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A Váraljai-patak északi forrásága egy középhegységi területen elhelyezkedő
természetközeli vízfolyás, melyet morfometriai és -dinamikai szempontból vizsgáltunk. Az ilyen „felsőszakasz” jellegű vízfolyások vizsgálatára leginkább csak
a Kárpát-medencén kívül volt példa, hazánkban a felhasznált módszer nem elterjedt. A módszertani háttér lehetőséget biztosított a forráság szakaszainak elkülönítésére és azok jellegének pontos megállapítására, a mederformák jellemzésére, összevetésére a földtani alappal és az esetleges antropogén hatásokkal.
A terepi mérések és a GIS szoftverekkel végrehajtott elemzések szolgáltatták a
kvalitatív és kvantitatív információkat. Az egyre gyakoribbá váló hirtelen és intenzív csapadékesemények miatt az eredmények kulcsfontosságúak a hegységi
vízgyűjtők folyamatainak megismerésében. A kiválasztott vízfolyás eltérő szakaszjellegeinek, formáinak és a völgyfejlődés összefüggéseinek feltárásán kívül
bebizonyosodott, hogy a vizsgálati módszer hazai viszonyokra is alkalmazható.

1. Bevezetés és célkitűzés
Általánosan igaz az a Davis-i meglátás, hogy a mérsékelt éghajati övben a folyóvizi erózió a felszínfejlődés
fő folyamata. E megállapítással a klímamorfogenetikus
elméleti modellek is egyetértenek. A klímazonális adottságot hazánk medencefekvése csak fokozza, a Kárpátmedence központi, alacsony fekvésű területeit elfoglalva, ki vagyunk szolgáltatva az árvizeknek (Somlyódi,
2000; Somogyi, 2001). Az utóbbi évek katasztrófái (pl.
Nagykónyi 2002, Mátrakeresztes 2005 és Pécs 2010) és
tudományos vizsgálatai bizonyították (Czigány et al.,
2010a; Fábián, Görcs, Kovács, Radvánszky, & Varga,
2009), hogy nem csak az alföldi, hanem a dombsági és
hegységi területek is veszélyeztetettek. A hazai hirtelen
áradások kialakulásáért egyértelműen a szélsőséges csapadékesemények a felelősek (Czigány, Pirkhoffer, Fábián, & Ilisics, 2010b), de a domborzati adottságok és emberi beavatkozások nélkül az extrém felszíni lefolyásnak
nem lett volna ekkora hatása. A nagy folyók mellett tehát
fontos hazánk középhegységi területein a kisvízfolyások
természetes meder- és völgyformáló mechanizmusainak
a vizsgálata is.

