseh(szlovák) éra követett. A bécsi döntések (1938–1940) értelmében Magyarország visszakapta az északi elcsatolt
területeit. A Fels!-Tisza vízgy"jt! területén ismét kezdetét vehették a Budapestr!l irányított, különböz! témájú
kutatások, ez a második magyar id!szak (1939–1944) volt. Az egykori Szovjetunióval való egyesítése után (1945)
Kárpátalját a szocialista birodalom kutatói kezdik vizsgálni geológiai, geomorfológiai, klimatológia, hidrológiai
archeológiai stb. szempontok alapján. A birodalmi kutatók megjelent publikációikkal párhuzamosan több
magyarországi munka is érintette a Fels!-Tisza vízgy"jt!jét. A románok is kutatták a Fels!-Tisza hozzájuk csatolt
dél-máramarosi vízgy"jt!jét. Az utolsó kutatási szakasz az ukrán id!szak, ugyanis Kárpátalja 1991-t!l Ukrajna
legnyugatibb közigazgatási egysége lett. Ez a periódus a kutatástörténet szempontjából már nem csak a jelenlegi
állami státuszhoz köthet!, ugyanis a határok átjárhatósága és a nemzetközi kutatási projektek révén több különböz!
nemzetiség" szakember dolgozhat a területen.

4. Eredmények
A globális éghajlatváltozások következményei a Fels!-Tisza vízgy"jt!területén is bizonyítottak. Eltér!
jellegüket a geomorfológiai formakincs változatossága, a lerakódott üledék típusa és sokszín"sége, valamint a
bel!lük feltárt fosszíliák is igazolják.
A Fels!-Tisza vízgy"jt! területének kezdet a kés! miocénre nyúlik vissza. Az attikai orogén fázis hatására
az Északkeleti-Kárpátok emelkedik, e mozgás a vízválasztó kirajzolódását eredményezi. A vízgy"jt! fejl!dés
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A HD durva felbontása miatt itt értelmezhet! jól a Tisza vízhozama
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kezdetének másik fontos eseménye a bels! vulkáni öv kialakulása. A vízgy"jt! kezdetét!l a földtörténeti korok
alapján tekintem át a jelent!sebb éghajlati változásokat és a domborzatfejl!désre gyakorolt hatásukat.
Az ismertetett paleoéghajlati periódusokat követ!en – az általam alkalmazott regionális klímamodell
(REMO 5.1) adatainak elemzése révén –, a Tisza vízgy"jt!jének jöv!re 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 jöv!beni forgatókönyvét a
zentai kifolyási pontra. A vízhozam alakulásából következtetni lehet az árvízi kockázat valószín"ségére. A
közelmúltban kialakult katasztrófák feltételeinek okait megvizsgáltam, és esettanulmányban bemutatom Mez!vári
környékének árvízi helyzetét.
A paleoklíma periódusok:
•

Fitocönológiai analógiák alapján a kés! miocénben h"lési tendencia érzékelhet! a Fels!-Tisza