A vízfolyások vizsgálatára számos mederosztályozási
módszert dolgoztak már ki az 1970-es évektől. E tanulmánynak nem célja áttekinteni a fluviális morfológiai
szakirodalom mederosztályozásra vonatkozó teljes anyagát (Lóczy, 2012), de ki kell emelni a legfontosabb előzményeket, hogy helyesen értékeljük az itt használt, alább
részletezett módszert.
Az egyik legismertebb hazai hármas szakaszolás Cholnoky (1925) nevéhez fűződik, aki német kutatások tapasztalatai alapján felismerte, hogy a folyók különböző
szakaszokon különböző munkavégző képességekkel
rendelkeznek. Szerinte a felsőszakasz jellegű folyó bevágódik, mivel több energiával rendelkezik, mint ami a
hordalékszállításhoz szükséges. A középszakasz jellegű
vízfolyás kiegyenlített energiájú, ezért laterális erózióval
és meanderezve szállítja hordalékát. Az alsószakasz jellegű folyó munkavégző képessége nem elég a hordalékszállításhoz, ezért lerakja azt. Azzal Cholnoky is tisztában volt, hogy e típusok elválasztása nem ilyen egyszerű,
minthogy a folyók felső szakaszán is van feltöltődés, illetve az alsó szakaszok bizonyos részein is van bevágódás. Bulla (1956) a folyók hordalékában látta az erózió
fő eszközét. Véleménye szerint áradáskor megy végbe a
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leghatékonyabb felszínformálás. Továbbá a meanderképegyáltalán nincsenek. Ezáltal jobban megismerjük a terződés és a centrifugális erő összefüggését is felismerte
mészetes helyzetben végbemenő fluviális felszínalakító
(Lóczy, 2005).
folyamatokat és részletes képet kaphatunk a völgyfejlőA geomorfológiai tanulmányok egyik leggyakrabban
dés mértékéről. Ezért a mintaterület kiválasztása a Kelehivatkozott (Martin & Jason, 2005) szerzője Schumm
ti-Mecsek, Váraljai-árok, Északi-forráság völgyére esett
(1963, 1973, 1977) a hordalékszállítás alapján különített
(Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság rendszere szerint
el három folyószakaszt: 1. eróziós sáv, 2. szállítási sáv és
Névtelen-4028), ahol mesterséges elemek nem voltak
3. lerakódási sáv. Szerinte a meder mérete, a vízhozam
megfigyelhetőek, nem utolsó sorban a természetvédemértéke és az áramlási sebesség nagysága meghatározza
lemnek köszönhetően.
a folyószakaszok kialakulását
(Lóczy, 2012).
A meder mintázata alapján
is meg lehet állapítani szakaszokat, így az egyszerű medrek
három, vagy négy típusát szoktak elkülöníteni felülnézeti jellegük alapján. Az egyenes meder természetes, tektonikailag
preformált, vagy mesterséges
és antropogén szabályozási tevékenység útján jön létre. Lehet
enyhén kanyargó, de még nem
meanderező, továbbá meanderező meder, ahol a sodorvonal
teljesen kitér oldalirányba. Az
utolsó kategória pedig a fonatos
meder, ahol a sodorvonal ágakra bomlik és közte zátonyok,
szigetek alakulnak ki (Leopold
& Wolman, 1957; Leopold,
Wolman, & Miller, 1964).
A vízfolyások rendűség sze- 1. ábra: A vizsgált terület (zöld) és szűkebb térségének vízgyűjtő területei a szintvonalakra
rinti osztályozása nagyon ha- illesztve (szerk: Kalmár P.).
sonlít a mederosztályozásra,
2. A vizsgált terület természeti viszonyai
de méretük, koruk és a vízfolyásrendszerben elfoglalt
szerepük szerinti kategorizáló rendszer. A Horton (1945)
A Keleti-Mecsekben földtani szempontból nagyobb méráltal kidolgozott és Strahler (1957) által továbbfejlesztett
tékben a jura és kisebb mértékben a kréta (főként alsó
rendszerezés a vízhálózatban elfoglalt helyük, hosszuk és
kréta) korú formációk a meghatározóak. Szerkezetileg a
esésük szerint osztályozza a vízfolyásokat.
rétegsor egy szinklinálist alkot. A kora jura (liász) szénA jelen kutatás fő célja, hogy egy hazai középhegységi
telepek gazdasági jelentőségükön kívül elősegítették
területen megvizsgálja egy közel természetes, vagy töba terület földtani megismerését. Feltárásukra rengeteg
bé-kevésbé természetközeli vízfolyás főbb morfometriai
kutatófúrás létesült („Kutatófúrások hazánkban” n.d.).
és morfodinamikai paramétereit. Ehhez hazánkban eddig
A kréta időszak bazaltvulkanizmusa során a Márévárimég nem alkalmazott, de más európai mintaterületeken
völgyben párnaláva, a szubvulkáni tevekénység során
jól bevált mederosztályozási módszert választottunk
pedig fonolit képződött (Lehmann, 1995) a Szamár-hegy
(Chełmicki & Krzemień, 1999; Krzemień, 1999). Így
térségében (Szamárhegyi Fonolit Tagozat), ami a felszíobkjektív és részletes paraméterekkel tudtuk jellemezni
nen megtalálható a Váraljai-árok, Farkas-árok területén.
a vízfolyást. A standard protokol (Kamykowska et al.,
A kutatási területen (1. ábra) csak a völgyfő térségében,
1999) használata nemzetközi szinten összevethetővé és
döntően annak délkeleti kitettségű lejtőin jelenik meg.
más magyarországi területekre is kiterjeszthetővé teszi
A kőzetek nagy része nem tiszta CaCO3, hanem meeredményeinket.
szes, kovás, homokos, aleurolitos mészkő vagy márga,
A vízfolyás kiválasztása során olyan területre volt
ezért e kőzetek nehezen vagy egyáltalán nem karsztoszükség, ami „természetes” állapotú. Ennek értelmében
sodnak. A völgyhálózat itt változatosabb, jobban fejlett,
az antropogén hatások, mint a lineális mederszabályomint a Nyugati-Mecsekben és hiányoznak az ott jellemzás minél kisebb befolyásoló tényezőt jelentenek vagy
ző karsztos formák, de a felszínalatti vizek relatív dús
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karbonáttartalmát bizonyítja, hogy sokfelé megjelennek
a forrásokból és patakvízből kiváló mésztufa-lépcsők.
Ilyen lépcső a részletesen vizsgált vízfolyás mentén nem
figyelhető meg, csak kisebb kiválások, ellenben a Váraljai-árok területén nagyobb méretben is megtalálhatóak.
A mai morfológai képet meghatározza, hogy a terület az
eocén-oligocén nedves klímája alatt gyors lepusztuláson
ment keresztül és a kőzetek nagy mértékben erodálódtak, a felszín elegyengetődött. A folyamat valószínűleg
a középső miocénig tarthatott (Lovász & Wein, 1974).
A Dobogó (593,7 m) és Zengő (682 m) csúcsoktól sugarasan indulnak a sasbércsorok, ami csak itt az északi
és északkeleti részen jellemző; tovább tagolja a felszínt
(Ádám, Marosi, & Szilárd, 1990).
A terület éghajlati szempontból mérsékelten melegmérsékelten nedves, a csúcsokon és az észak, északkelet
felé nyitott völgyek mérsékelten nedves, hűvös-nedves
éghajlatúak (Péczely, 1979).
A csapadékvíz az elsődleges vízutánpótlási forrás (Lovász, 1977), melynek lefolyását döntően a felszín esése,
talaja és a vegetáció típusa határozza meg. A szélesebb
völgytalpakon az infiltráció mértéke gyorsabb, köszönhetően az enyhébb reliefnek és jó vízelvezetésű talajoknak (kb. 100–150 mm/h). A szűk értelemben vett kutatási
terület névtelen vízfolyása (kutatásunkban Északi-forráságnak neveztük el), a Váraljai-patakon keresztül éri el
a Völgységi-patakot. A Váraljai-patak vízgyűjtő területe
jellemzően bükk- és kisebb mértékben tölgyerdővel borított. Rendkívül felszabdalt és meredek lejtésű terület,
mert az erdőirtások után nem pótolták, telepítették újra
talajt védő vegetációt és így horhosok, vízmosások és
kisebb csuszamlások alakultak ki („Kelet-Mecsek TK”,
2010). A természetes vegetáció a Praeillyricum flóravidékének délkeleti elhelyezkedésű Sopianicum flórajárásába
tartozik. A hegységrész nagy területeit őshonos erdőtársulások borítják, amelyek jól alkalmazkodtak a kőzettani és talajtani viszonyokhoz, például a mészkerülő vagy
mészkedvelő fafajok megjelenésével. A Keleti-Mecsek
területén jellemző erdőtársulások a bükkös, gyertyánostölgyes, cseres-tölgyes és a völgytalpak nedvesebb területeit kedvelő égerfélék.
A Keleti-Mecsek területén a leggyakoribb talajtípus az
agyagbemosódásos barna erdőtalaj, amely területének
háromnegyed részét borítja. Ezen kívül találhatóak még
itt rendzinák, barnaföldek, földes váztalajok, karbonátmaradványos barna erdőtalaj, lejtőhordalék erdőtalajok
és sziklás köves váztalajok (Dövényi, 2010; „Kelet-Mecsek TK” 2010).

3. Módszerek
A kutatás során egy olyan morfometriai mederosztályozási módszert választottunk, ami kvalitatív és kvantitatív adatok sokaságát gyűjti össze (lsd. Melléklet).
A Kaszowski és Krzemień (1999) által ismertetett mód-

szertant a lengyel Kárpátok területén zajló kutatások során fejlesztették ki és számos egyéb területen is alkalmazták már vízfolyások vizsgálatára; például az Alpokban, a
Massif Central és Skócia területén is (Chełmicki & Krzemień, 1999). A módszertan sajátossága abban áll, hogy
rendkívül részletesen, rendszerezetten, pontokba szedve
tárgyalja a vízfolyások jellemzésére szolgáló paramétereket és ezeket egy jegyzőkönyv segítségével a terepen
könnyen kezelhetővé és a későbbiekben más vízfolyásokkal összevethetővé teszi. Ezért a kutatás során e paraméterek felméréséhez és elsődleges adatok nyeréséhez a
lehető legtöbb adatforrásra támaszkodtunk. Ez jelentette
a topográfiai és földtani térképek felhasználását és értelmezését, illetve az ebből származtatott digitális domborzatmodell, a terepi megfigyelések és GPS mérések kiegészítésével való együttes felhasználását.
Az első vizsgált paraméterek a mederszakasz helyzetéről szolgálnak általános információkkal, mint például,
hogy hol helyezkedik el a szakasz, mekkora vízgyűjtővel
rendelkezik, ami a későbbiekben megkönnyíti a monitoring megfigyeléseket. Részletesen kitér a geológiai tulajdonságokra, mint a sztratigráfiai egység, a kőzet típusa,
vagy folyásirány viszonya a rétegekhez. Ezeket a földtani térkép és a terepi tapasztalatok alapján értelmeztük.
A mederperem és a völgyoldal határvonalának helyzete,
e felsőszakaszú vízfolyásnál csak a vízállástól függően változik. Ennek megfelelően inkább átmeneti zónák
mentén érintkeznek, így az egyes keresztszelvények értelmezésekor a terepi megfigyelésekre és a DDM alapján
készített keresztszelvényekre hagyatkoztunk.
2. táblázat: A DGPS mérések hibáinak jellemző értékei
(n=60).
hiba

horizontális (m)

vertikális (m)

átlag

0,176

0,484

szórás

0,095

0,217

minimum

0,018

0,021

maximum

0,465

0,940

A meder hossz-szelvényének a lehető legpontosabb
meghatározásához azért volt szükség, hogy a későbbiekben a szakaszhatárok elkülönítésénél és a vízfolyás
dinamikájának megértéséhez elegendő információ álljon
rendelkezésre. Ennek érdekében nemcsak a topográfiai
térképre és a domborzatmodellre támaszkodtunk, hanem
ezeket kiegészítettük differenciál-GPS mérésekkel is
(2. ábra). E mérések során a Dobogó csúcson (593,7 m)
található harmadrendű vízszintes alappontot használtunk a bázis állomás ismert pontjának. A növénytakaró
nagy mennyiségű víztartalma és a mélyen bevágódott
völgyek miatt számítottunk rá, hogy a mederben nehéz
lesz a helyzet pontos meghatározása (2. táblázat). Ezért
a horizontális és a vertikális pontosságot is egy-egy méterre állítottuk, e pontosság bőven elegendő a választott
módszerhez. A pontokat a jellegzetes kanyarulatoknál és
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a hirtelen nagy szintkülönbségeknél vettük fel, mint például a kibukkanó rétegfejek lépcsőinél.
A választott módszer nagy hangsúlyt fektet a mederben
elhelyezkedő formák méreteire és azok elhelyezkedésére
a különböző mederszakaszokon. Ezért a vízfolyás irányának megfelelően lefelé haladva, minden meghatározó
formát, mint például a réteglépcsőket vagy a partoldalakat és az eredeti módszertanban nem szereplő fatorlaszokat feljegyeztünk és hozzájuk GPS segítségével abszolút
koordinátát társítottunk. Később az adatok feldolgozásánál jól kirajzolódott, hogy a formák mely szakaszokon
helyezkednek el és milyen összefüggésben állnak a földtani alappal, illetve a hossz-szelvénnyel.
3. táblázat: A GRASS programban használt spline interpolálás paraméterei.
paraméter