vízgy"jt!jében. A folyamatos leh"lés mellett er!södött a négy évszak jellege és azok él!világra gyakorolt hatása
(SYRABRYAJ, S. et al. 2007). A kifejezetten tartós vízborítást igényl! mocsári erd!k aránya csökkent, helyettük a
kevésbé vizes él!helyeket kedvel!, és a parti fövényb!l kihordott homokd"nék védelmét élvez! ún. „túrzási“ erd!k
terjedtek el. A vegyes típusú mezofiton erd!kb!l elt"nnek a melegkedvel! 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 lucfeny! (Picea excelsa) elterjedése is csökkent és más feny!félék (Pinacaceae)
dominanciája alakult ki. A folyókhoz köthet! edafikus társulások közül a talajvíz ingadozását híven követ!
ligeterd! típusok illeszkedtek. A magashegységi régióban a feny!félék alacsonyabb termet" változatai voltak jelen,
de a pollen analitikai vizsgálatok alapján elterjedésük alsó határa id!vel 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 (SZÁDECZKYKARDOSS E. 1942; LÁNG S. 1942; SZAKÁCS S. – KARÁTSON D. 1997). A kialakult bels! vulkáni öv „egyes“
részeinek az akkori helyi erózióbázishoz viszonyított relatív magassága kisebb volt a mai értéknél (SZÁDECZKYKARDOSS E. 1942; LÁNG S. 1942); csak a kés!bbi endogén és exogén er!k hatására váltak kiemelt helyzet"ekké. A
vulkáni öv az Északkeleti-Kárpátok bels! lejt!ir!l lefutó folyók és patakok útját elgátolta, vizüket visszatartotta és
ezek a vizek kisebb-nagyobb visszaduzzasztott tavacskáká, végül egyetlen nagyobb vízfelületté, a Fels!-Tiszaitóvá egyesültek (SZENTES F. 1943; $%&'()*, +. ,. 1948; (-+./(, 0. *. – )*1'%2(, *. '. 2005). A tavat tápláló
folyók völgyei a Polonina (900–1100 m) planációs felszínt felszabdalták ((-+./(, 0. *. – )*1'%2(, *. '. 2005).
A kés! miocénban (kb. 9 millió évvel ezel!tt) a Fels!-Tisza mai síksági területén a Pannon-tó ÉÉK-i öblözete
teljesen feltölt!dik (MAGYAR, I. et al. 1999; MAGYAR I. 2009; 2010) és a korábbi tavi lagunáris fáciest teljes
egészében a fluviatilis környezet eltér! jellege váltotta fel. A Keselymez! és Ilonca környékén talált kagylók
(Unioideae) és rákok (Crustaceae) fosszíliái már a folyókhoz köthet! környezetr!l tanúskodnak (*34)*, ). 5. et
al. 1966; 6)%$7(89, B. A. 1958; :$%$&$;', *. 6. 1958; '+.%<<*'-6%86)%)*81, A. et al. 2009). A
magashegységi területek erd!iben egyre inkább a hideget kedvel! feny!félék (Pinus silvestris, Abies alba stb.)
jelentek meg. A t"level" erd!k elterjedésének alsó határa id!vel az alacsonyabban fekv! területekre húzódott le. A
szubtrópusi fajok elt"ntek (IVANOV, D. et al. 2011). Az Északkeleti-Kárpátok területén a kés! miocénben az
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éghajlati viszonyokra a feltárt paleobotanikai minták vizsgálatából lehet következtetni. A minták alapján kb. 8,5
millió évvel ezel!tt a középh!mérséklet 15 °C körül volt, amely a kés! miocén végére 14 °C alá süllyedt
(SYRABRYAJ, S. et al. 2007; IVANOV, D. et al. 2011). A leghidegebb hónap középh!mérséklete a kés! miocénben
5,5 °C-ról 0,5 °C-ot ért el, ezzel szemben a legmelegebb hónap középh!mérsékletében mindössze csak 1 fokos
negatív csökkenést mutattak ki (23 °C és 24 °C). A csapadék évi mennyisége 1100–1200 mm-r!l csökkent 800–
900 mm-re kb. 2–2,5 millió év alatt. A legszárazabb hónap csapadéka nem érte el az 50 mm-t és minimális
növekedés érzékelhet!; ezzel szemben a legtöbb csapadékot adó hónap átlaga mind a két id!pontban 110–140 mm
körül alakult (SYRABRYAJ, S. et al. 2007; IVANOV, D. et al. 2011). A kutatási területen a paleobotanikai vizsgálatok
alapján a kés! miocénben az évi csapadékmennyiség csökken! tendenciája figyelhet! meg, amely nem feltétlenül
tükrözi a globális klímaeseményeket (UTESCHER, T. et al. 2000). 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 er!s összefüggést mutatnak a Pannon-tó kiterjedésével (MAGYAR I. 2009; 2010). A
paleontológiai vizsgálatok a kés! miocén végi szárazodást igazolják, amely a Kárpát-medencében feltételezett
„sivatagi“ elmélet valószín" 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 kés! miocénben e száraz
klímaperiódus(ok) hatására alakulhatott ki a Kicher-Beskidian szint, vagy hegylábfelszín (500–600 m) (785=, ,.
&. 1962; 1966/a; ZUCHIEWICZ, W. 2009). E hegylábfelszínek a Huszti-kapuban, a Tisza jobb partján az id!sebb
folyóteraszok képz!désének kiindulási szintjei, mint ahogy ez ismert a Kárpát-medence más területein is (FINK, J.
1960; PÉCSI M. 1963; 1991).
•