érték

tension

40

smoothing

0,1

max. number of points in a segment

40

min. distance between points

2,5

4. Eredmények
4.1 A vízfolyás dinamikai szakaszainak elkülönítése
A vizsgálat során egyértelmű szakaszhatárokat különítettünk el. Ez három fő lépésben valósult meg. Az első
lépés során a topográfiai térkép alapján állapítottuk meg,
hogy hol lehetnek a különböző szakaszjellegek közötti
átmenetek. Itt még nem történt komolyabb terepi vizsgálat és meglehetősen kevés adat állt rendelkezésünkre
a domborzatról.
A második lépésben a földtani térképen szereplő kőzettani határokat vettük alapul, mely szerint négy szakaszt lehetett elkülöníteni. Az első a Komlói Mészmárga
Formáció (kmJ1–2) felső része, melynek jellemző kőzetei a
következők: szürke, foltos mészkő és kőzetlisztes márga.
A második kőzettani területen a Komlói Mészmárga Formáció középső része települt, melynek jellemző kőzete a
szürke, homokos márga és mészmárga. A harmadik mederszakasz területén az Óbányai Aleurolit Formáció (óJ1)
és a Komlói Mészmárga Formáció alsó része található.
Ennek uralkodó kőzetei a szürke, meszes aleurolit, palás,
márgás aleurolit, agyagos mészkő. Az utolsó, negyedik
szakaszon pedig a Mecseknádasdi Homokkő Formáció
(mJ1) helyezkedik el. A jellemző kőzetei a meszes, kovás
homokkő, meszes aleurolit, kőzetlisztes mészkő (Gyalog, 2005). A formációk már jobb képet adtak arról, hogy
ténylegesen hol vannak nagyobb szakaszváltások a mederben, mert a vízfolyás a legfelső szakaszától eltekintve,
mindenhol az alapkőzetbe vágódik be.
A harmadik lépés elkülönítése során állt rendelkezésünkre a legtöbb adat és több terepi bejárás tapasztalata.
Ebben az esetben a Kaszowski és Krzemień (1999) által
kidolgozott mederosztályozási módszer formáit vettük
elsődleges szempontnak a szakaszhatárok kijelölésére. A

A digitális domborzatmodell (DDM) előállításához az
1 : 10 000-es méretarányú topográfiai térkép szintvonalait használtuk fel magassági értékeknek. A középhegységi felső szakaszjellegnek és a földtani képződményeknek köszönhetően a vizsgálati terület rendkívül tagolt. A
völgyek mélyen bevágódtak, akár 5–10 méteres meredek
völgyoldalak is találhatóak a területen. Ez a topográfiai
térképen egyezményes jellel (Demek, 1972; Mélykúti,
2010) különböztetik meg. Ez azért okozott problémát,
mert a vizsgálat során különösen fontosnak számít a
vízfolyás és a fölé emelkedő völgyoldal helyzete. A valóságot megközelítő képet csak úgy tudtunk elérni, ha a
szintvonalakat tovább digitalizáltuk a meredek oldalakon és a vízfolyás medrében
(Fábián & Pirkhoffer, 2007).
Az így kapott már vektoros
formában és magassági adatokkal rendelkező szintvonalakat
„Generate points along lines”
paranccsal 5 méteres távolságonként pontokká alakítottuk.
Ezt követően a GRASS GIS
domborzatmodell előállításához alkalmazható Regularized
spline tension interpolációs
eljárását használtuk. Az interpolálás során a legnagyobb
pontosság eléréséhez az alábbi
beállítási paramétereket alkalmaztuk (3. táblázat). Az így 2. ábra: A különböző szakaszhatárok elhelyezkedése és a DGPS mérések alappontjai (szerk.
kapott digitális domborzatmo- Kalmár P.).
dell a terepi megfigyeléseim a = formák által képzett határ; b = kőzettani határ; c = topográfiai térkép alapján; d = DGPS
Dobogó bázisponttal; e = DGPS Vadvirág bázisponttal
alapján valósághű.
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4.3. Mederformák

3. ábra: A DDM és a DGPS által mért meder hosszszelvénye, azonos szakasz alapján (szerk. Kalmár P.).

formák elhelyezkedéséről készített jegyzetek és fényképek alapján elkülönítettük a legjellemzőbb formák előfordulásait. Ilyen meghatározó forma volt a rétegfejek
kibukkanásánál található mederlépcsők és a meder kiszélesedésénél a lecsökkenő munkavégző képesség miatt
keletkező zátonyok és „apró” szigetek. E szempontok
alapján négy különböző szakaszt különítettünk el. A szakaszhatárokat ábrázoló mellékelt térképen (2. ábra) jól
látszik, hogy ezek a formahatárok és a földtani formációk határai szinte teljesen megegyeznek. Ez egyértelműen
tükrözi, hogy a földtani alap meghatározó a vizsgált vízfolyás területén. A kőzetek eltérő összetétele és a rétegfejek kibukkanásánál végbemenő dinamikai változások a
meghatározóak a vízfolyás fejlődésében.