A pliocén id!szakban a meleg-száraz klímát követ!en a ruscinium kezdetével fokozatosan kezd újra

erd!sülni a Kárpát-medence. Az éghajlat nedves szubtrópusi jelleg"vé kezd válni. A környezet eleinte ligetes-erd!s
jelleg" volt; majd kés!bb babérlombú örökzöld erd!típusoktól a meghatározott faji összetétel" keménylombú
asszociáció típusok, és az ún. „szárazerd!” átmenetek között váltakoztak. A csapadékosabbá váló éghajlatnak
köszönhet!en formálódhatott a Huszti-kapu, amelyen keresztül a Fels!-Tiszai-tó vízmennyisége teljes mértékben
levezet!dhetett. A távozó vízzel együtt a korábban felhalmozott és leülepedett hordalék elszállítására is sor került.
A Fels!-Tisza új nyomvonala, illet!leg az általa generált vízrajzi tengely igen er!teljes bevágódásra és aktív
eróziós tevékenységre serkentette a mellékfolyókat. A relatív erózióbázis süllyedése következtében id!sebb
teraszok képz!désére került sor a Fehér-Tisza és az Iza völgyében (STRAUSZ L. 1943, $%&'()*, +. ,. 1948/a). A
tómedence lecsapolódását követ!en alakult ki a Tisza Huszti-kapu el!terében kiépített 50–60 m vastagságot kitev!
hordalékkúpja. E hatalmas kúppalástra emlékeztet!, mintegy 200 km2-es alapterület" felszíni forma a Feketehegyt!l a Beregszászi-hegycsoportig, illetve a salánki Helmec-hegyig húzódik; s!t északon – a Borzsáéval
összefüggve – az Ilosvai-medencén túl a Borló el!teréig kimutatható. A hordalékkúp felszíne nyugat felé
fokozatosan lejt és a lejtéssel megegyez!en hordalékanyag finomodik. Az akkumulációs forma átlagos tszf.
magassága 220–250 m (HOFFER A. 1943; LÁNG S. 1942; (-+./(, 0. *. – )*1'%2(, *. '. 2005; RADVÁNSZKY B.
2005; RADVÁNSZKY B. – IZSÁK T. 2006). A pliocén csarnótánum emeletében (4,2–3 millió év) már meleg-nedves,
teljesen csapadékos, meleg-nedves szubtrópusi vonásokat tükröz! klíma uralkodott (VAN DAM, J. A. 2006). E klíma
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hatására a Fels!-Tisza vidékén is melegkedvel! t"level" fák (Cedrus sp., Cupresus sp.) terjedtek el ('.'&$+(),
). &. – 6%).$7('3, 6. .. 1987). A Fels!-Tisza vidékén a szubtrópusi klíma további bizonyítéka a
hegylábfelszínek és hordalékkúpok fed!jét alkotó reziduális mállástermék, a vörösagyag (('&'+8+, 4. 6. –
8*'+)*', 6. '. 1954; '.'&$+(), ). &. – 6%).$7('3, 6. .. 1987; RADVÁNSZKY B. 2005; RADVÁNSZKY B. –
IZSÁK T. 2006; 1$%,'++3, 9. ex verb. 2010). Az ölyvösi feltárásban 2 m mélyr!l 1,3 m vastag vörösagyagot
tártam fel (1. ábra).

1. ábra Az ölyvösi feltárás szelvénye (1 = recens talaj; 2 = felhalmozódási szint; 3 = lösz, lösszer" üledék; 4 = vörösagyag;
5 = folyókavics; szerk.: RADVÁNSZKY B. 2005)

Elvégeztem az üledék szemcseeloszlási vizsgálatát és a medencéb!l származó más vörösagyag mintákkal
hasonlítottam össze. Megállapítottam, hogy az üledék tipikus vörösagyag és helyben képz!dött (RADVÁNSZKY B.
2005; RADVÁNSZKY B. – IZSÁK T. 2006).
A Fels!-Tisza vidékén a jelent!s csapadékmennyiség következtében feler!södött az eróziós tevékenység,
amely a Kárpát-medence modern vízhálózatának kialakulásának kezdete (SCHEUER GY. – SCHWEITZER F. 1972;
SCHWEITZER F. 1993, SCHWEITZER F. et al. 2012) (2. ábra).
•

A kés! pliocénben a Kárpát-medence meleg-nedves klíma típusa hirtelen meleg-száraz jellegre vált át;

ezáltal elt"nnek a fentebb említett erd!társulások és a környezet egyre inkább füves pusztaivá alakul át. A fauna
ehhez az ökológiai változáshoz alkalmazkodik (KRETZOI M. 1983; JÁNOSSY D. 1987). A Fels!-Tisza vízgy"jt!jén a
meleg-száraz éghajlati periódusból származó fauna maradványok (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) a kutatási terület füves-sztyepp környezetének
sajátosságait igazolják (1,8 millió év) ('.'&$+(), ). &. – 6%).$7('3, 6. .. 1987). Ebben az id!szakban a
csökken! 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
(*34)*, ). 5. et al. 1966). Ebb!l az id!szakból származik a medence belsejében lév! fels!-villányi (kislángi) korú
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törmelék- és hordalékkúpok a Dunántúli-középhegységben (*34)*, ). 5. et al. 1966; PÉCSI, M. et al. 1985;
SCHWEITZER F. 1997).

2. ábra A fels!-tiszai felszín maradványok és folyóteraszok, a pannóniai lepusztulási szintek, édesvízi mészkövek
és a dunai teraszok összefüggései (a = tiszai teraszok ('.'&$+(), ). &. – 6%).$7('3, 6. .. 1987); b = az ÉK-Kárpátok
planációs szintjei (785=, ,. &. 1962); c = Budai-hg. lepusztulási szintjei (PÉCSI M. 1990); d = édesvízi mészk!öszletek f!bb
szintjei (SCHEUER, GY. – SCHWEITZER, F. 1972); e = a Pesti-síkság teraszai (PÉCSI M. 1959))

•

Az 1,8 millió évvel ezel!tt kezd!d! globális leh"lés, 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 id!szakok váltakozása is biztosította. A
különböz! klímaciklusok egymással történ! váltakozása a Verécénél feltárt (Királyháza I.) szelvényben az egymást
követ! lösz (6–7) és paleotalaj (9) összletek, valamint az emberhez, mint antropogén tényez!höz köthet! (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 képz!dtek. Ezek az id!szakok h"vösebbek és szárazabbak voltak a mai viszonyoknál; a
növényzet nyílt füves hideg-sztyepp (dryas flóra) vagy erd!s-sztyepp (fehér nyír – erdei feny! flóra) volt, ezt a
löszanyag faunájának gastropoda és nagy test" eml!sök maradványai is igazolják ('.'&$+(), ). &. –
6%).$7('3, 6. .. 1987). Az éghajlat a talaj képz!désekor a mai klímától eltér!en csapadékosabb volt; éppen ezért
a maihoz hasonló nedves-kontinentális, illetve a jelenlegi szubarktikus éghajlati jellemz!k humidusabb
tulajdonságai fedezhet!k fel benne. A feltárásban található nyolc kultúrréteg is f!leg az interglaciálisokhoz vagy az
interstadiálisokhoz köthet!. A legid!sebb 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 jelleg" volt (ADAMENKO, O. M. – GLADILIN, V. N. 1989; HAESAERTS, P. –
KOULAKOVSKA, L. 2006; KOULAKOVSKA, L. et al. 2010; STEPANCHUK, V. et al. 2010) (1. táblázat).
Fontos kérdés a Tiszához és a mellékfolyóihoz kapcsolódó teraszok kialakulása. A Tisza valamint mellékfolyói
mentén a modern teraszkutatások kezdetén még csak öt, a kés!bbiekben pedig hét illetve kilenc terasz-szintet tártak
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fel (KÉZ A. 1940; BULLA B. 1940; 1941/a; 1941/b; LÁNG S. 1942; $%&'()*, +. ,. 1948/a; 1948/b; '4>$%=$*, 6.
,. 1948; 5,8%8.)+)*, '. 8. 1952; %'5(';)*, 6. 8. 1957; 785=, ,. &. 1962; 1966/a; 1966/b; 1966/c; 0)4/6,
). 8. 1971; 1'4?(, @. 8. 1971; '.'&$+(), ). &. – 6%).$7('3, 6. .. 1987; KOVALCHUK, I. et al. 2012) (3.
ábra). A Fels!-Tiszán kett!s a folyóteraszok arculata, ugyanis elkülönülnek egymástól az id!sebb teraszok a
völgyek hegyvidéki szakaszán, amelyek tektonikai mozgások következtében „torzultak“ (STRAUSZ L. 1943;
$%&'()*, +. ,. 1948/a; 1948/b). A fiatalabb teraszok (I.–V.) képz!désében fontos szerepet játszott a klíma.
Husztsófalvánál a IV. számú terasz-szint kavicsanyagából nyílt-sztyeppi környezetet igazoló fauna fosszíliákat
tártak fel, a Riss glaciális id!szakából ('.'&$+(), ). &. – 6%).$7('3, 6. .. 1987). A teraszok az egységes
vízrendszer és az azonos klímahatások figyelembe vételével, a dunai teraszok analógiája alapján az utolsó 1 millió
évben képz!dtek (GÁBRIS GY. 2006; SCHWEITZER F. ex verb. 2013). A fent leírtak ellenére a teraszkutatás még
további vizsgálatokat igényel a pontos és megnyugtató válaszok érdekében (2. táblázat).