4. ábra: Réteglépcsők (fotó: Kalmár P. 2013).

4.2. A hossz-szelvény értelmezése
A hossz-szelvény elkészítésében nagy szerepe volt a DGPS
méréseknek és a DDM értelmezésének. A DDM, interpolációs
hibái miatt, nem adott volna teljes és pontos képet a hossz-szelvényről. A két adatforrás kiegészítette egymást. A DGPS által
mért pontokban nagyobb hibák
vannak, ezek jól látszanak a
mellékelt 3. ábrán. (A hibák
okai a mélyen bevágott völgyek
és a növényzet.)

A mederben található formák és elhelyezkedésük vizsgálata az egyik legfontosabb lépés volt a kutatás során. Ennek alapján adatokat kaptunk arról, hogy ezek a formák
hol helyezkednek el és milyen méretekkel rendelkeznek
a vízfolyás mentén.
A mederlépcsők vagy réteglépcsők a teljes szakaszon
meghatározóak, de a számuk és méreteik jelentősen eltérőek. Ez részben az eltérő rétegzettségnek köszönhető, illetve annak, hogy a vízfolyás és a rétegfejek milyen
szöget zárnak be egymással. A rétegek dőléséhez a meder
iránya az utolsó szakasz kivételével minden esetben eltérő
szöget zár be, tehát a rétegek a vízfolyáshoz diszkordáns
helyzetűek. A méreteikben széles az eltérés. Az egészen
nagy, akár 1,5 méteres szintkülönbségeket is létrehozó
rétegfejektől az 5–10 centisekig minden megtalálható. A
legjellemzőbb lépcsőméret 20–30 cm volt (4. ábra).
Mivel a rétegek kibillent állapotban találhatók, így
jellemzően a lépcsők felső szakaszán jöttek létre enyhe
dőlésű, de kemény sík meder felszínek. Itt lelassul a vízfolyás és a szemcseméretnek megfelelően, osztályozottan lerakja a hordalékát. Az általunk megfigyelt alacsony
és közepes vízállásnál, csak a finom szemcsék, mint a
homok és az ettől kisebb frakciók jutnak át a mederlépcsőkön.
Mivel a lépcső után „medencék”
vagy „rekeszek” találhatóak,
köszönhetően az átlagosan kb.
30–45°-ban elhelyezkedő dőlt
rétegeknek, itt akkumulálódik a
nagyon finom üledék. Ebben a
finom anyagban találhatóak az
átlagosan 5–10 cm mélységű
eróziós mélyedések. Ezt a lépcsőről leérkező víz tehetetlensége és az azt követő áramlás
hozza létre.
A területen zúgót és sellőt nem figyeltünk meg. A
völgy oldaláról tömegmozgásokkal bekerülő nagyobb
tömbök mozgása és elhelyezkedése további figyelmet

5. ábra: Alluviális szint és partoldal a harmadik szakaszon (fotó: Kalmár P. 2013).
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érdemelne. Ezek közt gyakran a kisebb elakadó faágakból és behulló levelekből gátak jönnek létre. Nagyobb intenzitású csapadéknál jellemző nagyobb vízhozam esetén
valószínűleg a 30 cm-nél nagyobb átmérőjű kőzettömbök
is szállítódnak és jobban osztályozódnak, ami elősegítheti a zúgók és sellők kialakulását (Lóczy, 2005).
A partoldalak szerepe nem meghatározó a teljes Északi-forráság területén. A legfelső szakaszon az intenzív olvadásnak és csapadéknak köszönhetően voltak 5–10 cm
mélyen bevágott vízmosások, de ezek nem tekinthetőek állandónak. A harmadik szakaszon találhatók kisebb
partoldalak, melyek magassága 20–40 cm között változik. Itt a völgy nem annyira meredek és több helye van a
vízfolyásnak. A meder is kiszélesedik, akár 4 méterre is.
A kis lejtésnek és a kevés réteglépcsőnek köszönhetően,
lerakja a hordalékát és ezt magasabb vízállásnál erodálni
is tudja. E szakaszon alluviális szintek is megfigyelhetők.
Ezek általában 5–6 méter hosszúak és 2–3 méter szélesek.
Az összetételüket nem vizsgáltuk, így nem állítható teljes
bizonyossággal, hogy ezek korábbi szintek. Elképzelhető
a völgyoldalról korábban becsúszott nagy mennyiségű

dek, intenzíven bevágódott. Itt nem találhatóak partfalak.
A völgyoldalon tömegmozgások fordulnak elő.

üledékként, amit a patak nem tudott elszállítani és ezért
csak eltérült tőle (5. ábra). Mindenesetre ezeknek a formáknak az oldalában is található 25–35 cm magasságú
partfal. A többi szakaszon a völgyoldal rendkívül mere-

4.4. Szakaszjelleg és dinamika

4. táblázat: A vizsgált szakaszok jellemző paraméterei
a szakasz

I.