3. ábra A Huszti-kapu geomorfológiai szintjei (szerk.: RADVÁNSZKY B. 2013)
•

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 középh!mérséklet egészen az
atlanti korszakig, míg el nem érte a klímaoptimumot (CSONGOR É. et al. 1982; GÁBRIS GY. 1995/a; 1995/b). Ezt
követ!en fokozatosan csökkent az évi középh!mérséklet a szubboreális korszakon át a szubatlanti korszakig. A
h!mérséklet változást követve a csapadékmennyiség is eltérést mutat; ezt bizonyítja a vízi pocok (Arvicola)
gyakoriságának alakulása (KORDOS L. 1977). A holocén során több alkalommal aktivizálódtak a poszt-glaciális
szakaszok, amelyek hideg-nedves klímaciklusokhoz kapcsolódtak. A legutolsó leh"lési periódus az úgynevezett kis
jégkorszak volt (XVI.–XVIII. sz.). A hegységekben feler!södtek a tömegmozgásos folyamatok; ezek deráziós és
szoliflukciós folyamatai olykor nagyméret" 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
('.'&$+(), ). &. – 6%).$7('3, 6. .. 1987; GÁBRIS GY. 1997). A Fels!-Tisza vízgy"jt!jének síksági részén a
holocénban a Minaji Formáció képz!dése folytatódott és folytatódik. A folyószabályzásokat követ!en a formáció
alakulása már csak a töltések közötti hullámtérre korlátozódik, így a folyóvíz általi recens felszínformálódás
területe nagymértékben redukálódott az antropogén hatás következtében.
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1. táblázat A királyházai szelvény párhuzamosítása Kárpát-medencei löszökkel és paleotalajokkal (ADAMENKO, O.
M. – GLADILIN, V. N. 1989; HAESAERTS, P. – KOULAKOVSKA, L. 2006; PÉCSI M. 1985; GÁBRIS GY. 2006 alapján szerk.
RADVÁNSZKY B. 2013)
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2. táblázat A folyóteraszok összehasonlítása (BULLA B. 1941; KÉZ A. 1940; '.'&$+(), ). &. – 6%).$7('3, 6. .. 1987;
PÉCSI M. 1959; 1990; GÁBRIS GY. 2006; SCHWEITZER F. ex verb. 2013; MATOSHKO, A. V. et al. 2004 alapján szerk.
RADVÁNSZKY B. 2013)

A továbbiakban a Tisza vízgy"jt!jének a különböz! éghajlati összetev!k klímaforgatókönyvének eredményét
összegzem:
• A szcenárió periódusban a kontroll-id!szakhoz képest növekszik a havi középh!mérséklet. Továbbra is a
július és az augusztus hónapok lesznek a legmelegebbek (22–23,5 °C). A szcenárió-id!szakban a kontroll-
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id!szakhoz 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 kontrollid!szakban megfigyelhet! három 0 °C alatti havi középh!mérséklet" hónap a jöv!ben már pozitív közép értékkel
fog rendelkezni, amely a téli évszak melegedését jelzi (4. ábra).

4. ábra A havi h!mérséklet-változás a Tisza vízgy"jt! területén

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

•

A vizsgálat eredményei alapján a csapadékmennyiség változásának nagysága 2061–2090-ben, az 1961–

1990-es id!szakhoz viszonyítva, térben és id!ben különböz! lesz. Az össz-vízgy"jt!re vonatkoztatva az évi
csapadékmennyiség fokozatos csökkenése várható a jöv!ben. Ezzel szemben az Északkeleti-Kárpátokban (6–9%)
és az Alföldön (6%) pozitív el!jel" különbséget prognosztizál a REMO. Az Erdélyi-medencében csapadék
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csökkenéssel (6–15%) kell számolni (RADVÁNSZKY B. – JACOB, D. 2008; 2009; RADVÁNSZKY B. 2009/a; 2009/b;
RADVÁNSZKY B. et al. 2010) (5. ábra).
•

A téli h!mérséklet változásnak köszönhet!en csapadék többlet aránya várható a Tisza-vízgy"jt!jén 2061–

2090-ben a kontroll-id!szakhoz képest. A többlet egyedül az Erdélyi-medence déli részén maradhat el, itt -5%-os
különbözet feltételezhet!. Ezzel szemben a legnagyobb és egyben pozitív (15–20%) eltérés a két id!szakhoz képest
a Fels!-Tisza, a Latorca-, az Ung- és a Körösök vízgy"jt! területén prognosztizálható (6. ábra).
•

Tavasszal mérsékl!dik a várható csapadéktöbblet mértéke, és redukálódik az a terület ahol a pozitív

anomália várható. Ezzel szemben növekszik az a frekventált vízgy"jt! rész, ahol az átlagos tavaszi csapadék
csökkenése el!rejelzett (7. ábra).
•

A nyári évszakban a modell a jöv!ben – a múlthoz viszonyítva – csak a Máramarosi-havasokban jelez

csapadékmennyiség többletet (5–10%). A legnagyobb negatív eltérés az Alsó- és Közép-Tisza vidékére, az Erdélyimedencére, valamint a Fels!-Tisza Szamos torkolatig terjed! alföldi részére van prognosztizálva (8. ábra).
•

Asszel a mediterrán ciklonoknak köszönhet!en az Alsó- és Közép-Tisza vidékén 10% fölötti lesz a

csapadék változás szignálja. A Nyírség területén relatíve csökken! eltérés alakulhat ki a jöv!ben, aminek értéke
eléri a 6–9%-ot. A Fels!-Tisza vidékén a modell max. 3%-os többletet jelez (9. ábra).

6. ábra Relatív átlagos téli csapadékváltozás a Tisza vízgy"jt! területén, 2061-2090/1961-1990 (%) (A
kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i magasságot jelzik)
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7. ábra Relatív átlagos tavaszi csapadékváltozás a Tisza vízgy"jt! területeén, 2061–2090/1961–1990 (%) (A
kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i magasságot jelzik)

8. ábra Relatív átlagos nyári csapadékváltozás a Tisza vízgy"jt! területén, 2061–2090/1961–1990 (%) (A
kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i magasságot jelzik)

14

9. ábra Relatív átlagos !szi csapadékváltozás a Tisza vízgy"jt! területén, 2061–2090/1961–1990 (%) (A
kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i magasságot jelzik)

•

Januárban a Tisza vízgy"jt! területének jelent!s részén növekv! csapadékmennyiséget prognosztizál a