II.

III.

IV.

hossza (m)

300

390

640

700

magasságkülönbsége (m)

50

30

37

24

átlagos lejtése (°)

9,46

4,3

3,1

1,96

partok közötti átlagos
szélessége (m)

1,2

1,8 (1)*

3,5

1,5

Strahler-féle rendűsége

1

2

2

3

a vonatkozó vízgyűjtő
mérete (km2)

0,28

0,63

1,155

1,460**

* a réteglépcsőknél rendszeresen szűkebb
** a Dél-dunántúli Vízügyi Információs Rendszer (DDVIR) adatai
szerint 1,495 km2

Zátonyok és szigetek kizárólag a második és a harmadik
szakaszon találhatóak. A második szakaszon a réteglépcsők után és a fatorlaszok előtt lerakódott finomszemcséből képződnek. A harmadik szakaszon pedig a víz munkavégző képességének a lecsökkenése miatt keletkeznek.
A méretük nem mondható kifejezetten nagynak. A második
szakaszon átlagosan 0,5 méter
hosszúak és 40 centiméter szélesek. A harmadik szakaszon az
1 méteres hosszúság és a 1,2
méteres szélesség a jellemző
méret. A mederben többnyire
valamelyik partoldalhoz köthetőek, ahol nincs sodorvonal,
de megfigyeltem mederközepi
zátonyt is (6. ábra). A terepbejáráskori alacsony vízszintnek
köszönhetően a zátonyok 90%6. ábra: Egy szegélyzátony a harmadik szakaszon (fotó: Kalmár P. 2013).
a kilátszott a vízből.

A topográfiai térképen jelölt vízfolyás kezdete nem tükrözi a valóságot, a tényleges kezdetét nem egyszerű megállapítani. A legfelső része egy nedvesebb völgyoldal, ami
a Dobogó csúcstól indul lefelé.
Itt még nincs komoly bevágódás, sőt a völgyoldalak lejtése
is csak 15–20°. Éles határt jelez
a völgy formájában a Szószék
irányából a Büdös-kút felé tartó
erdészeti út. Ezen egy durva kavics összletből épített áteresz található, ahol a minimális kezdeti
víz átszivároghat. Az út szerepe
egyértelműen fontos a vízgyűjtő csapadékának az összegyűjtésében. Alatta már komolyabb
7. ábra: Réteglépcső és kevés víz az első szakaszon (fotó: Kalmár P. 2013).
völgy található és kezdetleges

16

TFK
réteglépcsők, de ezek alacsonyak. A legjellemzőbb formák
inkább a zátonyok és az alluviális szintek, valamint a völgyoldalról benyúló kisebb csuszamlások. A patak kiszélesedik és
kanyarogni is képes, amit a
többi szakasztól eltérően nem
csak a tektonika határoz meg,
hanem a csuszamlások is befolyásolhatnak. A legfinomabb
szemcseméretű üledék akkumulációja is itt történik, vala8. ábra: Méteres szintkülönbségű lépcső a második szakaszon (fotó: Kalmár P.).
mint partoldalak is kivehetőek.
meder is megfigyelhető. A völgyoldalak lejtése 36° a bal,
A fatorlaszok itt is jellemzőek, összefüggő több méteres
és 33° a jobb oldalon. Itt még mindig csak szivárog a víz,
fatorlasz és üledék lerakódás a szakasz végén figyelhető
de a jobb oldalról becsatlakozó mellékág vízhozamával
meg. Valamint számos mellékág csatlakozik be a völgyegyütt már vízfolyásról beszélhetünk. A fatorlaszok és a
be, de ezek csak időszakosan szállítanak hordalékot a
réteglépcsők (7. ábra) hirtelen, nagy eséseket okoznak,
vizsgált forráságba.
akár 1–2 méteres szintkülönbségek is megfigyelhetőek
Az utolsó szakasz képében nyilvánul meg leginkább
rövid szakaszokon. A legfelső részén a kezdeti vízfolyás
tektonika hatása. A vízfolyás a Mecseknádasdi Homokkő
barna erdőtalajba „vágódik be”, de itt már az alapkőzetet
Formáció rétegein és réteglépcsőin lassan csordogál. A
erodálja. Ez egy kezdeti szakasz, csekély vízhozammal,
völgy aszimmetrikus (9. ábra): bal oldalán 40–50° lejtőde az alsó szakaszán már mélyen bevágódott völggyel
szög a jellemező, a jobb oldalán viszont egy részszakasz
(4. táblázat). A hordalékszállítás minimális, csak intenkivételével a 60–70°-nál is nagyobb az értéke. Itt szépen
zív csapadékesemények alatt jellemző. A völgy lejtőin
követhetőek a völgyoldalban a formáció rétegei. A vízfojellemző lineáris és areális anyagszállításnak nagyobb
lyás kénytelen alkalmazkodni, mert csak minimális mérjelentősége van, mint a mederben mozgó anyagnak.
tékben tudja erodálni a kőzeteket. A szakaszon tizenkét
A második szakasz kezdete megegyezik a Komlói
réteglépcső található, és négy helyen kisebb ágakból képMészmárga Formáció felső és középső részének határáződött fatorlaszok figyelhetőek meg. Az említett részszaval. Ez egy réteglépcsőben figyelhető meg a mederben.
kasznál a jobb oldalon a völgyoldalban nem folytatódA vízhozam már sokkal egyenletesebb a foglalatlan rénak a rétegek, hanem itt egy kisebb terasz képződött. A
tegforrásoknak és időszakaszos vízjárású mellékágakVáraljai-árok összefolyása előtt közvetlen található egy
nak köszönhetően. A szakaszra jellemző a meredek,
antropogén elem. A turista út miatt létrehoztak egy ke45–60° szögben hajló V-alakú völgylejtő és a lépcsőzetes
resztgátat, aminek nincsen megfelelő áteresze vagy telhossz-szelvény. Itt tizenkét mederlépcsőt és négy najesen fel van töltődve hordalékkal. A víz a törmelékben
gyobb fatorlaszt figyeltünk meg, ami figyelemre méltó a
felduzzad és ezáltal fél méter mély tavat hoz létre. Ez a
mindösszesen 390 m hosszúságú szakaszon (8. ábra). A törmelékekből kialakított megoldás egyértelműen gátolja
fatorlaszok előtt zátonyok jellemzőek, valamint eróziós
a vízfolyás szabad természetes fejlődését és rontja turiszmélyedések, mederkottyanók a réteglépcsők alatt. A metikai értékét is. Az eltorlaszolás 2012 tavaszán még nem
derbe tömegmozgásokkal bekerülő anyagok közül, csak
volt megfigyelhető (10. ábra).
az apró kavicsok és a kisebb
frakciók szállítódnak a nagyobb
átmérőjű tömbök helyben maradnak. Ezt a mohás felület jól
szemlélteti.
A harmadik szakasz kezdete körülbelül 50 méterrel a rétegtani határ után az Óbányai
Aleurolit Formáció és a Komlói Mészmárga Formáció alsó
részének területére esik. Ez a
szakasz egyértelműen a leginkább alluviális jellegű a négy
szakasz közül. Találhatóak itt 9. ábra: Aszimmetrikus völgy a negyedik szakaszon (fotó: Kovács I. P. 2013).
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ben analóg térképi adatokat
használtak fel, ezt továbbfejlesztettük és a térképi (EOTR)
adatokat kiegészítettük, pontosítottuk DGPS mérésekkel. A
mérések során sajnos a domborzat okozta árnyékoló hatás,
valamint a relatíve dús vegetáció miatt, egy bázisállomásról
nem lehetett felmérni a teljes
Északi-forráságat, ezért a bázispontot áthelyeztük a Vadvirág-hátra
(x = 98618,775;
10. ábra: Az elgátolt összefolyási szakasz (bal oldali fotó: Kalmár P. 2012, jobb oldali fotó:
y = 598466,802; z = 462,661).
Kovács I. P. 2013).
Érdekes eredménynek tekinthető, hogy a DGPS-szel a meder közepén felvett pontok,
számos helyen 15–20 méterrel a topográfiai térképen be4.5. Diszkusszió
rajzolt vízfolyás mellett találhatóak (2. ábra) és folytonoJelen tanulmány a Kaszowski és Krzemień (1999), valasan mutatják a vízfolyás valós helyzetét. Mivel a DGPS
mint Kamykowska et al. (1999) által kidolgozott módszer
pontossága (2. táblázat) nem volt kimagasló és az eltérés
hazai tesztjének tekinthető, minden hibájával és korlátjánem származhat a topográfiai térkép georeferálásából,
val együtt. A vizsgált igen rövid (2030 m) folyószakaszon
mert számos más pont helyzete tökéletesen megegyezik a
sikeresen alkalmaztuk a módszert. A kapott eredmények
vízfolyással és az alappontokkal, ilyen például a Dobogón
metodikailag megfelelnek a korábbi kutatásokban dokutalálható bázispont, az eltérés csak a topográfiai térkép
mentált paramétereknek, de nem vethetők össze abszolút
pontatlanságából származhat. A felhasznált térkép méretértelemben (Krzemień, 1999). Ahhoz, hogy magyar minarányához (1 : 10 000) viszonyítva ez nem kimondottan
taterületen is értelmezhető legyen szükséges a vizsgálanagy hiba (Engler & Mélykúti, 2000). Az Északi-forráság
tok folytatása, valamint kiterjesztése.
utolsó kb. 600 m-es részén a domborzati viszonyok nem
A morfodinamikus szakaszok elkülönítésében meghatették lehetővé a DGPS mérést, mert nagyon meredek és
tározó a földtani felépítés, akár térképi (ld. topográfiai
mély a völgy. Ráadásul természetvédelmi oltalom alatt
és földtani fedett térképek), akár a terepi tapasztalatok
áll, így a rendkívül időigényes többszörös bázispont átalapján. Ez jól illeszkedik az eddigi kutatások eredméhelyezést nem hajtottuk végre, úgy véljük, hogy e nélkül
nyeihez, illetve a vízfolyások fejlődéséről alkotott ális értelmezhetők a kapott adatok (11. ábra).
talános elméletekhez. E földtani felépítés megjelenik a
A vízgyűjtő terület teljesen erdővel borított: tölgy,
meder formáiban is, úgy mint sziklameder, réteglépcsők
gyertyán és bükk zárja a társulásokat. Így a fák szerepe
és zátonyok.
a meder fejlődésében sem hagyható figyelmen kívül. A
A hossz-szelvény vizsgálatához az eredeti módszernövénytakaró évszakonkénti ciklikus változása már komoly tényező lehet egy ilyen
kisvízfolyás életében. A leveleken túl más szerves eredetű
anyagok is kerülnek a mederbe
és nem csak ősszel, hanem az
elszáradó és letörő pár cm átmérőjű ágaktól a fél méter kerületű és akár 8 méternél is hosszabb fák is bedőlnek a völgybe
és a mederbe (12. ábra). Ezek
aztán közösen a differenciált
mederüledékkel együtt gátakat
és torlaszokat képeznek. E torlaszok vizsgálatára nem tér ki a
módszer. Ennek oka lehet, hogy
11. ábra: A hossz szelvény, a mederformák és formációk összefüggései a vizsgált szakaszok
értelmezésében (szerk. Kalmár P.). Meder altípusok jellegzetességei Krzemien (1999) szerint: a magashegységi területeken a
vízfolyások jóval a erdőhatár
a = gyengén bevágó, b = intenzíven bevágó, c = enyhén oldalazva vándorló, d = intenzíven
oldalazva vándorló, e = intenzíven bevágó és oldalazó
felett fakadnak, és a különbö18
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ját meg is szabják.