modell; egyedüli kivételt csupán az Erdélyi-medence képez. Februárban ez a pozitív anomália az ÉszakkeletiKárpátokban és a Nagy-Szamos vízgy"jt!jén figyelhet! meg. Az Erdélyi-medencében ugyancsak negatív változás
várható, épp úgy mint a Sajó-Hernád vízgy"jt!jében. Márciusban a regionális klímamodell a Tisza vízgy"jt!jének
egész területén átlagos csapadék növekedést jelez a szcenárió-id!szakban a kontroll-id!szakhoz 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 el!rejelzések szerint 2061–
2090 folyamán – az 1961–1990 közötti id!szak adataihoz képest – az össz-vízgy"jt! egész területére negatív irányú
értékhányadost tételez fel. Az e havi várható csapadék kiesés az egész tiszai vízgy"jt!n tovább folytatódik június
hónapban is. Júliusban az Északkeleti-Kárpátok és a Nyírség területén jelez a modell csapadékmennyiség
növekedést a szcenárió-id!szakban. Augusztusban ismét a havi átlagos csapadékmennyiség negatív irányú
elmozdulását jelzi a REMO – a jöv!t illet!en – a Tisza vízgy"jt!jén. A csapadékmennyiség csökken! aránya
szeptember hónap folyamán is megfigyelhet!. Októberben a mediterrán ciklonok hatására egy másodlagoscsapadékmaximum alakul ki a Tisza vízgy"jt!jének teljes területén. Az el!rejelzett október havi
csapadékmennyiség növekedése 2061–2090 között – az 1961–1990-es id!szakhoz képest – nagyságrendileg az
Alföldön DNy fel!l ÉK felé 50%-ról 20%-ig csökken. November hónapban – a kontroll-id!szakhoz képest – a
Tisza vízgy"jt!jének D-i (Maros) és DK-i (Bega) területein pozitív havi átlagos csapadékmennyiség-növekedéssel
számolhatunk. December folyamán – 1961–1990-es id!szakhoz viszonyítva – növekedni fog az átlagos havi
csapadékmennyiség a szcenárió-id!szakban (RADVÁNSZKY, B. – JACOB, D. 2009).
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•

A regionális klímamodell a 157 200 km2-re, télen (D.J.F.2) hómennyiség csökkenést jelez – 2061–2090-

ben – a kontroll-id!szakhoz képest. A „legminimálisabb” csökkenés a Máramarosi-havasokban figyelhet! meg, de
ezen a területen is, a negatív eltérés meghaladja az 50%-ot. A legnagyobb változást (87–90%), az Erdélyiszigethegység délnyugati és a Déli-Kárpátok nyugati el!terében prognosztizál a modell (RADVÁNSZKY B. – JACOB,
D. 2008; RADVÁNSZKY B. 2009/a; 2009/b) (10. ábra).

10. ábra Relatív átlagos hómennyiség változás a Tisza vízgy"jt! területén, 2061–2090/1961–1990 (%) (A
kontúrvonalon feltüntetett értékek a tszf-i magasságot jelzik)

•

A tényleges párolgás éven belüli eloszlása szorosan követi a h!mérséklet és a csapadék évi járását. A

szcenárió-id!szakot tekintve a kontroll-id!szak összevetését követ!en megállapítható, hogy a párolgásnál a tavaszi
hónapokban 5–6%-os pozitív éghajlatváltozási szignál figyelhet! meg. Ezzel szemben a nyári hónapokra a modell 20,6%-os változást jelez (11. ábra). A tényleges párolgás és csapadékmennyiség arányának (szárazsági tényez!)
jöv!beni változása követi a vízgy"jt! csapadékeloszlását. A legnagyobb pozitív változás a Nagy-Szamos és a
Fels!-Maros vízgy"jt!jén várható, míg a Közép-Tisza vidékén csökkenés prognosztizálható a két vizsgált
id!szakhoz képest.

2

hónapok kezd!bet"i
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11. ábra Relatív átlagos havi párolgás változás a Tisza vízgy"jt! tereületén, 2061–2090/1961–1990 (%)
•

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 terjed! pozitív növekedés figyelhet! meg a projekcióban. A vízgy"jt! többi
területén, a felszíni lefolyás mennyiségének csökkenése várható. A legnagyobb csökkenés (40–50%) az Erdélyimedencében figyelhet! meg (12. ábra).