5. Összegzés

12. ábra: Fatorlasz a második szakaszon (fotó: Kalmár P. 2013).

ző olvadékvizekből akkora vízhozamot tudnak elérni,
hogy a vízfolyás alsóbb szakaszán már könnyedén megbirkóznak a fákkal, amelyek nem képeznek komolyabb
gátakat. Más források (Lienkaemper et al., 1986) viszont
kiemelten hangsúlyozzák a fatorlaszok – „large woody
debris” (LWD) – szerepét a vízfolyások élővilága szempontjából. A fakitermelés megváltoztatja a természetes
átmenetek képződését a vízgyűjtő és a vízfolyás között
(Bilby & Ward, 1991). A vizsgált terület egy részén is
aktív erdőgazdálkodást folytatnak, így a jövőben érdekes lehet figyelemmel kísérni, hogy a vízfolyásra és a
völgyfejlődésre milyen hatással van a fák kitermelése és
az újraerdősítés.
A terepi megfigyeléseink alátámasztják azt az általános
és régi szakirodalmi megállapítást, hogy a klasszikus alsó,
középső és felső szakaszok kialakulása és térbeli rendje
nem követi a vízgyűjtő általános hegységi domborzatát.
A kijelölt négy szakasz nem különül el éles határokkal,
átmeneti zónákkal kapcsolódnak össze. A vizsgált forráság első szakaszán a lejtőn gravitációval, illetve areális
lehordással mozgatott törmelékek a jellemzők, ellenben az alsóbb szakaszokon a lináris pályákon mozgatott
anyagszállítás lesz meghatározó. A medermorfológiai altípusokat a használt módszer ajánlásainak megfelelően a
terepi vizsgálatok alapján különítettük el. Így a vizsgált
forráságon az „a, b, c és d” altípusok (Krzemień, 1999)
figyelhetők meg (11. ábra), de az „e” a vízfolyás csekély
vízhozama miatt nem alakul ki. A DDVIR adatai szerint
a patak torkolati KÖQ = 0,007 m3/s, éves vízmennyisége
pedig 220 752 m3/év. A kialakult és oly jellemző mederlépcsőket alapvetően nem a vízfolyás, hanem a földtani
felépítés és szerkezet eredményezte. E lépcsőket a vízfolyás, illetve a völgyformáló folyamatok lényegében csak
feltárták, így viszont a patak hidromorfológiai dinamiká-

A kutatás során megvizsgáltuk a Kaszowski és Krzemień
(1999) és Kamykowska et al.
(1999) által kidolgozott mederosztályozási módszer hazai
kisvízgyűjtőn történő alkalmazhatóságát. A területre vonatkozó térképi állományok alapján
létrehozott DDM és DGPS
kontroll adatok segítségével,
összevetve a DDVIR adatokkal
felmértük az Északi-forráság
(Névtelen-4028) vízfolyásának
esésgörbéjét. Részeletes terepbejárással a jegyzőkönyv útmutatásai (ld. melléklet) alapján
felvételeztük a mederben található formák jellemzőit és
elhelyezkedését az Északi-forráság teljes szakaszán. A
térképi állományok és a terepi vizsgálatok jegyzőkönyve
alapján, sikerült négy határozottan elkülönülő fő szakaszt meghatározni és további 16 altípusra bontani, amit
az alábbi mintázat jellemez: xab-bcbcb-adcdb-aba, (x-el
jelöltük a kezdeti völgyfőt, ahol nem lehet megállapítani
ilyen típust). A formakincs leírását kiegészittetük a fatorlaszok felvételezésével, mert szerepük jelentős a mederformálódásban a vizsgált forráságon.
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8. Melléklet
Az alábbi jegyzőkönyv Kamykowska et al. (1999) eredeti munkájának fordítása.
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