12. ábra Relatív átlagos felszíni lefolyás a Tisza vízgy"jt! területén, 2061–2090/1961–1990 (%) (A kontúrvonalon
feltüntetett értékek a tszf-i magasságot jelzik)

A futtatás eredményéb!l kit"nik, hogy a lefolyási koefficiens a Közép-Tisza vidékén növekedni fog, más
területeken a csökken! csapadékmennyiségnek köszönhet!en negatív eltérést prognosztizál a modell – 2061–2090
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között – 1961–1990-hez képest (RADVÁNSZKY B. – JACOB, D. 2008; RADVÁNSZKY B. 2009/a; RADVÁNSZKY B. et
al. 2010).
•

A Tisza vízgy"jt!jében várható éghajlatváltozás leghamarabb a folyó vízhozamának alakulásában

követhet! nyomon. A zentai rácskocka havi hozamainak tekintetében – a modell el!rejelzése szerint – február és
március hónapokban átlagosan 12%-i növekedés prognosztizálható. Pozitív eltérést – a jöv!ben (2071–2090) a
múlthoz (1971–1990) viszonyítva – áprilisban 5%-i és májusban 30%-i különbséget jelez a HD modell. Nyáron és
!sszel a 20 éves szcenárió-id!szakban csökkenni fog a lefolyás mennyisége. A legnagyobb csökkenés (31%)
szeptemberben várható. A szeptemberi legnagyobb anomáliát követ!en folyamatosan csökken a különbözet
mértéke novemberig (-5%). Ezt követ!en decemberben ismét az októberi értékhez hasonlóan -20%-os a vízhozam
kiesés várható a szcenárió-id!szakban a kontroll-id!szakhoz képest (RADVÁNSZKY B. – JACOB, D. 2008;
RADVÁNSZKY B. 2009/a; RADVÁNSZKY B. et al. 2010) (13. ábra).

13. ábra A Tisza zentai szelvény relatív átlagos havi vízhozam változás szignálja, 2071–2090/1971–1990
•

A széls!séges id!járási események gyakorisága és az általuk okozott anomáliák növekedése következtében

magas árhullámok alakulhatnak ki a Fels!-Tiszán és mellékfolyóin. A folyó hullámterei a szabályozási
munkálatokat követ!en fokozatosan feliszapolódtak, és így jelent!sen csökkent a lefolyást biztosító hullámtéri
keresztmetszet átmér!je. A feltölt!dés eredményeként – a kisebb vízhozamok ellenére is – sorra d!lnek meg a
vízállási rekordok. Egy-egy lokális katasztrófa kialakulásának másik fontos okozója a gátak nem megfelel!
vonalvezetése; ezáltal ugyanis különböz! mértékben változik a védm"vek közötti távolság (14. ábra). A
sz"kületek természetes „dugót” képeznek a levonuló árhullám amúgy is gyorsan mozgó víztömegének útjában; így
fokozódik a töltésekre és m"tárgyakra nehezed! nyomásterhelés. A széls!séges hidrometeorológiai, valamint a
környezetre gyakorolt antropogén hatások közvetlen okai voltak a Fels!-Tiszán levonuló 1998-as és 2001-es
katasztrofális árvizekének. Mindkét árhullám Mez!váriban, Csetfalván és Sárosorosziban jelent!s anyagi károkat
okozott. Az árvíz ellen a töltések koronaszintjének további emelésével, vagy az alacsony ártereken épült ún. „árapasztó” tározók létesítésével lehet védekezni. Az els! megoldás m"szaki kivitelezést, azaz kemény gépi
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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 fentartható. A
második lehet!ség gyakorlatias és újszer" ugyan – a Közép-Tisza vidékén –, amelynél a geomorfológiai
szintkülönbségek kihasználásával érhet! el az árhullámok szintjének csökkenése; s!t ez utóbbi révén az egykori
ártéri gazdálkodás újra hasznosítása is megvalósul (SCHWEITZER F. – NAGY I. 2011). Az eltér! szakasz jellegb!l
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) (14. ábra).

14. ábra Geomorfológiai vázlat a Tisza árterér!l Mez!vári környékér!l (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 akkumulációs felszín; szerk.: RADVÁNSZKY B. 2013)

5. Kutatás további iránya
A Kárpát-medencében a széls!séges meteorológiai események egyre nagyobb kockázatot jelentenek a
társadalom számára. Ebb!l kifolyólag a további kutatásaimban, a finomabb felbontású regionális klímamodellek
futtatását kívánom alkalmazni a tiszai vízgy"jt! részvízgy"jt!in. Ezzel az a célom, hogy a jöv!re vonatkozó
éghajlati különbségeit feltárjam a vízgy"jt! területnek. Ezáltal lehet!ség nyílik a medencén belül a különböz!
természeti egységek klímastratégiájának elkészítésére.
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